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127789

Rij burgerhuizen

Aalst

Aalst

Albert Liénartstraat 8‐30 (Aalst)

Homogene rij burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
met drie tot vijf traveeën en drie tot vier bouwlagen onder
zadeldaken.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

127791

Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Aalst

Aalst

Anna Snelstraat 3‐17, Begijnhof 1‐52, 53,
Pontstraat 50‐56, 50B (Aalst)

Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de
Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het
Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het
bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met
uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.

sociale
woningen,
tuinwijken,
beelden,
gedenktekens,
winkels,
galerijflatgebou
wen,
elektriciteitscab
ines,
heiligenbeelden
, begijnhoven,
omheiningsmur
en

na WO II, na WO expo‐stijl, expo‐
II, na WO II, na stijl,
WO II, na WO II, neotraditioneel
tweede helft
19de eeuw,
13de eeuw,
interbellum

127793

Eclectisch hoekhuis

Aalst

Aalst

Arbeidstraat 2 (Aalst)

Eclectisch hoekhuis, zogenaamde Paviljoen, huis in eclectische stijl,
uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

127792

Keizersplein met deel aanpalende
bebouwing

Aalst

Aalst

Arbeidstraat, Boterstraat, Keizersplein,
Korte Nieuwstraat, Nieuwstraat (Aalst)

Het Keizersplein is een rechthoekig plein gelegen tussen de Korte
Zoutstraat en de Nieuwstraat en wordt begrensd door een vlakke
noordoostelijke gevelwand en een zuidwestelijke gevelwand met ten
oosten en ten westen uitspringende panden.

burgerhuizen, 19de eeuw,
vierde kwart
herenhuizen,
18de eeuw
openbare
pleinen,
stadswoningen,
bomenrijen

127801

Herenhuis van 1878

Aalst

Aalst

Begijnhof 1 (Aalst)

herenhuizen
Neotraditioneel gebouw op een cartouche 1878 gedateerd, onder
zadeldak. Verankerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen
doorbroken door twee trapgevels.

127802

Begijnhofkerk Sint‐Catharina

Aalst

Aalst

Begijnhof 40A (Aalst)

Gebouwd in 1787‐1794 naar ontwerp van Jan De Staercke van
Nederbrakel, op het domein van het vroegere Wilhelmieten‐ of
Sterherenklooster, en noordzuid georiënteerd. Zeldzaam voorbeeld
van late ancien‐régime‐kerkbouw in classicistische stijl, opgetrokken
uit bakstenen en afbraakmateriaal van de vermelde kloosterkerk

begijnhofkerken vierde kwart
18de eeuw

classicisme

127803

Twee neotraditionele huizen

Aalst

Aalst

Begijnhof 41‐42 (Aalst)

Neotraditionele huizen uit midden 20ste eeuw met beluikte
kruiskozijnen en rondboogdeurtjes.

stadswoningen na WO II

neotraditioneel

127804

Kapel Sint‐Antonius van Padua

Aalst

Aalst

Begijnhof zonder nummer (Aalst)

Vierkant neobarok gebouwtje van 1872 met portiek en kleine
rechthoekige uitsprong aan de achterzijde, achtkantige koepel met
lantaarn; baksteenbouw met natuurstenen afwerking.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)
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vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Blanckaert Antoon (Ontwerper),
Coolens Victor (Ontwerper), De
Gheest Jean (Ontwerper), De
Saedeleer Etienne (Ontwerper),
Moens de Hase Robert
(Ontwerper), Van Herreweghe
Walter (Ontwerper),
Samenwerkende Maatschappij
van Goedkope Woningen voor het
Gewest Aalst (Opdrachtgever),
Lamberechts Frans (Ontwerper),
De Bruyn Marc (Ontwerper),
Blanckaert Antoon (Ontwerper),
Blanckaert Antoon (Ontwerper),
Elektriciteitsmaatschappij van
Noord‐België (Opdrachtgever),
Wéry Léonard Victor (Ontwerper),
De Noyette Modeste (Ontwerper),
Rooryck Raymond (Ontwerper)

eclecticisme

neotraditioneel

neobarok

De Staercke Jan (Ontwerper)
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127815

Landhuis Rozenhof met park

Aalst

Aalst

Brusselse steenweg 75 (Aalst)

Neoclassicistisch getint landhuis van het dubbelhuistype met twee
bouwlagen van zeven traveeën, onder mansardedak, uit midden 19de
eeuw, in een grote tuin met hek met ijzeren balusters en
beukendreef. Links, neogotische kapel van de 19de eeuw door
architect Jean‐Baptiste de Béthune.

dreven, hekken,
landhuizen,
kapellen (klein
erfgoed),
bijgebouwen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)

127816

Architectenwoning Antoon Blanckaert

Aalst

Aalst

Capucienenlaan 14‐16 (Aalst)

Hoekwoning en aanpalende woning gekenmerkt door een
evenwichtige volumewerking, gebouwd in 1932 naar ontwerp van
architect Antoon Blanckaert.

architectenwoni interbellum
ngen,
burgerhuizen

modernisme

Blanckaert Antoon (Ontwerper),
Blanckaert Antoon
(Opdrachtgever)

127817

Zwembad

Aalst

Aalst

Capucienenlaan 8 (Aalst)

Zwemkom aangelegd in 1934, naar ontwerp van architect Willy
Valcke.

zwembaden

127818

Capucienenklooster

Aalst

Aalst

Capucienenlaan 95‐99, 93A‐C, 95B (Aalst) Neogotisch complex met Sint‐Jobkerk, klooster en studiehuis,
ingewijd in 1910.

127819

Herenhuis

Aalst

Aalst

Cumontstraat 11‐13 (Aalst)

Herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit herenhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op arduinen plint. Bredere linker poorttravee en
voordeurrisaliet.

vierde kwart
19de eeuw

127820

Herenhuis

Aalst

Aalst

Cumontstraat 9 (Aalst)

Herenhuis met vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
op arduinen plint. Uitgewerkte gevelbekroning met kroon‐ en
tandlijst op modillons met maskerkop afwisselend met casementen.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

127821

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Dendermondse steenweg 16 (Aalst)

Huis met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit het
tweede kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op arduinen
plint.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

127822

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Dendermondse steenweg 162A (Aalst)

Herenhuis van het dubbelhuistype, twee en een halve bouwlaag van
vijf traveeën onder tentdak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

eerste helft
19de eeuw

127823

Twee burgerhuizen

Aalst

Aalst

Dendermondse steenweg 18‐20 (Aalst)

Twee huizen met twee bouwlagen van drie traveeën onder
mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met imitatiebanden.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

127824

Hopmagazijn

Aalst

Aalst

Dendermondse steenweg 1C (Aalst)

Hopmagazijn van de firma De Coninck‐Van den Bossche met vier
bouwlagen van zes traveeën met plat dak uit 1920, ontworpen door
architect Triphon De Smet.

hopmagazijnen interbellum

127825

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Aalst

Aalst

Dendermondse steenweg zonder nummer Neogotische wegkapel op rechthoekige plattegrond, haaks op de
(Aalst)
straat ingeplant. Bakstenen gebouw onder leien zadeldak op
natuurstenen sokkel.

127826

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Denderstraat 20 (Aalst)

Huis van drie bouwlagen met drie traveeën onder mansardedak, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Druk versierde bepleisterde gevel
op hoge arduinen sokkel met imitatiebanden en steekboogvormige
keldervensters; provinciale toepassing van ornamenten met Louis‐
Philippe‐inslag.

vierde kwart
19de eeuw

127827

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Dirk Martensstraat 35 (Aalst)

Rijhuis van vier bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, met
Jugendstilinslag, te situeren in het eerste kwart van de 20ste eeuw

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

127828

Neogotisch huis

Aalst

Aalst

Dirk Martensstraat 40 (Aalst)

Neogotisch huis met twee volumes: diephuis van drie bouwlagen en
twee traveeën onder zadeldak; daarnaast deurtravee met twee
bouwlagen onder plat dak uit de 19de tot 20ste eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
20ste eeuw
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interbellum

kloosterkerken, voor WO I
kloosters

context

persoon

Valcke Willy (Ontwerper)

neogotiek

neoclassicisme

De Smet Triphon (Ontwerper)

neogotiek

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

plantensoort

neogotiek
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127829

Arbeiderswoningen

Aalst

Aalst

Dirk Martensstraat 79‐87, 91‐97 (Aalst)

Rij arbeiderswoningen met twee en een halve bouwlaag van twee
traveeën onder zadeldak uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw,
voor WO I

127830

Eclectische burgerhuis van 1898

Aalst

Aalst

Dirk Martensstraat 9 (Aalst)

Huis in eclectische stijl; twee bouwlagen van drie traveeën onder
trapgevel, 1898 gedateerd in de cartouches. Baksteenbouw op
afgeschuinde arduinen plint.

burgerhuizen

127831

Onze‐Lieve‐Vrouw van Meuleschettekapel Aalst

Aalst

hekken,
Dirk Martensstraat zonder nummer (Aalst) Huidige kapel van 1894 naar ontwerp van Jules Goethals, met
omringend tuintje met gietijzeren hek. Achtzijdige plattegrond onder kapellen
geknikt tentdak met lantaarn, rechthoekig portaaltje onder zadeldak. (gebouwen en
structuren)

127835

Reclamemuurschildering voor Vigor

Aalst

Aalst

Dokter De Moorstraat 73 (Aalst)

Reclamemuurschildering voor Vigor‐zeeppoeder, geproduceerd door reclamemuursc
de Lever zeepfabrieken in Vorst.
hilderingen

127836

Spinnerij Filature du Canal

Aalst

Aalst

Dr. André Sierensstraat 10‐11, 13,
Vaartstraat 6 (Aalst)

Voormalige spinnerij, te situeren in het eerste kwart van de 20ste
eeuw, waarvan het hoogste deel gekenmerkt wordt door enorme
vensters tussen smalle penanten en borstweringen, afgestemd op
maximale verlichting van het productieproces.

spinnerijen

eerste helft
20ste eeuw

127842

Hoekhuis

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 15 (Aalst)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak en
respectievelijk drie traveeën, één afgekante hoektravee en opnieuw
drie traveeën, daterend uit de 19de ‐ 20ste eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
20ste eeuw

127843

Herenhuis in art nouveau

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 19 (Aalst)

Art‐nouveauherenhuis uit circa 1905, naar verluidt ontworpen door
architect L. Moonens, voor apotheker en schepen De Valkeneer.

herenhuizen

voor WO I

127844

Apotheek Breckpot

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 20 (Aalst)

Apotheek Breckpot bestaat uit een huis, waarvan de kern opklimt tot apotheken,
stadswoningen
het einde van de 18de eeuw, dat circa 1896 ingericht werd als
apotheek en daarbij van een neoclassicistische apotheekinrichting en
een art‐nouveau‐winkelpui werd voorzien.

127845

Parochiekerk Sint‐Jozef

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 4C (Aalst)

parochiekerken tweede helft
De Sint‐Jozefkerk is een niet georiënteerde neogotische kerk met
19de eeuw,
basilicale aanleg waarvan de bouw startte in 1868 en die pas in 1908
voor WO I
afgewerkt was. Het voorontwerp van architect Joostens werd
aangepast en uitgevoerd door architect M. De Noyette.

127847

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 6 (Aalst)

Het monumentaal enkelhuis van drie verdiepingen en een
kelderverdieping en zes traveeën onder licht hellend mansardedak
dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en is opgetrokken in
neoclassicistische stijl.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

127846

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Esplanadeplein 6 (Aalst)

Het enkelhuis van twee en een halve verdieping en een
kelderverdieping telt vijf traveeën onder een licht hellend zadeldak.
Het gebouw dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en is
opgetrokken in neoclassicistische stijl.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

127848

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Esplanadestraat 1 (Aalst)

Burgerhuis met lijstgevel van witte en gele baksteen;
burgerhuizen
kelderverdieping van arduin. Twee traveeën en drie bouwlagen boven
de kelderverdieping, afgedekt met een zadeldak, daterend uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

127849

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Esplanadestraat 16 (Aalst)

Enkelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit midden 19de eeuw tot het derde kwart van de 19de
eeuw. Sobere bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
plint gemarkeerd door brede deurrisaliet.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

127850

Herenhuis

Aalst

Aalst

Esplanadestraat 3 (Aalst)

Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit begin 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevel op arduinen
plint; horizontale belijning door middel van imitatiebanden,
doorlopende lekdrempels, puilijst, cordon en kroonlijst.

herenhuizen

voor WO I
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datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

Goethals Jules (Ontwerper)

art nouveau

Moonens L. (Ontwerper)

neogotiek

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Gebroeders Vereecken
(Ontwerper), Joostens
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw
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127852

Hoeve

Aalst

Aalst

Frans Roucelstraat 1 (Aalst)

Hoeve met dienstgebouw afgelijnd met getrapte baksteenfries en
voorzien van poort onder houten latei en achterin gelegen
boerenwoning van twee verdiepingen onder zadeldak met beraapte
gevels; noordelijke zijgevel met beschilderd jaartal 1903.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven,
omheiningsmur
en,
bijgebouwen

127853

Semigesloten hoeve

Aalst

Aalst

Frans Roucelstraat 3 (Aalst)

Semigesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en bakstenen
gebouwen onder pannen zadeldaken; hek ten oosten. Ten westen,
boerenwoning van twee verdiepingen en vijf traveeën onder gebogen
pannen zadeldak. Gecementeerde erfgevel met uitzicht uit de 19de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren,
wagenhuizen

127854

Fabrieksgebouw

Aalst

Aalst

Fritz De Wolfkaai 7‐8 (Aalst)

Fabrieksgebouw bestaande uit twee strakke rechthoekige volumes; nijverheidsgebo vierde kwart
19de eeuw
respectievelijk van vijf traveeën en vier bouwlagen en twee traveeën uwen en
productieplaats
en zes bouwlagen onder plat dak, uit 1883.
en

127855

Kasteel van Muylem

Aalst

Aalst

Gentse steenweg 380 (Aalst)

Het kasteel van Muylem werd in 1897 opgetrokken door de familie
Van Muylem in een combinatie van diverse neostijlen.

vierde kwart
bijgebouwen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
tuinen,
afsluitingshagen

eclecticisme

127859

Capucijnenklooster

Aalst

Aalst

Graanmarkt 1‐3, 4‐5 (Aalst)

Complex bestaande uit verschillende gebouwen met 17de‐eeuwse
traditionele kern en latere aanpassingen. De bepleisterde gevels
vormden in de 19de eeuw een homogene straatwand.

kloosters

traditioneel

127860

Krijgsgevangenis en kazerne

Aalst

Aalst

Graanmarkt 5, Utopia 1 (Aalst)

Krijgsgevangenis en kazerne, naar ontwerp van de architecten
Cornelis, Javaux en Teerlinckx , opgetrokken in 1840. Imposant
hoekgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapellen
en fronton, in eclectische stijl.

gevangenissen, tweede kwart
kazernes
19de eeuw

127861

Nationaal oorlogsmonument Eerste en
Tweede Wereldoorlog

Aalst

Aalst

Graanmarkt zonder nummer (Aalst)

oorlogsgedenkt interbellum
Het militaire oorlogsgedenkteken 'Oudleerlingen, de
Troepenkinderen en legerpupillen' werd opgericht op de Graanmarkt, ekens
rechtover de ingang van de oud‐Pupillenschool te Aalst, in 1921‐1922.
Het gedenkteken is het werk van beeldhouwer Marcel Rau, de
architect was Georges Hendrickx en de steenhouwer Michel Verhulst.

127873

Herberg Graaf van Egmont

Aalst

Aalst

Grote Markt 1 (Aalst)

burgerhuizen,
Het huidige hoekhuis van twee en een halve bouwlaag en
respectievelijk vijf en zes traveeën onder schilddak in combinatie met herbergen
zadeldak, zou opklimmen tot 1777 en opgetrokken zijn uit de
hergebruikte en herkapte zandsteen van het vroegere Steen.

127874

Stadswoning

Aalst

Aalst

Grote Markt 11 (Aalst)

Breedhuis van twee traveeën onder een zadeldak.

127875

Smalle stadswoning

Aalst

Aalst

Grote Markt 20 (Aalst)

Smalle lijstgevel van twee traveeën met rechthoekige muuropeningen stadswoningen
gemarkeerd door doorlopende lekdrempels en kroonlijst op
modillons.

127876

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Grote Markt 21 (Aalst)

burgerhuizen
Breedhuis met drie traveeën onder zadeldak; lijstgevel met
vernieuwd parement, bekroond door driehoekig fronton doorbroken
door oculus.

127877

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Grote Markt 22 (Aalst)

burgerhuizen
Breedhuis van drie traveeën onder zadeldak, met rechthoekige
vensters met afgeronde hoeken, gevat in een geriemde omlijsting met
versierde sluitsteen.

127878

Twee burgerhuizen

Aalst

Aalst

Grote Markt 23‐25 (Aalst)

Twee burgerhuizen, elk van drie traveeën onder zadeldak, met
gelijkaardige ordonnantie.
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datering

17de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

burgerhuizen

19de eeuw

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Cornelis (Ontwerper), Javaux
(Ontwerper), Teerlinckx
(Ontwerper)
Hendrickx Georges (Ontwerper),
Rau Marcel (Ontwerper)
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127879

Beurs van Amsterdam

Aalst

Aalst

Grote Markt 26 (Aalst)

Hoekgebouw van elf traveeën en twee bouwlagen in renaissancestijl
bekroond met vier barokke topgevels met in‐ en uitgezwenkte top,
opgericht in 1630‐34, van bouwmeester Jan du Can of Gaspar Van
der Moesen.

herbergen,
weeshuizen

tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
voor WO I

renaissance,
barok

du Can Jan (Ontwerper), Van der
Moesen Gaspar (Ontwerper)

127880

Stadhuis van Aalst

Aalst

Aalst

Grote Markt 3 (Aalst)

kasselrijhuizen, tweede kwart
Heden gesloten complex met gebouwen gegroepeerd rondom een
17de eeuw,
rechthoekige gekasseide binnenplaats; bestaande uit het voormalig koetshuizen,
derde kwart
landhuis van 1643‐1645 door de bouwmeester H. De Doncker en aan stadhuizen
18de eeuw,
de marktzijde afgesloten door een neoclassicistische constructie van
tweede kwart
architect Louis Roelandt, van 1828.
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

traditioneel,
neoclassicisme

De Doncker H. (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper)

127881

Schepenhuis, belfort en Gebiedshuisje

Aalst

Aalst

Grote Markt 30 (Aalst)

Vermoedelijk het oudst bewaarde Schepenhuis der Nederlanden,
opklimmend tot het eerste kwart van de 13de eeuw. Van het
toenmalig gebouw blijven het basisplan en het algemeen volume
grosso modo bewaard. Deels ingebouwde vierkante belforttoren met
afgesnuite hoek aan westgevel van 1460. Laatgotisch Gebiedshuisje
van 1543‐44, met twee traveeën, één bouwlaag boven entresol en
zadeldak. In‐ en uitgezwenkte geveltop geflankeerd door ronde
zuilen.

romaans, gotiek

Van Assche Auguste (Ontwerper)

127882

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Grote Markt 4 (Aalst)

Huis van drie traveeën onder zadeldak, met rechthoekige vensters in burgerhuizen
een riemomlijsting met oren en versierde sluitsteen met festoenen.

127883

Huis 't Paviljoen

Aalst

Aalst

Grote Markt 5 (Aalst)

In zijn huidige vorm, breedhuis van vier traveeën onder later
mansardedak met twee dakkapellen. In de achtergevel bevindt zich
een jaarsteen 1688, wijzend op een toenmalige wederopbouw.

127884

Stadswoning

Aalst

Aalst

Grote Markt 6 (Aalst)

Lager breedhuis van twee traveeën onder zadeldak, met rechthoekige stadswoningen
vensters in een geriemde omlijsting met oren en sluitsteen.

127885

Hoekhuis De Draeck

Aalst

Aalst

Grote Markt 6A, Kerkstraat 2 (Aalst)

Hoekhuis, al bekend in 1409 als "De Draeck". Het huis rust op één
enkele zuil, heden ingebetonneerd, met kapiteel van hetzelfde type
als de zuilen in de kelder van het Schepenhuis. Hoekhuis van drie
bouwlagen en respectievelijk vier en twee traveeën onder half
schilddak, met inspringend gedeelte aan de Grote Markt van vier
traveeën, drie bouwlagen en tussenverdieping tussen de eerste en
tweede bouwlaag, onder gebogen zadeldak.

127886

Huis Roose

Aalst

Aalst

Grote Markt 9 (Aalst)

burgerhuizen
Huis op de hoek met de Lange Zoutstraat, van drie bouwlagen en
respectievelijk drie en vijf traveeën onder een steil schilddak, smaller
dan de huidige gevelbreedte en wijzend op de oude kern; heden met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

127888

Apotheek Lambrecht

Aalst

Aalst

Heilig Hartlaan 10A (Aalst)

apotheken
In 1963‐1964 liet Maurice Lambrecht de apotheek bouwen naar
ontwerp van meubelontwerper Pieter De Bruyne die bijgestaan werd
door architect Piet C. Cammu.

na WO II

modernisme,
postmodernism
e

Cammu Piet (Ontwerper), De
Bruyne Pieter (Ontwerper)
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sculpturen,
belforten,
Mariabeelden,
schepenhuizen,
gevelniskapelle
n

burgerhuizen

17de eeuw,
eerste kwart
13de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
derde kwart
15de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
17de eeuw,
15de eeuw

burgerhuizen
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127889

Parochiekerk Heilig Hart

Aalst

Aalst

Heilig Hartlaan 38 (Aalst)

Neoromaanse basilikale kerk van 1928‐29 naar ontwerp van architect omheiningsmur interbellum
en,
E. Van Overstraeten, in omringend en ommuurd tuintje.
parochiekerken
Baksteenbouw op natuurstenen plint; hoofdbeuk, transept en koor
onder zadeldaken, zijbeuken onder lessenaarsdaken.

127900

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Hopmarkt 28‐29, 30 (Aalst)

Burgerhuis met respectievelijk twee en vijf traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

127901

Herenhuis

Aalst

Aalst

Hopmarkt 31 (Aalst)

Herenwoning van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag onder herenhuizen
zadeldak, daterend uit midden tot het derde kwart van de 19de eeuw.
Bredere rechter travee gemarkeerd door rechthoekige
poortomlijsting in een vlakke omlijsting van arduin; bekronend balkon
op zware consoles afgelijnd door een gesmeed ijzeren hek.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

127902

Beluikje Ingang Bonner

Aalst

Aalst

Ingang Bonner 1‐8 (Aalst)

Beluikje uit eind 19de‐ begin 20ste eeuw, met tweelaagse
gecementeerde huizen onder mansardedaken.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

127903

Beluik

Aalst

Aalst

Ingang Levionois 1‐4 (Aalst)

Beluik met huizen in 19de‐eeuwse verankerde baksteenbouw onder
zadeldak.

beluiken

19de eeuw

127907

Handelshuis De Noordzee

Aalst

Aalst

Kattestraat 14 (Aalst)

Handelshuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak
afgelijnd door een attiek, daterend uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Baksteenbouw met gebruik van versierende kleurrijke
gevelsteen. Baksteenbouw met gebruik van versierende kleurrijke
gevelsteen.

winkels

20ste eeuw

127908

Stadswoning van 1618

Aalst

Aalst

Kattestraat 15 (Aalst)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een recent
pseudomansardedak, 1618 gedateerd door middel van muurankers.
Geschilderde, verankerde bak‐ en zandsteenbouw afgelijnd door
hoekstenen en voorzien van speklagen.

stadswoningen eerste kwart
17de eeuw

127909

Stadswoning

Aalst

Aalst

Kattestraat 38 (Aalst)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw,

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

127910

Burgerhuis met lijstgevel

Aalst

Aalst

Kattestraat 56‐58 (Aalst)

Oorspronkelijk vermoedelijk een dubbelhuis van vier traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak. Verzorgde bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met laatclassicistische inslag, uit eerste
helft 19de eeuw.

127911

Stadswoning

Aalst

Aalst

Kattestraat 64 (Aalst)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen, vermoedelijk met oude
kern. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel afgelijnd met
vereenvoudigd hoofdgestel en kroonlijst op klosjes.

stadswoningen

127912

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Kattestraat 79 (Aalst)

Vermoedelijk twee panden verwerkt in één geheel van twee en drie
traveeën en twee en een halve verdieping onder zadeldak.

burgerhuizen

127913

Handelshuis

Aalst

Aalst

Kattestraat 8 (Aalst)

winkels
Handelshuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw met decoratief gebruik van
gekleurde siergevelsteen in combinatie met geornamenteerde
hardsteen voor constructieve onderdelen.

eerste helft
20ste eeuw

127915

Herenhuis met lijstgevel

Aalst

Aalst

Keizersplein 14 (Aalst)

herenhuizen
Dit enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
dateert uit het tweede decennium van de 19de eeuw. Het huidige,
decoratieve uitzicht wordt bepaald door een herbestemming van het
burgerhuis tot een bankkantoor volgens een bouwaanvraag van 1927.

eerste helft
19de eeuw,
interbellum

127916

Poort Hespenhandel

Aalst

Aalst

Keizersplein 16 (Aalst)

De 19de‐eeuwse inrijpoort heeft een rondboogvorm en is uitgevoerd poorten
in geprofileerde hardsteen.
(bijgebouwen)

19de eeuw

6/1748

burgerhuizen

datering

stijl
neoromaans

plantensoort

context

persoon
Van Overstraeten E. (Ontwerper)

19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

eclecticisme

traditioneel

neoclassicisme

Bauwens Michel (Ontwerper),
Vermeulen Alexander
(Ontwerper)
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127917

Herenhuizen Keizerlijke Hallen

Aalst

Aalst

Keizersplein 19‐21 (Aalst)

Grotere herenhuizen van zes traveeën met sobere, bepleisterde en
geschilderde lijstgevels met deurrisaliet gemarkeerd door vlakke
pilasters.

herenhuizen

127918

Eenheidsbebouwing van vier herenhuizen Aalst

Aalst

Keizersplein 25‐31 (Aalst)

Vier huizen, samen met nummer 33, vermoedelijk de enige
uitgevoerde panden van een totaalontwerp voor het Keizerlijk Plein,
daterende uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

herenhuizen

127914

Reeks burgerhuizen

Aalst

Aalst

Keizersplein 3‐17 (Aalst)

Rijhuizen met drie bouwlagen en drie tot zes traveeën, uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

127919

Classicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 33 (Aalst)

herenhuizen
Laatclassicistische woning uit het tweede decennium van de 19de
eeuw, die als blikvanger, namelijk als perspectiefsluiting in de as van
de Boterstraat, het oorspronkelijk concept van het Keizersplein moest
beheersen. Herenhuis met drie bouwlagen en vijf traveeën, onder
zadeldak, met links, afzonderlijk deurrisaliet van twee bouwlagen
onder plat dak.

eerste helft
19de eeuw

classicisme

127920

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 35 (Aalst)

19de‐eeuws herenhuis met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën en herenhuizen
drie bouwlagen onder een zadeldak. De voorgevel wordt geritmeerd
door licht terugwijkende gevelvlakken en is voorzien van een
geaccentueerde linker travee met inrijpoort in hardstenen
korfboogomlijsting waarboven smeedijzeren borstwering.

19de eeuw

neoclassicisme

127921

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 37 (Aalst)

19de‐eeuws, neoclassicistisch herenhuis met bepleisterde lijstgevel herenhuizen
van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. De
bovenverdiepingen worden geritmeerd door terugwijkende
gevelvlakken. Poorttravee links met gietijzeren balkon boven de poort
en een in een rondboognis gevat deurvenster.

19de eeuw

neoclassicisme

127922

Herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 41 (Aalst)

19‐de‐eeuw‐s herenhuis met be‐pleis‐terde lijst‐gevel van zeven
tra‐veeën en drie bouw‐lagen. Gevel gemarkeerd door
imitatiebanden op de gelijkvloerse verdieping, een rechthoekige
inrijpoort bij de linker tra‐vee en centraal een breed gietijzeren
balkon.

herenhuizen

19de eeuw

127923

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 43 (Aalst)

19de‐eeuws burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen. Beluikte vensters op de gelijkvloerse
verdieping; inrijpoort gevat in een bepleisterde korfboog en een
rechte omlijsting.

burgerhuizen

19de eeuw

127924

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 45 (Aalst)

19de‐eeuws burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën burgerhuizen
en drie bouwlagen onder een zadeldak, gekenmerkt door een sobere
ornamentiek van de venstersluitstenen en een iets rijkelijker
uitgewerkte kroonlijst.

19de eeuw

127925

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 46 (Aalst)

Enkelhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, uit
eind 18de eeuw. Baksteenbouw met arduinen parement en
rechthoekige muuropeningen.

127926

Herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 48 (Aalst)

Huis met drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de herenhuizen
eeuw, met lijstgevel op arduinen plint.

19de eeuw

127927

Classicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 49 (Aalst)

Het 19de‐eeuwse, classicistische herenhuis heeft een bepleisterde
lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. De
gelijkvloerse verdieping is uitgewerkt met imitatiebanden.

herenhuizen

19de eeuw

127928

Herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 57 (Aalst)

19de‐eeuws herenhuis voorzien van een bepleisterde lijstgevel van
vijf traveeën met erker en drie bouwlagen onder mansardedak met
drie ronde dakvensters.

herenhuizen

19de eeuw
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burgerhuizen

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon
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datering

127929

Herenhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 59‐61 (Aalst)

Oorspronkelijk vormden beide 19de‐eeuwse panden één herenhuis,
met lijstgevel en mansardedak met drie houten rondbogige
dakvensters boven de kroonlijst.

herenhuizen

19de eeuw

127930

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Keizersplein 6 (Aalst)

Burgerhuis met drie bouwlagen van drie traveeën en gecementeerde, burgerhuizen
van schijnvoegen voorziene lijstgevel op arduinen plint.

127931

Herenhuis met paardenstallen

Aalst

Aalst

Keizersplein 65 (Aalst)

herenhuizen,
eerste kwart
Herenhuis met bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën, waarvan
paardenstallen 19de eeuw,
twee om de hoek, en drie bouwlagen waarvan het gelijkvloers met
voor WO I
rondboogpoort en ‐vensters met buitenluiken als sokkel dienst doet.
Inrijpoort met oorspronkelijk een doorgang naar de paardenstallen en
tuin.

127935

't Moriaens hooft

Aalst

Aalst

Kerkstraat 1 (Aalst)

Huis van drie traveeën en heden vier bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen eerste helft
19de eeuw
gecementeerde en van imitatievoegen voorziene lijstgevel met
neoclassicistische inslag, daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

127936

Stadswoning van 1888

Aalst

Aalst

Kerkstraat 11 (Aalst)

stadswoningen vierde kwart
Neomiddeleeuws diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen
19de eeuw
onder zadeldak, op cartouches gedateerd ANNO 1888. Arduinen plint,
voorts soort van stijl‐ en regelwerk met bakstenen vullingen.
Bewaarde winkelpui met neorenaissance ornamenten.

127937

Burgerhuis in empirestijl

Aalst

Aalst

Kerkstraat 13 (Aalst)

Huis van drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met verwerking van
zandsteen, opgetrokken in laat‐empirestijl, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

127938

Huis Den Gulden Mortier

Aalst

Aalst

Kerkstraat 14 (Aalst)

apotheken,
19de eeuw
Stadswoning van drie bouwlagen en twee traveeën, onder een
zadeldak. Voerde begin 20ste eeuw nog een mortier in zijn voorgevel, stadswoningen
verwijzend naar de in 1600 vermelde huisnaam "den Gulden Mortier"
van de toenmalige apotheek.

127939

Stadswoning met winkelpui

Aalst

Aalst

Kerkstraat 15 (Aalst)

Stadswoning met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie stadswoningen, 20ste eeuw
bouwlagen onder lessenaarsdak, opgetrokken vóór een ouder en nog winkels
deels bestaand diephuis; 20ste‐eeuwse ordonnantie met
neoclassicistische inslag. Winkelpui van drie traveeën, afgelijnd door
hoekpilasters en gemarkeerd door gietijzeren zuiltjes aan weerszij
van de centrale deur.

127940

Twee stadswoningen

Aalst

Aalst

Kerkstraat 16‐18 (Aalst)

Twee stadswoningen van drie bouwlagen en drie traveeën, lijstgevel stadswoningen 19de eeuw
gecementeerd met schijnvoegen. Nummer 16 gemarkeerd door het
vroegere poortrisaliet rechts; integratie van de arduinen
poortomlijsting met gestileerd margrietmotief en gestrekte druiplijst
uit de 19de eeuw.

127941

Huis De Meerminne

Aalst

Aalst

Kerkstraat 20 (Aalst)

burgerhuizen
Eenvoudige classicistische lijstgevel met zandstenen parement,
bekroond met een geprofileerde kroonlijst en een beschilderd
driehoekig fronton, boven de twee middeltraveeën, gedateerd 17/79
aan weerszij van de centrale oculus, verrijkt met slingerornamenten.

127942

Huis Den Heilige Geest

Aalst

Aalst

Kerkstraat 22 (Aalst)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
grosso modo aansluitend bij nummer 20 qua volume en
gevelordonnantie. Gevel met zandstenen parement uit het vierde
kwart van de 18de eeuw op een latere arduinen plint met
keldergaten.

127943

Huis In den Biekorf

Aalst

Aalst

Kerkstraat 26 (Aalst)

Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën benedenverdieping en stadswoningen derde kwart
17de eeuw
twee op bovenverdieping, onder zadeldak met bak‐ en natuurstenen
trapgevel, op cartouches gedateerd 1657 doch met latere
aanpassingen. Beraapte tweelaagse zijgevel van drie traveeën in
Rozemarijnstraat.
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burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stijl

classicisme

neostijl

empire

classicisme

stadswoningen, derde kwart
winkels
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw
traditioneel

plantensoort

context

persoon
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127944

Huis Den Inghele

Aalst

Aalst

Kerkstraat 5 (Aalst)

Laatrococo‐herenhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw van drie burgerhuizen
traveeën, drie bouwlagen en geveltop in de vorm van een geknikte
boog met uitzwenkende uiteinden met œil‐de‐bœuf verwerkt tussen
rocaillemotieven.

127945

Huis Den Schilt van Bourgougnen

Aalst

Aalst

Kerkstraat 6 (Aalst)

De bewaarde gevelstenen ANNO / 1782 zouden wijzen op de
wederoprichting van het tot dan bewaarde huis in opbouw.
Stadswoning met eenvoudige lijstgevel van drie bouwlagen en twee
traveeën onder een zadeldak.

127946

Huis De Swarte Penne

Aalst

Aalst

Kerkstraat 7 (Aalst)

Huis van twee traveeën en heden vier bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
gecementeerde en van imitatiebanden voorziene lijstgevel met
arduinen plint, vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw.

127947

Winkel

Aalst

Aalst

Kerkstraat 8 (Aalst)

Stadswoning van drie bouwlagen en drie traveeën, bepleisterde en
witgeschilderde gevel met schijnvoegen. Lijstgevel gemarkeerd door
twee registers van drie gekoppelde rechthoekige vensters in vlakke
omlijstingen van natuursteen, mogelijk uit de 18de eeuw.

127948

Huis De Trauwe

Aalst

Aalst

Kerkstraat 9 (Aalst)

burgerhuizen
In zijn huidige vorm, huis van drie traveeën en drie bouwlagen met
mezzanine onder zadeldak met sterke helling. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel onder kroonlijst op klosjes, daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

127951

Twee stadswoningen

Aalst

Aalst

Klapstraat 3‐5 (Aalst)

Beide 19de‐eeuwse stadswoningen van drie bouwlagen werden
aangebouwd tegen de achterzijde van de internaatsvleugel van het
Sint‐Jozefscollege en fungeren als belangrijke perspectiefsluiting ‐
richting Pontstraat ‐ in het geknikt verloop van het straatje.

127952

Herenhuis

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 13 (Aalst)

Herenhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met herenhuizen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw met laat‐empire‐ornamenten in het meer versierde
poortrisaliet van twee traveeën.

127953

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 15 (Aalst)

Winkelhuis met verankerde, witgeschilderde en bepleisterde
lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Houten winkelpui op
hoge sokkel.

winkels

eerste helft
19de eeuw

127954

Hostelrij Den Spagnaert

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 30 (Aalst)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen sokkel.

hotels,
burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

127955

Herenhuis

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 37‐39 (Aalst)

Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en laat‐empire‐lijstgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw, gemarkeerd door een breed middenrisaliet met meer
uitgewerkte stijlbewuste vormgeving en versiering. Houten en
natuurstenen winkelpuien met neoclassicistische inslag.

herenhuizen,
winkels

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

127956

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 41 (Aalst)

Winkelhuis met houten winkelpui op geprofileerde sokkel van arduin, winkels
met provinciale art‐nouveau‐inslag, uit begin 20ste eeuw.

127957

Hoekhuis met halsgevel

Aalst

Aalst

Korte Zoutstraat 50‐52 (Aalst)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Gedrongen
zes traveeën brede halsgevel onder driehoekig fronton met oculus;
vermoedelijk 18de‐eeuwse kern met latere aanpassingen. Deels
bewaarde gevelordonnantie, voornamelijk op de gecementeerde
bovenverdieping.

burgerhuizen

18de eeuw

127961

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 15‐17 (Aalst)

Breedhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit de burgerhuizen
19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

19de eeuw
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datering

stijl

derde kwart
18de eeuw

rococo

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

winkels,
18de eeuw
stadswoningen

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

empire

empire

plantensoort

context

persoon
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127962

Huis Stadt van Antwerpen

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 18 (Aalst)

burgerhuizen
Diephuis van drie traveeën, twee bouwlagen en hoge trapgevel van
10 trappen en topstuk, opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele
bak‐ en zandsteenstijl in rijke uitvoering met verwerking van een paar
barokornamenten.

17de eeuw

traditioneel,
vakwerkbouw

127963

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 23 (Aalst)

Doorgang naar de Sint Jorisstraat. Breedhuis met drie bouwlagen en
drie traveeën onder steil zadeldak, in kern uit de 18de eeuw,
aangepast in de 19de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

127964

Twee burgerhuizen

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 24‐26 (Aalst)

Heden twee winkelpanden naar gevelindeling te beschouwen als één burgerhuizen
geheel van drie bouwlagen en zeven traveeën met bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met empire‐inslag, daterend uit het eerste
kwart van de 19de eeuw.

127965

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 35 (Aalst)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de 19de eeuw., met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
gemarkeerd door linker zijrisaliet.

burgerhuizen

19de eeuw

127966

Huis Dirk Martens

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 36 (Aalst)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
verhoogde halsgevel met vermenging van classicistische en
laatbarokke elementen, vermoedelijk te situeren eind 17de eeuw of
begin 18de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

127967

Stadswoning van 1742

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 43 (Aalst)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met steile stadswoningen tweede kwart
helling wijzend op oude, traditionele kern.
18de eeuw

127968

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 45 (Aalst)

In zijn huidige vorm, rijhuis van drie traveeën en drie en een halve
verdieping onder zadeldak, vermoedelijk met oude kern, met
aanpassingen uit midden 19de eeuw of derde kwart van de 19de
eeuw en vermoedelijk latere verhoging.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

127969

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 49 (Aalst)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met sobere
19de‐eeuwse indeling en afwerking

burgerhuizen

19de eeuw

127970

Stadswoning

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 5 (Aalst)

Verbouwd breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

stadswoningen 17de eeuw

127971

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 51 (Aalst)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw met
rechthoekige vensters en lekdrempels.

burgerhuizen

127972

Burgerhuis van 1742

Aalst

Aalst

Lange Zoutstraat 53 (Aalst)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; mogelijk burgerhuizen
oude traditionele kern aangegeven door steile dakhelling. In zijn
huidige vorm, lijstgevel waaraan bijkomende, smallere
zolderverdieping met bekronend driehoekig fronton het karakter
verleent van een vrij strakke halsgevel.

127973

Hoeve van 1854

Aalst

Aalst

Lindenstraat 99, 99A (Aalst)

Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf, jaartal 1854 op
balk boven inrijpoort, ondergebracht in een dienstgebouw. Eénlaags
woonhuis van zeven traveeën uit het vierde kwart van de 18de eeuw
tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Oude stal naast inrijpoort aan
straatzijde, recente langsschuur en bakoven.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
bakovens

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

127974

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Louis D'Haeseleerstraat 13 (Aalst)

Tweelaags 19de‐eeuws winkelhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

winkels

19de eeuw
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eerste kwart
19de eeuw

19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

barok

plantensoort

context

persoon
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127975

Theresianenklooster

Aalst

Aalst

Louis D'Haeseleerstraat 19 (Aalst)

Nieuw klooster voltooid in 1865. Dubbelhuis uit midden 18de tot
19de eeuw; drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak.
Neogotische kapel van het Theresianenklooster, ingewijd in 1869.
Bakstenen gebouw, ingebouwd in huizenrij met puntgevel aan
straatzijde op arduinen plint.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

neogotiek

127976

Stadswoning

Aalst

Aalst

Louis D'Haeseleerstraat 3, 3A (Aalst)

Tweelaags huis van vijf traveeën onder zadeldak met scherpe
dakhelling, vernieuwd parement met rechthoekige muuropeningen .

stadswoningen

127977

Danszaal Gillade

Aalst

Aalst

Louis D'Haeseleerstraat zonder nummer
(Aalst)

dansgelegenhed interbellum
De zaal Gillade is een danszaal in art‐decostijl uit het begin van de
en
20ste eeuw. De bouwplannen worden getekend door de Gentse
architect Jules Lippens. De symmetrische cementen gevelopbouw met
bloembanden en geometrische motieven rond de strakke erkers is
typisch voor de eerste periode van Jules Lippens.

art deco

127979

Herenhuis

Aalst

Aalst

Majoor Charles Claserstraat 15 (Aalst)

herenhuizen
Herenhuis van drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak in
provinciale Louis‐Philippestijl van het derde kwart van de 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint met
getoogde keldervensters.

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

127980

Herenhuis

Aalst

Aalst

Majoor Charles Claserstraat 16 (Aalst)

Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met provinciale Louis‐
Philippe‐ en neorococo‐elementen, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

127985

Van Mosseveldemolen

Aalst

Aalst

Merestraat 131A (Aalst)

De Van Mosseveldemolen, genoemd naar de laatste molenaars, is een windmolens
18de‐eeuwse olie‐ en korenwindmolen van het vrij uitzonderlijke type
achtkantige stenen bovenkruier (stellingmolen).

derde kwart
18de eeuw

127986

Huis De Klok

Aalst

Aalst

Molenstraat 1 (Aalst)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw, aansluitend bij de bebouwing van de Grote Markt.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

127987

Huis Het groen Claverken

Aalst

Aalst

Molenstraat 17 (Aalst)

De gevel van het burgerhuis zou het jaartal 1884 hebben gedragen,
wijzend op de wederopbouw. In zijn huidige vorm, gedecapeerde en
aangepaste puntgevel afgelijnd door kolossale hoekpilasters met
stucconsole (acanthus en kraalornament) onder een smal gekornist
cordon.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

127988

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Molenstraat 21 (Aalst)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Heden burgerhuizen
gecementeerde lijstgevel met geblokte penanten en hanenkamlateien
onder een entablement en een driehoekig fronton tussen festoenen
en jaartal 17/68.

derde kwart
18de eeuw

127989

Stadswoning

Aalst

Aalst

Molenstraat 24, 22A (Aalst)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met stadswoningen 19de eeuw
oude kern aangegeven door het resterende deel van de zandstenen
plint, de zware muurankers en het aandak rechts.

127990

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Molenstraat 26 (Aalst)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
bepleisterde en geschilderde pilastergevel, uit de tweede helft van de
18de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

127991

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Molenstraat 28 (Aalst)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen en mezzanine onder een winkels
steil zadeldak, wijzend op de oude kern. Verankerde, bepleisterde en
grijsgeschilderde lijstgevel met ordonnantie uit de 19de en 20ste
eeuw.

19de eeuw,
20ste eeuw

127992

Burgerhuis met pilastergevel

Aalst

Aalst

Molenstraat 29 (Aalst)

burgerhuizen
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak. Bewaarde bovenbouw, geritmeerd door kolossale Ionische
pilasters die het bekronend entablement schragen, mogelijk daterend
uit de 18de eeuw.

eerste helft
18de eeuw

127993

Stadswoning

Aalst

Aalst

Molenstraat 34 (Aalst)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met steile stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw
dakhelling wijzend op een oude kern. Houten winkelpui met
neoclassicistische inslag uit eind 19de eeuw.
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Lippens Jules (Ontwerper)

De Bruyn Erik (Ontwerper)
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127994

Herenhuis gedateerd 1763

Aalst

Aalst

Molenstraat 40, 40A‐B (Aalst)

127995

Classicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Molenstraat 45 (Aalst)

127996

Stadswoning

Aalst

Aalst

127997

Burgerhuis

Aalst

127998

Burgerhuis gedateerd 1900

128008

typologie

datering

stijl

herenhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder recent
lessenaarsdak; fraaie, heden gecementeerde, rococopilastergevel van
1763 met gebogen fronton over de drie middentraveeën.

derde kwart
18de eeuw

rococo

Het classicistisch herenhuis bestaat in kern uit twee of drie 17de‐
eeuwse panden, die op het einde van de 18de eeuw werden
samengevoegd, en gelegen zijn rond een binnentuin met
aangrenzende bijgebouwen uit de 19de eeuw.

herenhuizen,
bijgebouwen

vierde kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
17de eeuw

classicisme,
traditioneel

Molenstraat 47 (Aalst)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak,
vermoedelijk wijzend op een oudere kern.

stadswoningen

Aalst

Molenstraat 49 (Aalst)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak.
Verankerde, bepleisterde en grijsgeschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

Aalst

Aalst

Molenstraat 52 (Aalst)

Eclectisch getint huis van drie traveeën en drie bouwlagen, 1900
gedateerd op een gevelsteen. Middentravee geaccentueerd door
middel van balkon op bovenverdieping. Gevelaflijning door middel
van opengewerkte attiek.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Maalderij

Aalst

Aalst

Nestor de Tièrestraat 42 (Aalst)

Achter monumentale poort met neoclassicistische inslag, de resten
van een voormalige mechanische maalderij, uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw.

maalderijen,
poorten
(bijgebouwen)

eerste helft
20ste eeuw

128010

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 2 (Aalst)

Bepleisterd en witgeschilderd burgerhuis van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

128011

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 56 (Aalst)

Burgerhuis van drie bouwlagen met drie traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel geritmeerd
door zware vlakke puilijsten, afgelijnd door een kroonlijst op klossen.

19de eeuw

128012

Burgerhuis met lijstgevel

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 58 (Aalst)

Vier traveeën breed huis met drie bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met accent op de
twee centrale traveeën.

burgerhuizen

19de eeuw

128013

Hoekhuis Koning van Spanje

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 6 (Aalst)

Dubbelhuis op de hoek met de Hopmarkt, van drie bouwlagen onder burgerhuizen
gecombineerde zadeldaken, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw,
doch later aangepast.

17de eeuw,
18de eeuw

128014

Stadswoning

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 62 (Aalst)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
mogelijks 17de‐eeuwse kern.

stadswoningen 17de eeuw

128015

Burgerhuis met Mariabeeld op de hoek

Aalst

Aalst

Nieuwstraat 67 (Aalst)

Groot burgerhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, ingeplant op de hoek Vredeplein, met bepleisterde en
geschilderde gevels. Tegen hoek, op bovenverdieping, overluifeld
beeld van Maria met Kind, op bolvormige sokkel.

burgerhuizen,
Mariabeelden

vierde kwart
18de eeuw

128017

Onze‐Lieve‐Vrouwhospitaal

Aalst

Aalst

Onderwijsstraat 1, Oude Vismarkt 13
(Aalst)

Het complex omvat een aantal gebouwen gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaats met circa 200‐jarige beuk, met neogotische
westvleugel en poort van 1878; ten oosten complex met
georiënteerde kapel uit het eerste kwart van de 15de eeuw met
mogelijke oudere kern en latere aanpassingen; ten noorden, de
kloostergang en conventgebouwen uit het vierde kwart 15de eeuw en
de 17de eeuw, en ten zuiden, het 17de‐eeuws hospitaal met latere
uitbreidingen.

kloosters,
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

16de eeuw,
18de eeuw,
eerste helft
13de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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gotiek,
neogotiek
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Singelijn Alfons (Ontwerper)
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128018

Klooster en school De Dames van Maria

Aalst

Aalst

Onderwijsstraat 2 (Aalst)

19de eeuw,
kloosters,
Klooster en school opgericht in 1817, door E.H. Van Crombrugghe,
met verschillende uitbreidingen in 1871, 1884, 1897, 1901 en 1905. onderwijsgebou voor WO I
Hoofdgebouw, voorheen met drie bouwlagen en dertien traveeën, in wen
streng neoclassicistische stijl, uit de 19de eeuw: verhoogd met één
bouwlaag in de 20ste eeuw.

128019

Semigesloten hoeve

Aalst

Aalst

Onegem 62 (Aalst)

Aan de bocht van de weg schuin ingeplante, semigesloten hoeve met boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
19de‐eeuwse bakstenen gebouwen onder zadeldaken rondom
hekpijlers,
gekasseide binnenplaats; inrit via een hek tussen bakstenen pijlers.
hoeven

128020

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van
Bijstandparochie met tuin

Aalst

Aalst

Onze Lieve Vrouwplein 10 (Aalst)

De pastorie werd samen met de kerk opgetrokken in 1902 door
architect Jules Goethals naar zijn ontwerp uit 1899. Naar stijl en
materiaalgebruik getuigen beide panden van de late neogotiek. De
pastorie bezit achteraan een beboomde siertuin.

pastorietuinen, voor WO I
pastorieën

neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper)

128021

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Bijstand

Aalst

Aalst

Onze Lieve Vrouwplein 25 (Aalst)

De Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstandkerk is een neogotische basilicale calvariebergen, voor WO I
kerk met voorplein, opgetrokken in 1902 naar ontwerp van architect Mariagrotten,
Jules Goethals. DNet georiënteerde kerk met driebeukig schip van vijf parochiekerken
traveeën, een transept van twee traveeën en drie koren.

neogotiek

Casier Joseph (Ontwerper),
Gebroeders Vereecken
(Ontwerper), Goethals Jules
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), Steel Leo
(Ontwerper), Ysabie Achille
(Ontwerper), van Caelenbergh
Robert (Uitvoerder)

128022

Oorlogsmonument parochie Mijlbeek

Aalst

Aalst

Onze Lieve Vrouwplein zonder nummer
(Aalst)

Het oorlogsmonument werd in 1920 opgericht vóór de parochiekerk oorlogsgedenkt interbellum
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand in de parochie Mijlbeek. Bronzen ekens, Heilig
beeldengroep van een Christus die een knielende moeder met kind en Hartbeelden
een soldaat zegent. In smekende houding vragen zij de bescherming
van het Heilig Hart. De representatieve figuratieve voorstelling en de
symboliek passen binnen het oeuvre van beeldhouwer Aloïs De Beule.

128023

Parochiekerk Sint‐Anna

Aalst

Aalst

Oude Gentbaan 45 (Aalst)

Modernistische kerk, spel van rechthoekige volumes onder plat dak, parochiekerken na WO II
van 1970, naar ontwerp van architect Paul Felix in samenwerking met
architecten Moens en Denekens.

128024

Muurschildering Onze‐Lieve‐
Vrouwhospitaal

Aalst

Aalst

Oude Vismarkt 13 (Aalst)

In de noordelijke kloostervleugel is een Kruisdragende Christus
voorgesteld. De Christusfiguur met kruisnimbus, doornenkroon en
een bloedend hoofd, torst het kruis met opschrift INRI op zijn
rechterschouder.

muurschildering vierde kwart
en
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw

128025

Domein Kasteel van Overhamme

Aalst

Aalst

Overhammedreef 26‐32 (Aalst)

Resterende dienstgebouwen van een voorheen omgracht kasteel,
gesloopt in 1946. Het kasteel werd uitgebreid en gewijzigd in de
tweede helft van de 18de eeuw; de aanhorigheden, nu fungerend als
woning en als dusdanig aangepast, dateren uit die tijd. Park en
dubbele toegangsdreef in quinconce‐verband.

Mariabeelden, tweede helft
wagenhuizen, 18de eeuw
duiventorens,
grachten
(verdedigingsel
ementen),
bijgebouwen,
ijskelders,
dreven, private
parken, vijvers

128029

Woning Moens

Aalst

Aalst

Parklaan 77 (Aalst)

Deze woning aan de Parklaan in Aalst werd in 1941‐1942
opgetrokken naar een ontwerp van architect Huib Hoste. Het huis is
opgetrokken uit een skeletbouw van gewapend beton en baksteen.
Het verschillende gevelparement in verspringende vlakken versterkt
het kubistische effect van de vormgeving van de voorgevel.

burgerhuizen
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datering

WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Vindevogel (Zwijnaarde)
(Uitvoerder)

modernisme

Denekens Herman (Ontwerper),
Felix Paul (Ontwerper), Moens C.
(Ontwerper)

modernisme

Hoste Huib (Ontwerper)
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128030

Stadspark Groot Park

Aalst

Aalst

Parklaan zonder nummer (Aalst)

Het zogenaamd Groot Park of Park schepen de Wolf bevindt zich ten
zuidoosten van het stadscentrum van Aalst in het Osbroek. Het
Stadspark werd opgekocht in 1910‐1911 en werd in 1915‐1916
aangelegd door Louis‐Julien Breydel. Het park is voornamelijk bekend
omwille van de grote diversiteit aan bomen.

hekken, vijvers, WO I
stadsparken,
opgaande
bomen,
afsluitingshagen

128031

Huis Het Half Maantje

Aalst

Aalst

Pontstraat 10 (Aalst)

stadswoningen, 19de eeuw,
Het hoekhuis bleek na het verwijderen van de gevelbezetting te
winkels
vierde kwart
behoren tot één van de zeldzaam geworden voorbeelden van met
17de eeuw
baksteen ingevulde vakwerkbouw. Het hoekhuis uit het laatste kwart
van de 17de eeuw telt twee bouwlagen en drie traveeën onder een
afgesnuit zadeldak.

128033

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Pontstraat 12 (Aalst)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 18de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

128034

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Pontstraat 14 (Aalst)

Burgerhuis met eenvoudige rechthoekige muuropeningen dat
oorspronkelijk één geheel vormde met nummer 12.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

128035

Huis Erve de Stove

Aalst

Aalst

Pontstraat 2, Stoofstraat zonder nummer
(Aalst)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder afgesnuit
zadeldak, gecombineerd met schilddak over de drie traveeën van de
zijgevel. Aansluitende haakse dienstgebouwen. Ten oosten, kleine
schuur met aanleunend wagenhuis met 19de‐eeuwse gevelindeling.
In de Stoofstraat: grote overluifelde rondboogpoort gevat in een
rechthoekige omlijsting van hardsteen.

18de eeuw,
bijgebouwen,
burgerhuizen, 19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren,
wagenhuizen,
binnenplaatsen

traditioneel

128036

Hoekhuis met Mariabeeld

Aalst

Aalst

Pontstraat 21 (Aalst)

Hoekhuis van twee bouwlagen en respectievelijk twee en vier
traveeën, onder mansardedak, met gecementeerde gevels met
rechthoekige muuropeningen. Sierlijk 18de‐eeuws Mariabeeldje met
kind tegen de afgeschuinde hoek van de bovenverdieping.

gevelniskapelle 17de eeuw,
18de eeuw
n,
Mariabeelden,
stadswoningen

traditioneel

128037

Neogotisch herenhuis

Aalst

Aalst

Pontstraat 31 (Aalst)

Groot neogotisch herenhuis gebouwd voor baron P.V.J. de Béthune in herenhuizen
1875 naar ontwerp van zijn broer architect Jean‐Baptiste de Béthune.
Het enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder twee
gelijklopende zadeldaken wordt gekenmerkt door een gemarkeerde
poorttravee, met loggia op de bel‐etage en een hoger opgetrokken
topgevel en een dakvenster boven de derde travee.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)

128038

Pastorie van het begijnhof

Aalst

Aalst

Pontstraat 48 (Aalst)

Voormalige pastorie van het begijnhof; traditioneel gebouw van bak‐ pastorieën
en zandsteen van 1676 met aanpassingen uit midden 18de eeuw en
de 19de en 20ste eeuw.

19de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

traditioneel

De Noyette Modeste (Ontwerper)

128039

Theresianenklooster

Aalst

Aalst

Pontstraat 51 (Aalst)

Gedeelte van het voormalig klooster der Theresianen, die zich vanuit kloosters
's Hertogenbosch te Aalst vestigden in 1632. Groot gebouw van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met voorheen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, vermoedelijk met traditionele
kern aangepast in de 18de en de 19de eeuw.

18de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

128040

Theresianenklooster: herberg Brussel

Aalst

Aalst

Pontstraat 53 (Aalst)

Drielaags laatclassicistisch gebouw van zes traveeën onder zadeldak
uit het einde van de 18de eeuw.; voorheen deel uitmakend van het
Theresianenklooster, in 1786 verkocht en ingericht als herberg
Brussel.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme
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kloosters,
herbergen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Breydel Louis‐Julien (Ontwerper)

vakwerkbouw
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128041

Theresianenklooster: Huis Moyersoen en
Huis Van Molle

Aalst

Aalst

Pontstraat 55 (Aalst)

herenhuizen,
Als eigendom van het Theresianenklooster werden deze gebouwen
pomphuizen
verkocht in 1786. Het gebouw uit de 18de‐19de eeuw met
respectievelijk vier (Huis Van Molle) en vijf (Huis Moyersoen)
traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, had oorspronkelijk een
bepleisterde en witgeschilderde vlakke lijstgevel op arduinen plint.

128032

Sint‐Jozefscollege

Aalst

Aalst

Pontstraat 7, 11‐13 (Aalst)

Het Sint‐Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de‐
eeuwse college‐ en klasgebouwen, een 18de‐eeuwse kerk en
internaatsvleugel, een 19de‐eeuwse refter met muurschilderingen uit
begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen
waaronder een modernistische vleugel uit 1937.

lagere scholen,
kloosters,
kloosterkerken,
internaten,
gebouwen voor
secundair
onderwijs

128042

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Pontstraat 73 (Aalst)

Hoekhuis gekenmerkt door afgesnuite hoektravee, twee bouwlagen
en afgewolfde bedaking. Gevelbepleistering en ‐versiering met
neoclassicistische inslag en houten winkelpuien met toegang via de
hoektravee.

winkels

128043

Burgerhuis naar ontwerp van J. De Gheest Aalst

Aalst

Pontstraat 76 (Aalst)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
verankerde lijstgevel met zandstenen parement in groot verband op
afgeschuinde sokkel, daterend uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw, naar ontwerp van architect J. De Gheest.

burgerhuizen

128047

Muurschilderingen Sint‐Martinuskerk

Aalst

Aalst

Priester Daensplein 10 (Aalst)

In enkele kranskapellen in het koor zijn nog de oorspronkelijke
gewelfschilderingen uit eind 15de ‐ begin 16de eeuw bewaard, met
onder meer rankwerk, bloemen, musicerende engelen, engelen met
passiewerktuigen, heiligen en tekstbanderollen. In de kapittelzaal is
de muurschildering met voorstelling van het Laatste Oordeel van
circa 1500 bewaard.

muurschildering vierde kwart
en
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw

128046

Parochiekerk Sint‐Martinus

Aalst

Aalst

Priester Daensplein 10 (Aalst)

kapittelkerken, 15de eeuw,
Prototype van de Brabantse gotiek in Oost‐Vlaanderen. De
parochiekerken tweede kwart
plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van drie traveeën met
16de eeuw,
zijkapellen, een ruim transept met westbeuk, uitspringend met twee
derde kwart
traveeën. Koor met drie rechte traveeën, en zevenzijdige absidiale
16de eeuw,
koorsluiting. De bouw van de huidige kerk heeft meer dan 180 jaar in
derde kwart
beslag genomen; voltooid in 1660.
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

128048

Twee stadswoningen

Aalst

Aalst

Priester Daensplein 3‐4 (Aalst)

stadswoningen eerste helft
Twee diephuizen met respectievelijk drie en twee bouwlagen van
18de eeuw,
twee en drie traveeën onder zadeldak en afgewolfd schilddak, in kern
tweede helft
uit de eerste helft van de 18de eeuw met voorgevel uit de tweede
20ste eeuw
helft van de 20ste eeuw.

128049

Hoekhuis

Aalst

Aalst

Priester Daensplein 5 (Aalst)

Hoekhuis met drie bouwlagen van drie traveeën onder schilddak,
mogelijk met oude kern, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
op arduinen plint, uit de 19de eeuw.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
19de eeuw

interbellum,
voor WO I,
tweede helft
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

modernisme,
classicisme,
barok

Bressers Adrien (Ontwerper), De
Vos Leo (Ontwerper), Kint Jacques
(Ontwerper), Montoyer Louis‐
Joseph (Ontwerper), Taeymans
Lodewijk S.J. (Ontwerper)

neoclassicisme

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen 19de eeuw

De Gheest Jean (Ontwerper)

Goethals Jules (Ontwerper),
Goethals Remi (Uitvoerder)

gotiek,
neogotiek

de Waghemakere Herman
(Ontwerper), Goethals Jules
(Ontwerper), Joostens
(Ontwerper), Keldermans Laurens
II (Ontwerper), van der Wouwe
Jan (Ontwerper), Van Malleghem
Noël Albert (Ontwerper),
Verstraete Leonard (Uitvoerder)
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128050

Laatbarokke stadswoning

Aalst

Aalst

Priester Daensplein 6 (Aalst)

Laatbarok diephuis met twee en een halve bouwlaag van twee
traveeën onder zadeldak uit het vierde kwart van de 17de eeuw ‐
eerste kwart van de 18de eeuw. Combinatie van trap‐ en halsgevel
onder driehoekig fronton met topstuk.

stadswoningen vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

128051

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Aalst

Aalst

Priester Daensplein 7 (Aalst)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
opgetrokken in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van eind 19de eeuw ‐
eerste kwart 20ste eeuw.

128056

Kasteeldomein Terlinden

Aalst

Aalst

Raffelgemstraat 8, 8A, Square Jacques
Geerinckx 2, Terlindendreef 9 (Aalst)

Het kasteeldomein Terlinden bestaat uit een U‐vormig kasteel met
hoofdgebouw uit 1913 en 18de‐eeuwse zijvleugels, volledig omgeven
door een gracht en toegankelijk via een achtzijdig poortgebouw en
twee bruggen. Buiten de omwalling bevindt zich een landschappelijk
ingericht park met daarin diverse aanhorigheden waaronder een
oranjerie, stallingen en een kasteelhoeve.

parken,
boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
landhuizen,
oranjeries,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
toegangsbrugge
n, grachten
(verdedigingsel
ementen),
kaaimuren,
voorpleinen

128062

Stadswoning

Aalst

Aalst

Rozemarijnstraat 11 (Aalst)

Bak‐ en zandstenen gebouw uit de 17de eeuw ‐ eerste kwart 18de
eeuw onder zadeldak. Stadswoning met verankerde gevel met twee
gekoppelde rechthoekige vensters in omlijstingen van arduin met
kwarthol beloop uit de tweede helft van de 18de eeuw en
gecementeerde rechthoekige vensteromlijsting in de
bovenverdieping.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

128063

Winkelhuis

Aalst

Aalst

Rozemarijnstraat 3 (Aalst)

Winkelhuis met verankerde gecementeerde lijstgevel van drie
bouwlagen en drie traveeën, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

winkels

128064

Stadswoning

Aalst

Aalst

Rozemarijnstraat 7 (Aalst)

Stadswoning van twee bouwlagen van vier traveeën met
gecementeerde lijstgevel met houten pui. Zandstenen plint en
negblokken, onder de cementering, wijzen op een oude kern.

stadswoningen

128066

Hoeve in L‐vorm

Aalst

Aalst

Sint Jobstraat 217, 221‐225 (Aalst)

L‐vormig hoevetje met witgekalkte bakstenen gebouwen onder
zadeldak. Achterin gebouwde boerenwoning met rechthoekige
muuropeningen in omlijstingen van gesinterde baksteen uit begin
19de eeuw naast aangepaste van recentere datum.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
19de eeuw

128067

Hoezebeekhoeve

Aalst

Aalst

Sint Jobstraat 290 (Aalst)

boerenwoninge 19de eeuw
Grote hoeve met witgekalkte gebouwen onder pannen zadeldaken,
n, hoeven,
daterend uit de 19de eeuw. Belangrijk omwille van zijn omvangrijk
volume en gesloten straat‐ en veldgevels afgelijnd door getrapte fries. kasteelhoeven,
stallen

128068

Sint‐Jobkapel

Aalst

Aalst

Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)

De Sint‐Jobkapel dateert grotendeels uit 1663 en is gelegen in een
ommuurd tuintje met linden. Ten zuidwesten van de kapel staat in het
tuintje nog een kapel die het Heilig Graf voorstelt en die is
opgebouwd uit een rotsconstructie die toegankelijk is via een
bakstenen rondboog.

calvariebergen, derde kwart
omheiningsmur 17de eeuw
en, kapellen
(gebouwen en
structuren),
gekandelaarde
bomen,
struiken,
bomenrijen

128069

Stadswoning

Aalst

Aalst

Sint Jorisstraat 25 (Aalst)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern daterend uit de 18de eeuw. Lodewijk XV‐schouderboogdeur
ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met kwarthol beloop en
uitgewerkte sluitsteen.

stadswoningen 18de eeuw
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datering

stijl
barok

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
voor WO I

traditioneel,
neoclassicisme,
neotraditioneel

eerste kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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128070

Huis de Pluyme

Aalst

Aalst

Sint Martensplein 1 (Aalst)

stadswoningen 19de eeuw
In zijn huidige vorm, hoekhuis met geschilderde en gecementeerde
gevels; twee traveeën, twee en een halve verdieping onder afgesnuit
zadeldak, aan de marktzijde.

128071

Huis Ant Kerckhof, den Wolf

Aalst

Aalst

Sint Martensplein 2 (Aalst)

Verhoogd rijhuis van twee traveeën onder manke bedaking met
aangepaste gevel doch oudere kern. Interessante lange haakse
aanbouw van twee bouwlagen onder afgesnuite bedaking.

128072

Twee burgerhuizen

Aalst

Aalst

Sint Martensplein 4 (Aalst)

burgerhuizen
Twee huizen opgevat als een geheel van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op
arduinen plint, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

128073

Pastorie Sint‐Martinusparochie

Aalst

Aalst

Sint Martensplein 5 (Aalst)

18de‐eeuws herenhuis dat circa 1843 in gebruik werd genomen als
pastorie. De pastorie is opgevat als een rijhuis van vijf traveeën en
drie bouwlagen onder een zadeldak en is aan de achterzijde
uitgebreid met aanbouwsels. De vlakke gepleisterde
neoclassicistische voorgevel op arduinen plint heeft een
asymmetrische opbouw.

herenhuizen,
pastorieën

18de eeuw,
19de eeuw

classicisme,
neoclassicisme

128074

Laatclassicistisch burgerhuis

Aalst

Aalst

Sint Martensplein 8 (Aalst)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak,
burgerhuizen
opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele bak‐ en zandsteenbouw.

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

traditioneel,
classicisme

128076

Sociale woningen uit de jaren 1930

Aalst

Aalst

Slotstraat 3‐8, 9‐11, 12‐49, 51‐69, 2A
(Aalst)

Straat met 42 sociale woningen, in 1933 gerealiseerd door de
Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het
Gewest Aalst naar ontwerp van Triphon De Smet en in 1939
aangevuld door dezelfde opdrachtgever met 12 woningen van André
Van Schoote, ter vervanging van krotwoningen.

sociale
woningen,
sociale
woningen

interbellum,
interbellum

128077

Herberg

Aalst

Aalst

Sluierstraat 5 (Aalst)

herbergen
Huis van vier traveeën en twee en een halve verdieping onder
zadeldak. Baksteenbouw met verankerde gevel op arduinen plint, uit
het begin van de 19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

128079

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Statieplein 1 (Aalst)

burgerhuizen
Burgerhuis met vensters in vlakke omlijsting bekroond door een
gestrekte waterlijst met drup. Horizontale banden met rozetten op de
penanten. Rechthoekige mezzaninovensters met vlakke omlijsting
met oren. Doorlopende onderdorpels.

128080

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Statieplein 12 (Aalst)

Neoclassicistisch herenhuis met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw, doch
aangepast in de 20ste eeuw.

herenhuizen

128081

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Statieplein 2 (Aalst)

Burgerhuis met mezzaninovensters tussen de per drie gegroepeerde
consoles, waartussen langwerpige casementen voorkomen.

burgerhuizen

128082

Hoekhuis met winkelpui

Aalst

Aalst

Statieplein 5 (Aalst)

Hoekhuis met houten winkelpui en leeuwenkopjes in de penanten van winkels
de tussenverdieping. Gekorniste kroonlijst met tandlijst en
pendentiefjes.

128083

Hoekhuis

Aalst

Aalst

Statieplein 6 (Aalst)

Burgerhuis met vensteromlijstingen verrijkt met trapezoïdale
sluitsteen met diamantkop waarboven een vrouwenhoofd tussen
festoenen.
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datering

stijl
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context
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stadswoningen

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

De Smet Triphon (Ontwerper),
Samenwerkende Maatschappij
van Goedkope Woningen voor het
Gewest Aalst (Opdrachtgever),
Van Schoote André E.L.
(Ontwerper), Samenwerkende
Maatschappij van Goedkope
Woningen voor het Gewest Aalst
(Opdrachtgever)

neoclassicisme
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128084

Stadswoning

Aalst

Aalst

Statieplein 8 (Aalst)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), aan de Majoor Charles Claserstraat, aansluitend bij het
hoekpand, Stationsplein nummer 8. Bepleisterde lijstgevel afgelijnd
met kroonlijst.

stadswoningen

128085

Station Aalst

Aalst

Aalst

Statieplein 9 (Aalst)

stationsgebouw derde kwart
Enige bewaarde 'station de ville' op de Dender‐Waes lijn, daterend
en
19de eeuw,
van de jaren 1850, naar ontwerp van J.P. Cluysenaar. Hij streeft
vierde kwart
ernaar in zijn ontwerpen de geest en culturele traditie te vatten eigen
19de eeuw,
aan de omgeving / regio waar hij werkt. Hij verwijst in zijn
voor WO I
architectuur te Aalst dan ook naar de middeleeuwse oorsprong van
de stad, het belfort, het historische pand 'Beurs van Amsterdam', …

128086

Woning Pieter De Bruyne

Aalst

Aalst

Stationsstraat 16 (Aalst)

Het oorspronkelijke neoclassicistische burgerhuis werd in 1972 door architectenwoni derde kwart
19de eeuw, na
Pieter De Bruyne volledig heringericht en uitgebreid tot eigen woning, ngen,
WO II
toonzaal en kantoor. De woning werd omstreeks 1950 voorzien van burgerhuizen
een nieuwe bekleding in natuursteen, met behoud van plint,
deuromlijsting, lekdrempels en kroonlijst.

128087

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Stationsstraat 17 (Aalst)

Burgerhuis met bel‐etage met deurvenster met balkon in het midden. burgerhuizen

128088

Drie burgerhuizen

Aalst

Aalst

Stationsstraat 19‐23 (Aalst)

Drie rijhuizen met respectievelijk vier, vijf en drie traveeën; begane
grond met imitatiebanden onder zware puilijst.

burgerhuizen

128089

Twee burgerhuizen

Aalst

Aalst

Stationsstraat 20‐22 (Aalst)

Twee sierlijk uitgewerkte burgerhuizen met drie en een halve
bouwlaag; respectievelijk enkelhuistype van vier traveeën en
dubbelhuistype van vijf traveeën.

burgerhuizen

128090

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Stationsstraat 3 (Aalst)

Burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met verbouwde
begane grond.

burgerhuizen

128091

Rentenierswoning Van Camp

Aalst

Aalst

Stationsstraat 31‐33 (Aalst)

Twee rijhuizen van drie en een halve bouwlaag, met ovale
mezzaninovensters.

burgerhuizen

128092

Huis Cumont

Aalst

Aalst

Stationsstraat 4 (Aalst)

Sierlijk uitgewerkt rijhuis van het dubbelhuistype bestaande uit zes
traveeën. Een hoge hardstenen sokkel bevat segmentboogvormige
keldervensters met ijzeren hek.

herenhuizen

128098

Stadswoning

Aalst

Aalst

Stoofstraat 4 (Aalst)

19de‐eeuws enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak.

stadswoningen 19de eeuw

128097

Arbeiderswoningen

Aalst

Aalst

Stoofstraat 6‐12 (Aalst)

19de‐eeuwse tweelaagse arbeiderswoningen van telkens twee
traveeën, volgens indeling deur‐venster‐deur‐venster.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

127787

Heilige Geestkapel

Aalst

Aalst

't Maegelijnplein 1, Kattestraat 32‐34
(Aalst)

De Heilige Geestkapel is een restant van het Godshuis Tafel van de
Heilige Geest en klimt op tot een bouwfase van 1470. Gerestaureerd
in 1893 en vanaf 1901 vergroot met twee traveeën naar het oosten
en oprichting van een nieuwe sacristie onder leiding van architect
Jules Goethals. Van de neogotische interieuraankleding vanaf 1909
getuigt nog een glasraam van Jozef Casier. Deel ingebouwde,
rechthoekige kapel onder leien zadeldak met dakruitertje, bekroond
met een gebogen naaldspits, bestaat uit een verankerde
baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de afgeschuinde
sokkel en afwerking der muuropeningen.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

18/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Cluysenaar Jean‐Pierre
(Ontwerper), De Paepe
(Ontwerper), Van Bogaert
Clément (Ontwerper)

neoclassicisme

De Bruyne Pieter (Ontwerper), De
Bruyne Pieter (Opdrachtgever)

gotiek,
neogotiek

Casier Joseph (Ontwerper),
Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), Goethals Jules
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

derde kwart
15de eeuw,
voor WO I
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128107

Neoclassicistisch herenhuis

Aalst

Aalst

Vaartstraat 3 (Aalst)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën
onder zadeldak, uit midden 19de eeuw tot tweede helft 19de eeuw.
Begane grond met imitatiebossage en rechthoekige keldervensters in
vlakke arduinen omlijsting. Bel‐etage met borstwering met arduinen
balustrades gevat tussen gekorniste cordons.

128108

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Veldstraat 10 (Aalst)

Enkelhuis van vier traveeën uit de 19de eeuw met
cementbepleistering voor de lijstgevel. Markerende plint, puilijst en
lekdrempels van arduin.

burgerhuizen

19de eeuw

128109

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Veldstraat 12 (Aalst)

Huis van drie traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw met
verzorgde afwerking van de muuropeningen; rondboogdeur en ‐
vensters van de begane grond gemarkeerd door een omlopende,
overstekende boogfries met kraaglijst en maskerkoppen in de
sluitstenen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

128115

Woning Van Schuylenbergh

Aalst

Aalst

Vilainstraat 13 (Aalst)

De Woning Van Schuylenbergh (1979‐1986) kan beschouwd worden stadswoningen vanaf 1975
als een laat meesterwerk in het oeuvre van Pieter De Bruyne, één van
de meest gerenommeerde meubel‐ en interieurontwerpers van
Vlaanderen uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Voor de
eerste en laatste keer in zijn carrière kreeg De Bruyne hier de
mogelijkheid om zijn visie op meubilair en architectuur samen te
brengen in een nieuwbouwwoning, in samenwerking met architect
Achiel Hutsebaut.

128117

Herenhuis

Aalst

Aalst

Vlaanderenstraat 1 (Aalst)

herenhuizen
Alleenstaand huis van drie bouwlagen met zeven traveeën onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gecementeerde
lijstgevel, op zandstenen plint.

tweede helft
19de eeuw

128118

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat 11 (Aalst)

burgerhuizen
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen. Lijstgevel op
arduinen plint uit het vierde kwart van de 19de eeuw;
sokkelvormende begane grond belijnd met imitatiebanden en puilijst.
Brede getoogde koetspoort in arduinen omlijsting.

vierde kwart
19de eeuw

128119

Herenhuis

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat 13 (Aalst)

herenhuizen
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw, met sobere en strak uitgebouwde
lijstgevel op arduinen plint.

vierde kwart
19de eeuw

128120

Stadswoning

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat 2 (Aalst)

Naast het afgesnuite hoekpand, enkelhuis van twee traveeën en een stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
verbouwde begane grond, entresol en hoge derde bouwlaag.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

128121

Drie gelijkaardige burgerhuizen

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat 4‐8 (Aalst)

Enkelhuizen van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder burgerhuizen
zadeldak.

128122

Identieke burgerhuizen

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat 5‐7 (Aalst)

Rijhuizen van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder
zadeldak.

128123

Toegangsgebouw tot voormalig
tabaksmagazijn

Aalst

Aalst

Vooruitgangstraat zonder nummer (Aalst) Gebouw van twee en een halve bouwlaag en één travee, onder
zadeldak, dat via een poort onder I‐balk met rozetten toegang geeft
tot een voormalig tabaksmagazijn.

poorten
(bijgebouwen)

128124

Stadswoning

Aalst

Aalst

Vrijheidstraat 31 (Aalst)

Stadswoning met geschilderde gecementeerde gevel met twee
bouwlagen en vier traveeën.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

128125

Herenhuis

Aalst

Aalst

Vrijheidstraat 4 (Aalst)

Enkelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de herenhuizen
tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen sokkel.

19/1748

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

burgerhuizen

voor WO I

tweede helft
19de eeuw

postmodernism
e

plantensoort

context

persoon

De Bruyne Pieter (Ontwerper),
Hutsebaut Achiel (Ontwerper)
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128126

Herenhuis

Aalst

Aalst

Vrijheidstraat 53 (Aalst)

Gedeeltelijk alleenstaande herenwoning met tuin. Enkelhuistype,
twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

128131

Werfkapel Onze‐Lieve‐Vrouw Ter Druiven Aalst

Aalst

Werf zonder nummer (Aalst)

Volgens de oudste traditie voor de eerste maal opgericht in 681 aan
de Denderoever door de Heilige Amandus, naar aanleiding van het
vinden van een miraculeus beeld. Een laatste keer heropgebouwd in
1955‐56 als eenvoudige moderne kapel naar ontwerp van Stani De
Neef en Alfons Singelijn.

bedevaartkapell na WO II
en

128134

Burgerhuis

Aalst

Aalst

Zonnestraat 13 (Aalst)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen uit het vierde kwart burgerhuizen
van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw, onder
mansardedak en modillons.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128135

Burgerhuizen

Aalst

Aalst

Zonnestraat 23‐25 (Aalst)

Burgerhuizen onder mansardedak, van drie traveeën en twee
bouwlagen, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw

128136

Herenhuis

Aalst

Aalst

Zonnestraat 25 (Aalst)

herenhuizen
Herenhuis met Louis XV‐invloed, van vier traveeën en twee
bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Dit huis vormt het imposante
middenstuk van drie aansluitende gebouwen, waarvan nummer 23 en
het linker deel van nummer 25 de symmetrische elementen zijn.

voor WO I

128137

Burgerhuizen

Aalst

Aalst

Zonnestraat 26 (Aalst)

Twee aansluitende burgerhuizen van twee bouwlagen en telkens vier burgerhuizen
traveeën, onder doorlopend zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

128138

Herenhuis

Aalst

Aalst

Zonnestraat 44 (Aalst)

Hoekhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, vierde kwart van de
19de eeuw, met gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel met
arduinen plint.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128140

Hotel van Langenhove

Aalst

Aalst

Zwarte Zustersstraat 10 (Aalst)

Herenwoning van zeven traveeën en drie bouwlagen onder twee
gelijklopende zadeldaken met twee dakkapellen onder gebogen
druiplijst, doorgaans gesitueerd circa 1730 waardoor het bij de
vroege voorbeelden van ontluikende rococostijl ten lande zou
behoren. Aanbouw onder lessenaarsdak uit de tweede helft van de
19de eeuw ten dele verborgen achter poort.

herenhuizen,
wintertuinen,
tuinen,
opgaande
bomen

tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

128141

Huis de Kegel

Aalst

Aalst

Zwarte Zustersstraat 8 (Aalst)

gedenktekens,
Hoger breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel die nog tijdens de herenhuizen
19de tot 20ste eeuw bekroond was met een driehoekig fronton en
aldus meer een uitzicht bood uit de tweede helft van de 18de eeuw.

128142

Klooster der zwarte zusters met kapel

Aalst

Aalst

Zwarte Zustersstraat 8, 6A (Aalst)

Kapel met neoclassicistische voorgevel, ingebouwd in de huizenrij;
éénbeukige ruimte van twee traveeën met halfrond westkoor.
Geschilderde baksteenbouw met schaarse verwerking van arduin.
Voormalig klooster; breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen
met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met laatclassicistische
inslag uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met gebruik van arduin
voor de plint, de lekdrempels en de deuromlijstingen.

20/1748

burgerhuizen

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

stijl

context

persoon

De Neef Stani (Ontwerper),
Singelijn Alfons (Ontwerper)

rococo

17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

classicisme
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127832

Domein Ronsevaal

Aalst

127796

Gesloten hoeve

127797

Parochiekerk Sint‐Margaretha

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Aalst, Erembodegem Brusselbaan 2, Brusselse steenweg 211‐
213 (Aalst)

Het domein Ronsevaal omvat het eclectisch landhuis met
aanhorigheden uit circa 1892‐1895, het omgevend landschappelijk
aangelegd park met daarin de in 1930 opgerichte cottagevilla Les
Trembles, die in 1960 L‐vormig uitgebreid werd naar ontwerp van
architect Jacquelin Taylor Robertson en voorzien werd van een eigen
tuinaanleg door Russell Page.

bijgebouwen,
boomgaarden,
dreven, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
oranjeries,
paardenstallen,
parken, poorten
(bijgebouwen),
serres, vijvers,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
oprijlanen,
opgaande
bomen,
afsluitingshagen
, snoeivormen

eclecticisme,
vierde kwart
cottagestijl
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

Aalst

Baardegem

Baardegem‐Dorp 23 (Aalst)

Voormalige gesloten hoeve uit het midden van de 19de eeuw en
heden in twee woningen verdeelde boerenwoning van zeven
traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

Aalst

Baardegem

Baardegem‐Dorp 43A (Aalst)

kerkhoven,
Laatromaans kerkje met vermenging van vroeggotische en barokke
elementen, opgetrokken in het tweede kwart van de 13de eeuw voor parochiekerken
de nieuwe zelfstandige parochie en centraal gelegen op de
dorpsplaats midden een beboomd vernauwd kerkhof met slordig
verspreide grafstenen uit de 17de tot de 19de eeuw. Het
vroegromaanse zaalkerkje werd omgebouwd tot het huidige koor en
in de loop der eeuwen meermaals uitgebreid.

127798

Pastorie Sint‐Margarethaparochie met tuin Aalst

Baardegem

Baardegem‐Dorp 48 (Aalst)

De pastorie werd in 1768‐1770 opgericht en is omgeven door een
voortuin en een achterliggende tuin in landschappelijke stijl. De
pastorie is een dubbelhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën
onder een gebogen zadeldak. De bakstenen lijstgevel met
gecementeerde plint wordt bekroond door een gepleisterde daklijst.

derde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

127800

Orgels kerk Sint‐Margriet

Aalst

Baardegem

Baardegem‐Dorp zonder nummer (Aalst)

Het orgel was afkomstig van het in 1797 opgeheven klooster van
Nazareth in Edingen/Enghien, en werd in 1805 in Baardegem
geplaatst. Het werd in 1827 alhier grondig gerenoveerd door J.E.
Smets.

orgels

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

127799

Sint‐Margrietommegang

Aalst

Baardegem

Baardegem‐Dorp zonder nummer, zonder Zeer oude ommegang met relikwie van 1654. Bakstenen kapellen
onder zadeldaken, daterend uit midden 19de eeuw.
nummer, Bieseweide zonder nummer,
Houwelgat zonder nummer, zonder
nummer (Aalst)

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw
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14de eeuw,
15de eeuw,
17de eeuw,
tweede kwart
13de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort
Morus

romaans

context

persoon
Eggericx Jean‐Jules (Ontwerper),
Fondu Benoît (Ontwerper), Page
Russell (Ontwerper), Robertson
Jaquelin Taylor (Ontwerper)

Van Malleghem Noël Albert
(Ontwerper)

Fagus sylvatica
'Pendula'
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korte beschrijving
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127839

Gesloten hoeve

Aalst

Baardegem

Eerdegemstraat 67 (Aalst)

Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige geplaveide
binnenkoer. Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder
mansardedak met gecementeerde verankerde lijstgevel.
Rechthoekige deur met bovenlicht in vlakke omlijsting van arduin op
neuten en met geprofileerde druiplijst waarboven een gevelsteen
gedateerd 1803. Twee kleine stalgebouwen onder zadeldaken.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw,
n, stallen,
gesloten hoeven derde kwart
19de eeuw

128057

Vrijstaand burgerhuis

Aalst

Baardegem

Rampelberg 125 (Aalst)

burgerhuizen
Dubbelhuis met twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw, met voortuintje en hekwerk op bakstenen
muurtje.

128065

Gesloten hoeve 't Schuurken

Aalst

Baardegem

Schuurken 1 (Aalst)

Gesloten hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen te
midden van een zeer aantrekkelijk landschap. Bakstenen gebouwen
onder zadeldaken (dienstgebouwen met Vlaamse pannen)
gegroepeerd rondom gedeeltelijk geplaveide binnenkoer. Inrijpoort
ondergebracht in stalvleugel. Eénlaags woonhuis van acht traveeën
onder vernieuwd zadeldak. Ertegenover een wagenhuis met twee
grote centrale korfboogpoorten en windwijzer.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

128078

Station Baardegem

Aalst

Baardegem

Spoorstraat 1 (Aalst)

Voormalig station van de heden gedesaffekteerde ‐ spoorlijn Aalst‐
Antwerpen‐Zuid. Het station werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
opgetrokken, is heden herbestemd tot woonhuis maar bezit nog de
originele loketten‐ en wachtzaal. De metalen perronluifel is
verdwenen, doch de natuurstenen aanzet ervan is nog in de gevel
merkbaar.

stationsgebouw WO I
en

128139

Zwanennesthoeve

Aalst

Baardegem

Zwanenneststraat 2‐4, 4A‐B (Aalst)

Oude pachthoeve, voorheen omwald lustverblijf van de familie van
Zinnik. Heden semigesloten hoeve van bakstenen gebouwen onder
zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met
mestvaalt en siertuintjes. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in
schuur. Boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën aan
erfzijde. Datering 1769 door middel van muurankers in zijgevel. Twee
stalvleugels haaks op woonhuis en ertegenover een lange
dwarsschuur.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
landhuizen,
schuren, stallen

127837

Hof te Lokeren

Aalst

Erembodegem

Dreefstraat 57 (Aalst)

Hof te Lokeren, voormalige pachthoeve, bekend in de 16de eeuw.
Mooi gelegen aan de Oesbeek met gedeeltelijke behouden
omwalling, doch erg vernieuwde losstaande gebouwen.

sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

127840

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaart

Aalst

Erembodegem

Erembodegem‐Dorp 1 (Aalst)

parochiekerken na WO II
Moderne kerk, in 1953 naar ontwerp van architect Adrien Bressers
gebouwd ter vervanging van de voormalige laatgotische, classicistisch
verbouwde parochiekerk.

127841

Gemeentehuis van Erembodegem

Aalst

Erembodegem

Erembodegem‐Dorp 125 (Aalst)

Gemeentehuis van 1874. Rechthoekig neogotisch gebouw van
baksteen met gebruik van grijze kalkzandsteen voor het lijstwerk.
Inkom op korte zijde.

gemeentehuize derde kwart
n
19de eeuw

127856

Sint‐Jozefskerk

Aalst

Erembodegem

Geraardsbergsesteenweg 79 (Aalst)

Zuidoostelijke georiënteerde moderne kerk, opgetrokken in 1934
naar ontwerp van architect V. De Smet, in Boomse baksteen en
bedaking met schaliën.

parochiekerken interbellum

127890

Langgestrekte boerenwoning

Aalst

Erembodegem

Heuvel 84‐86 (Aalst)

Langgestrekte boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak, gedateerd 1781 op zolderbalk; het gedeelte aan de
straat moet echter ouder zijn. Verbouwd haaks bijgebouwtje onder
afgesnuit dak.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

16de eeuw

Bressers Adrien (Ontwerper)

neogotiek

De Smet V. (Ontwerper)
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typologie

datering

stijl

plantensoort

127904

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Termuren met
omgevend perk

Aalst

Erembodegem

Kapellekensbaan zonder nummer (Aalst)

De kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Termuren werd opgetrokken in
traditionele bak‐ en zandsteenstijl, is gedateerd 1762 en is omgeven
door een perk met lindebomen en een hardstenen kruisbeeld van
1929.

kapelbomen,
leibomen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kruisen

tweede helft
20ste eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
interbellum

traditioneel

Tilia

127934

Burgerhuis

Aalst

Erembodegem

Keppestraat 51 (Aalst)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw, met grijsgeschilderde gecementeerde
lijstgevel voorzien van imitatiebanden, op arduinen plint.

burgerhuizen

19de eeuw

128016

Molenhuis

Aalst

Erembodegem

Ninovesteenweg 28 (Aalst)

Voormalig molenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, heden
aangepast tot woonhuis met dubbelhuisopstand. Van de oude
olieslagmolen, eerst werkend met paardenkracht, later met stoom,
bleef het rad, de as en het wiel, alsook de paardenput behouden.

rosmolens

vierde kwart
18de eeuw

128075

Sint‐Amanduskapel

Aalst

Erembodegem

Sint‐Amandstraat zonder nummer (Aalst)

De Sint‐Amanduskapel uit 1636 is gelegen in de bosrijke omgeving
van de Kapellemeersen en wordt samen met het Sint‐
Amandsputteken al vermeld sinds de 14de eeuw. De kapel, die de
Dendervallei beheerst en waarvan de bijhorende grond rechts met
een haagbeukhaag van de straat is afgesloten, is een éénbeukige
ruimte onder zadeldak, vooraan bekroond met een houten
klokkenruitertje en achtzijdige spits.

bedevaartkapell tweede kwart
en, bronnen
17de eeuw

traditioneel

128100

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Aalst

Erembodegem

Termurenlaan 2 (Aalst)

De pastorie werd opgericht in 1770 en het interieur is uitgevoerd in
rococostijl. De pastorie is een dubbelhuis bestaande uit vijf traveeën
en twee bouwlagen onder een zadeldak, alle muuropeningen zijn
segmentboogvormig. Een kroonlijst met fries sluit de gevel af.

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
tuinbruggen

rococo

128101

Burgerhuis

Aalst

Erembodegem

Termurenlaan 21 (Aalst)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak uit
de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel voorzien van
imitatiebanden op de benedenverdieping.

burgerhuizen

19de eeuw

128102

Burgerhuis

Aalst

Erembodegem

Termurenlaan 23 (Aalst)

Huis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de burgerhuizen
eeuw, met vlakke, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op
arduinen plint.

19de eeuw

127833

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Aalst

Gijzegem

Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)

Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met
bomen. U‐vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide
weg en koer, voortuin met bakhuisje. Boerenwoning in traditionele
bak‐ en zandsteenbouw op gecementeerde zandstenen plint, 1688
gedateerd op de bovendorpel van de deur. Haakse stalvleugel,
dwarsschuur en wagenhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

127857

Alleenstaand burgerhuis

Aalst

Gijzegem

Gijzegem‐Dorp 18 (Aalst)

Sober, alleenstaand dubbelhuis met voortuin; met twee en een halve burgerhuizen
bouwlaag van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw. U‐vormig gegroepeerde dienstgebouwen rondom de
tuin; aaneengesloten bakstenen gebouwen onder afgesnuite
zadeldaken en zadeldak, met vernieuwde segmentboogpoort en
voetgangersdeurtje.

127858

Parochiekerk Sint‐Martinus

Aalst

Gijzegem

Gijzegem‐Dorp 20 (Aalst)

Classicistische pseudobasilicale naar ontwerp van Philippus Gobert,
augustijnermonnik te Gent, 1772 gedateerd op een gevelsteen in de
westgevel rechts en gelegen op een hoogte, middenin ommuurd
tuintje met Vrijheidsboom van 1919, ter plaatse van het
oorspronkelijk kerkhof. Gietijzeren hek met postamenten van
hardsteen voor de westgevel.

23/1748

kasseiwegen,
bakhuizen,
schuren,
wagenhuizen,
duiventillen,
stallen,
boerenwoninge
n,
kasteelhoeven

vierde kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

context

persoon

traditioneel

traditioneel

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
hekken,
18de eeuw,
kerkhoven,
omheiningsmur interbellum
en,
parochiekerken

classicisme

Gobert Philippus (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper)
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127862

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood

Aalst

Gijzegem

Gravin de Robianostraat zonder nummer
(Aalst)

Gecementeerd bakstenen kapelletje op rechthoekige plattegrond
onder afgewolfd zadeldak, uit eind 19de‐ begin 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128004

Hoeve in U‐vorm

Aalst

Gijzegem

Muntstraat 2 (Aalst)

boerenwoninge 17de eeuw,
U‐vormige hoeve met gekasseid erf met tuin, vijf traveeën breed
n, hoeven
18de eeuw
woonhuis onder zadeldak uit de 17de tot 18de eeuw, links
vermeerderd met één travee, waarin jaartal 1770 op de bovendorpel
van het kruiskozijn.

128026

Materniteit, school, klooster en kapel

Aalst

Gijzegem

Pachthofstraat 1 (Aalst)

Groot ensemble van gebouwen uit de 19de en de tweede helft van de
20ste eeuw, een materniteit, een meisjesschool met internaat en
externaat, een normaalschool, een klooster en een kapel omvattend.
De gebouwen vormen als volume een blikvanger.

gebouwen voor 19de eeuw,
tweede helft
secundair
20ste eeuw
onderwijs,
internaten,
kloosters,
kraamklinieken,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

128093

Brouwerij Pieters

Aalst

Gijzegem

Steenweg naar Oudegem 158 (Aalst)

Vijf traveeën breed huis met twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Rechts van het woonhuis: éénlaagse
dienstgebouwen onder zadeldak. In achterbouw de voormalige
brouwerij en deels in de gevel van de brouwerij ingebouwde
vierkante fabrieksschouw, met bakstenen druiplijst bovenaan.

derde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw,
voor WO I
gen,
fabrieksschoors
tenen, stallen,
mouterijen

128094

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Aalst

Gijzegem

Steenweg naar Oudegem zonder nummer Neogotische bakstenen kapel uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw kapellen
(gebouwen en
(Aalst)
met rechthoekig voorportaal, rechthoekig schip en driezijdig
structuren)
afgesloten koor onder zadeldaken.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128110

Burgerhuis

Aalst

Gijzegem

Vereeckenstraat 20 (Aalst)

Vijf traveeën breed burgerhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

128111

Burgerhuis

Aalst

Gijzegem

Vereeckenstraat 22 (Aalst)

Vijf traveeën breed burgerhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neoclassicistische
rechthoekige deur met bovenlicht, ingeschreven in arduinen lijst met
stijlen uitgewerkt als Toscaanse pilasters onder een strak hoofdgestel.

tweede helft
19de eeuw

128112

Burgerhuis

Aalst

Gijzegem

Vereeckenstraat 43 (Aalst)

Huis met twee en een halve bouwlaag en vier traveeën onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128113

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Aalst

Gijzegem

Vereeckenstraat 46 (Aalst)

De pastorie bestaat uit een mogelijk 17de‐eeuws bijgebouw in
traditionele bak‐ en zandsteenstijl, een hoofdvolume uit de 18de
eeuw dat in het begin van de 19de eeuw werd verhoogd en
aangepast, een 19de‐eeuwse toegangspoort en een ruime
pastorietuin.

bijgebouwen,
hekken,
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen,
vijvers

17de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

128114

Burgerhuis

Aalst

Gijzegem

Vereeckenstraat 7 (Aalst)

Burgerhuis met twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Baksteenbouw met
gecementeerd parement.
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vierde kwart
19de eeuw

stijl

traditioneel

neogotiek

neo‐empire

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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127790
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Sacristie en kerkhof van de gesloopte Onze‐ Aalst
Lieve‐Vrouw Hemelvaartkerk

Herdersem

Alfons De Cockstraat zonder nummer
(Aalst)

De parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Hemelvaart bevond zich in de
voormalige dorpskom, aan een bocht van de Alfons De Cockstraat.
Van deze kerk rest nu slechts nog de sacristie van 1784 en van het
kerkhof enkele arduinen grafstenen.

calvariebergen, vierde kwart
gedenktekens, 18de eeuw,
vanaf 1975
grafplaten,
hekken,
kerkhoven,
afsluitingen,
solitaire bomen,
sacristieën

127811

Gesloten hoeve

Aalst

Herdersem

Broekstraat 1, 1A (Aalst)

gesloten hoeven 19de eeuw
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken uit de
19de eeuw, belangrijk omwille van haar volume en inplanting aan de
straat.

127812

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende Aalst
Bijstand

Herdersem

Broekstraat zonder nummer (Aalst)

De bakstenen wegkapel werd in 1897‐1898 in neogotische stijl
gebouwd door bewoners van de Kapelleommegang en de
Broekstraat. De kapel, op rechthoekig grondplan opgetrokken, heeft
een driezijdige beëindiging. De zijgevels zijn met kleine
spitsboograampjes geopend, de voorgevel heeft een onder een
spitsboog geplaatste deur met vast bovenlicht.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

127863

Hoeve

Aalst

Herdersem

Grote Baan 161 (Aalst)

Hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd op de drie zijden van
een rechthoekig gekasseid erf. Eenlaags woonhuis, dubbelhuistype
aan noordwestzijde, van zes traveeën onder een zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Aangepaste aanhorigheden met
dwarsschuur aan de zuidwestzijde.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
19de eeuw
schuren

127864

Burgerhuis

Aalst

Herdersem

Grote Baan 166 (Aalst)

Huis van drie traveeën en twee verdiepingen onder een schilddak, uit burgerhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw, met bakstenen lijstgevel afgelijnd
door hoekpilasters en horizontaal gemarkeerd door arduinen
muurbanden.

127865

Herenhuis de Liser

Aalst

Herdersem

Grote Baan 193 (Aalst)

Het laatclassicistisch herenhuis werd begin 19de eeuw in opdracht
van Ferdinand de Liser verbouwd en uitgebreid. Op de plaats van dit
gebouw stond een oudere constructie die voor de bouw gedeeltelijk
moest worden afgebroken. Van deze oude constructie bleven enkele
getuigen bewaard in het voormalige verblijf voor het huispersoneel
en de kelders.

bijgebouwen,
boomgaarden,
herenhuizen,
tuinen

127866

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Aalst

Herdersem

Grote Baan 202 (Aalst)

De pastorie is een herenhuis uit 1866 met voortuin, bijgebouwen en
achterliggende tuin. De woning werd gebouwd in opdracht en op
kosten van pastoor E.H.C.L. De Feyter.

derde kwart
bijgebouwen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

127867

Dienstgebouw

Aalst

Herdersem

Grote Baan 211 (Aalst)

Dienstgebouw tegenover de zijgevel van de parochiekerk gemarkeerd bijgebouwen
door een mooie windwijzer met twee paarden en ruiter.

127868

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Aalst

Herdersem

Grote Baan 213 (Aalst)

parochiekerken derde kwart
Neoclassicistisch getinte kerk georiënteerd naar het zuidoosten,
19de eeuw
gebouwd in 1859‐61 naar ontwerp van de Gentse architect E. de
Perre‐Montigny. De plattegrond ontplooit een ingebouwde
westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een koor met een
rechte travee en driezijdige sluiting tussen twee lage sacristieën.

127869

Hoeve

Aalst

Herdersem

Grote Baan 6 (Aalst)

Gesloten hoeve, ingeplant aan de straat, met dubbelhuis, van zes
traveeën en één verdieping onder een zadeldak met straatgevel uit
midden 19de eeuw met recent parement.
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datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, gesloten
derde kwart
hoeven
19de eeuw

classicisme

neoclassicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Gebroeders
Vereecken (Uitvoerder), Van
Peteghem Lambert‐Benoit
(Uitvoerder), Van Peteghem
Pieter (sr.) (Uitvoerder)
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127872

Kapel Sint‐Antonius Abt

Aalst

Herdersem

Grote Baan zonder nummer (Aalst)

De Sint‐Antonius Abtkapel is een neogotische kapel in 1894
opgetrokken door Frans Van Wassenhove.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

127871

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Aalst

Herdersem

Grote Baan zonder nummer (Aalst)

betreedbare
De eenvoudige wegkapel ‐ ook Koortskapelleken genaamd ‐ werd
kapellen (klein
gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw. Achter een
smeedijzeren hekwerk in een nog authentiek 18de‐eeuwse behuizing erfgoed)
bevindt zich de eveneens nog 18de‐eeuwse altaaraankleding.

127870

Kapel ten Beeldeken

Aalst

Herdersem

Grote Baan zonder nummer (Aalst)

Laatgotische kapel uit de tweede helft van de 15de eeuw met latere
aanpassingen en restauratie van 1970. Eenvoudige plattegrond:
rechthoekig gebouw van twee traveeën met driezijdige sluiting.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
15de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

127905

Maalderij Moens

Aalst

Herdersem

Kapelleommegang 19 (Aalst)

Maalderij Moens, opgericht in 1895, en buiten dienst sedert circa
1956. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen, vijf traveeën onder
zadeldak.

maalderijen

vierde kwart
19de eeuw

127999

Hoeve Monnikenhof

Aalst

Herdersem

Monnikenhofbaan 4‐6 (Aalst)

Volledig verbouwd hoevecomplex opklimmend tot de 17de eeuw.
Heden U‐vormige hoeve met gekasseid erf. Voormalig woonhuis ten
noordoosten, deels omgevormd tot stal, in traditionele bak‐ en
zandsteenstijl uit de 17de eeuw. Klein dienstgebouw haaks tegen de
voorgevel; bakstenen dienstgebouwen uit de 19de eeuw, afgewerkt
met vlechtingen.

boerenwoninge 17de eeuw,
n, hoeven
19de eeuw,
20ste eeuw

128045

Heilige Barbarakapel

Aalst

Herdersem

Pontweg zonder nummer (Aalst)

De kleine bakstenen, op geteerde plint en wit bepleisterde wegkapel, betreedbare
werd op het einde van de 19de eeuw opgetrokken.
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

128044

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van het Heilig
Hart

Aalst

Herdersem

Pontweg zonder nummer (Aalst)

De neogotische kapel werd in 1873 opgericht. Bakstenen gebouw van
één travee met driezijdige sluiting. De voorgevel is tot aan de
gevelpunt uitgewerkt met een in kruisverband uitgewerkt patroon
van geglazuurde bakstenen. Een kleine klok, in 1769 te Leuven door
Andreas Van Den Gheyn vervaardigd, werd in 1976 opgehangen in
een klokkentorentje dat hiertoe achter de kapel werd opgetrokken.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

128061

Sashuis

Aalst

Herdersem

Roland Monteynestraat 39 (Aalst)

afspanningen,
Het sashuis dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw, is het
enige overblijfsel van het 'Sas van Wieze' en was lange tijd in gebruik sluizen,
als afspanning. Tegen de zijgevel is, iets terugwijkend een wagenhuis wagenhuizen
aangebouwd van wat recentere datum, met bepleisterde gevels en
geplaatst onder pannen zadeldak

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

127809

Hoeve Overmolen

Aalst

Hofstade

Blektestraat 79, 79A (Aalst)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd in U‐ hekken,
hekpijlers,
vorm rondom een gekasseide binnenplaats, en met alleenstaand
hoeven,
molenhuis. Toegang via een ijzeren hek tussen hoekpijlers.
molenaarswoni
ngen, schuren,
watermolens

eerste helft
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

127810

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Aalst

Hofstade

Blektestraat zonder nummer (Aalst)

Rechthoekig witbeschilderd bakstenen gebouw van twee traveeën
onder zadeldak, daterend van 1864.

derde kwart
19de eeuw

127813

Sint‐Annakapel

Hofstade

Brulken zonder nummer (Aalst)

Bepleisterd en grijsgeschilderd bakstenen gebouw onder een geknikt betreedbare
kapellen (klein
zadeldak met natuurstenen aandaken en schouderstukken,
erfgoed)
heropgebouwd in 1743.

Aalst

26/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

gotiek

traditioneel

neogotiek

Van Den Gheyn Andreas Louis
(Uitvoerder)
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127891

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart met kerkhof

Aalst

Hofstade

Hofstade‐Dorp 10 (Aalst)

Gotische kerk met onder meer 14de‐eeuwse kruisarmen en 18de‐ en
19de‐eeuwse aanpassingen, op een lichte hoogte gelegen in het
dorpscentrum en beschaduwd door een linde en taxusbomen.
Omringd door een zandstenen muur, heropgebouwd in 1858 met
geblokte neoclassicistische stijlen met siervaas bij de westelijke
ingang. Vergroend kerkhof met graftekens tegen de kerkmuur.

funeraire
constructies,
grafkruisen,
kerkhoven,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

18de eeuw,
19de eeuw,
interbellum,
14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme,
eclecticisme,
neogotiek,
classicisme, art
deco, gotiek,
neogotiek

127892

Dorpswoning

Aalst

Hofstade

Hofstade‐Dorp 7 (Aalst)

Eénlaagse woning van zes traveeën onder zadeldak, met verankerde
gecementeerde voorgevel en beluikte steekboogvormige
muuropeningen.

dorpswoningen

127894

Brouwerij Callebaut

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 110 (Aalst)

Herenhuis met links korfboogvormige zandstenen inrijpoort, van de
straat afgesloten door middel van een beboomde voortuin en ijzeren
hek tussen bakstenen hekpijlers. Bakstenen dienstgebouwen
gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.

brouwerijen,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
veranda's, tuin‐
en
parkbeplantinge
n

127895

Burgerhuis

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 41 (Aalst)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met burgerhuizen
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op een plint van arduin uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

127896

Burgerhuis

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 43 (Aalst)

Burgerhuis, aansluitend bij nummer 41 wat de gevelindeling en
versiering betreft. Mansardedak met dakkapellen.

127897

Klooster Sint‐Vincentius à Paolo

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 44 (Aalst)

kloosters
Complex gebouw met voor‐ en achtertuin, uit eind 19de eeuw.
Tweelaags gedeelte van zeven traveeën onder zadeldak.
Korfboogdeur met bovenlicht in een gecementeerde omlijsting met
sluitsteen. Links éénlaags gedeelte van drie traveeën onder
mansardedak. Rechts, aanbouw van één bouwlaag en twee traveeën
onder lessenaarsdak.

127898

Hoeve, later pastorie met tuin

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 48 (Aalst)

Hoeve, voorzien van een voortuintje en een achtertuin met beuken.
Huis van twee bouwlagen, vijf traveeën en een rechts gelegen
poorttravee onder een zadeldak. Gecementeerde en grijsgeschilderde
voorgevel op arduinen plint, gedeeltelijk met wilde wingerd begroeid,
uit laat 18de eeuw of 19de eeuw met latere aanpassingen.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
18de eeuw
pastorieën,
pastorietuinen

127893

Arbeiderswoningen

Aalst

Hofstade

Hoogstraat 84‐106 (Aalst)

Voorheen aanhorigheid van de brouwerij en door middel van een
voetpad en bakstenen muurtje ervan gescheiden. Bakstenen
arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag en telkens twee
traveeën onder zadeldak.

arbeiderswonin
gen

127899

Kapel te Wachene

Aalst

Hofstade

Hoogstraat zonder nummer (Aalst)

Rechthoekig bakstenen gebouw met zandstenen hoekblokken onder betreedbare
zadeldak met sierlijk opgeknapt klokgeveltje, heropgebouwd in 1779. kapellen (klein
erfgoed)

128095

Reclameschildering BP Motor Spirit ‐
l'Alliance Anvers

Aalst

Hofstade

Steenweg op Dendermonde 5 (Aalst)

Reclamemuurschildering voor BP Motor Spirit op de zijgevel van een
halfvrijstaande rijwoning.

27/1748

19de eeuw,
20ste eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
19de eeuw

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

reclamemuursc interbellum
hilderingen

plantensoort

context

persoon
Van Assche Auguste (Ontwerper)
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128132

Spoorwegwachtershuisje

Aalst

Hofstade

Zijpstraat 11 (Aalst)

Intact spoorwegwachthuisje uit het vierde kwart van de 19de eeuw, wachthuizen
aan de voormalige lijn. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen, drie
traveeën, onder zadeldak.

128133

Gemeenteschool

Aalst

Hofstade

Zijpstraat 49 (Aalst)

Gemeenteschool, gebouwd in 1867 en vergroot met nieuwe
klaslokalen in 1911 ‐ 1931. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak.

lagere scholen, derde kwart
turnzalen
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

127851

Boerenwoning

Aalst

Meldert

Faluintjesstraat 2, 2A (Aalst)

Boerenwoning met haakse langsschuur en tuin gelegen op de hoek
van de Kokerijstraat. Eénlaags woonhuis van zes traveeën en één
staltravee onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste kwart
n, hoeven,
19de eeuw
schuren

127933

Hoeve met losse bestanddelen

Aalst

Meldert

Kempinnestraat 10 (Aalst)

Hoeve met losse bestanddelen en overluifelde inrijpoort, omringd
door bomen en struiken. Eénlaagse boerenwoning van vijf traveeën
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Stalletje
tegenover woonhuis en haakse schuur naast de inrijpoort.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

127949

Gesloten hoeve

Aalst

Meldert

Klaarhaagstraat 15 (Aalst)

Hoeve, daterend uit eind 19de eeuw, met recente aanpassingen.
Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Dwarsschuur met
rechthoekige veldpoorten. Bakstenen hekpijlers, met links bakstenen
muurtje.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekpijlers,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

127950

Gesloten hoeve

Aalst

Meldert

Klaarhaagstraat 21 (Aalst)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, struiken boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
en klimop en daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
n, gesloten
hoeven

127978

Gesloten hoeve

Aalst

Meldert

Maaldershofstraat 15 (Aalst)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
daterend uit eind 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw
en gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats; toegang via
een ijzeren hek op de hoek ten westen.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hekken,
paardenstallen, voor WO I
schuren, stallen,
gesloten hoeven

127981

Café 't Vertier en Roeë Zaul

Aalst

Meldert

Meldert‐Dorp 1 (Aalst)

In 1880 wordt de woning gelegen op nummer 1 vergroot en het
volume noordelijk hiervan, de zogenaamde Roeë Zaul, verkleind.
Beiden zijn dan eigendom van Pieter van Mol, herbergier in Meldert.
De gevels dateren vermoedelijk van toen; binnenin kunnen nog
sporen van een oudere kern aanwezig zijn.

feestzalen, cafés tweede helft
19de eeuw

127982

Boerenwoning

Aalst

Meldert

Meldert‐Dorp 12 (Aalst)

Eénlaagse boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, daterend
uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
n
19de eeuw

127983

Pastorie Sint‐Walburgaparochie met tuin

Aalst

Meldert

Meldert‐Dorp 2 (Aalst)

De pastorie werd verscheidene malen herbouwd, onder meer in 1717 omheiningsmur eerste kwart
en, pastorieën, 18de eeuw,
en verbouwd in het eerste kwart van de 19de eeuw. Voortuin en
grote bebouwde achtertuin op een hoge dam gelegen; omringd door pastorietuinen eerste kwart
19de eeuw
een vrij hoge muur van bakstenen en kasseien. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
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datering
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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127984

Parochiekerk Sint‐Walburga met kerkhof

Aalst

Meldert

Meldert‐Dorp 2A (Aalst)

Gotische pseudobasiliek met transept, opgetrokken uit Meldertse
zandsteen, gelegen op een lichte verhevenheid, bij het kruispunt van
de hoofdstraten van het dorp. Omgeven door een kerkhof met bak‐ en
zandstenen muur; neoclassicistische hekpijlers ten noorden en
graftekens op het kerkhof.

heldenhuldezer
ken, grafplaten,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
calvariebergen,
parochiekerken

interbellum,
17de eeuw,
18de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
14de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

romaans,
gotiek,
neogotiek

128005

Hof te Mutsereel

Aalst

Meldert

Mutsereelstraat 39 (Aalst)

Het Hof te Mutsereel heeft een middeleeuwse oorsprong maar
bestaat enkel nog uit een ‐ in kern 17de‐eeuws ‐ woonhuis en een
19de‐eeuws bijgebouw met koetshuis gelegen op een beperkt perceel
bereikbaar via een smalle toegangsweg.

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

17de eeuw,
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

128006

Nedermolen

Aalst

Meldert

Nedermolenstraat 3 (Aalst)

Molenhuis van één bouwlaag en heden vier traveeën, onder zadeldak. watermolens
Aan de beekzijde hoog opgetrokken zandstenen onderbouw en
zandstenen rechthoekig venstertje. Later aangebrachte gevelsteen
gedateerd 1688. .Sinds 1377 bekend als Nedermolen, eigendom van
de Abdij van Affligem. Herbouwd in 1599, 1688 en vernieuwd in het
tweede kwart van de 20ste eeuw.

128007

Kapel Sint‐Rochus

Aalst

Meldert

Nedermolenstraat zonder nummer (Aalst) Rechthoekig gebouw met driezijdig gesloten koor onder zadeldak met kapellen
klokkenruiter, gewijd in 1560 en omgeven door beuken. .
(gebouwen en
structuren),
opgaande
bomen

128052

Boerenwoning

Aalst

Meldert

Putstraat 1 (Aalst)

Voorheen boerenwoning, reeds vermeld in akte van 1789, met twee boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak en geschilderde en
eerste kwart
beraapte gevel met gecementeerde plint. Rechts wagenhuis met twee wagenhuizen
19de eeuw
rondbogen onder zadeldak.

128053

Burgerhuis

Aalst

Meldert

Putstraat 15 (Aalst)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw. Grijsgeschilderde beraapte baksteenbouw. Rechts
eénlaagse aanbouw van één travee onder zadeldak.

burgerhuizen

128054

Hof te Putte

Aalst

Meldert

Putstraat 161 (Aalst)

Oude pachthoeve uit de 16de ‐ 17de eeuw van de abdij van Affligem,
voorheen waarschijnlijk een gesloten hoeve. Boerenhuis in
traditionele bak‐ en zandsteenstijl van één bouwlaag en zeven
traveeën onder afgesnuit zadeldak, aangebouwd bakhuis onder
zadeldak met aandak en vlechtingen. Twee haakse schuren uit de
18de eeuw, ongeveer in elkaars verlengde gebouwd.

boerenwoninge 16de eeuw,
17de eeuw,
n, hoeven,
omheiningsmur 18de eeuw
en, schuren,
bakhuizen

128055

Brouwerij Goossens

Aalst

Meldert

Putstraat zonder nummer (Aalst)

Vervallen bakstenen gebouwen van de voormalige Brouwerij
Goossens, van de straat afgesloten door een lange bakstenen muur.
Bakstenen constructie onder zadeldak met ingebouwde ronde
schouw.

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
azijnfabrieken,
brouwerijen

128096

Hoeve

Aalst

Meldert

Stevensveldstraat 3 (Aalst)

hoeven,
Voorheen hoeve, heden Parochiecentrum. Huis van anderhalve
bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw of begin parochiezalen
20ste eeuw.

127794

Langgestrekte hoeve

Aalst

Moorsel

Avouéstraat 5 (Aalst)

Langgestrekt hoevetje met voortuin, uit eind 19de eeuw, met één
bouwlaag en zes traveeën met aanleunende stal van twee traveeën
en schuur van twee traveeën onder zadeldak.

127795

Dorpswoning

Aalst

Moorsel

Avouéstraat 9 (Aalst)

Huisje uit eind 19de eeuw, met één bouwlaag en drie traveeën onder dorpswoningen vierde kwart
een steil, half schilddak. Geschilderde beraapte voorgevel op
19de eeuw
gecementeerde plint, met witgeschilderde luiken.
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langgestrekte
hoeven

vierde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
derde kwart
16de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Goethals Jules (Ontwerper), van
Driessche Roger (Ontwerper)
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127805

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Aalst

Moorsel

Bergsken 1, 1A (Aalst)

De pastorie werd in 1752 ‐ ter vervanging van een ouder gebouw ‐
vlak bij de kerk opgericht te midden van een ommuurde tuin en een
met een hek afgesloten voortuin. Ze werd herhaaldelijk verbouwd
terwijl het huidige uitzicht bepaald wordt door de 19de‐eeuwse
vergroting en 20ste‐eeuwse cementbepleistering.

19de eeuw,
hekken,
omheiningsmur tweede helft
en, pastorieën, 18de eeuw
verenigingsgebo
uwen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pastorietuinen

127806

Burgerhuis

Aalst

Moorsel

Bergsken 20 (Aalst)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met burgerhuizen
gecementeerde en door middel van schijnvoegen belijnde lijstgevel
uit de 19de eeuw.

127807

Boerenarbeiderswoning

Aalst

Moorsel

Bergsken 48 (Aalst)

Enkelhuisje van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

127887

Hoeve Muylaert

Aalst

Moorsel

Heidebosstraat 34 (Aalst)

Grote gesloten hoeve van bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
daterend uit de 19de eeuw en gelegen aan een dreef met knotwilgen
en met haag en hopvelden op de achtergrond. Inrijpoort geflankeerd
door bakstenen pijlers met neoclassicistische inslagen en ernaast
kapelletje Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën.

19de eeuw
dreven,
hekpijlers,
poorten
(bijgebouwen),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

127906

Semigesloten hoeve

Aalst

Moorsel

Kapittelstraat 11 (Aalst)

boerenwoninge 19de eeuw
Vrij grote semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
n, hoeven,
zadeldaken gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf.
schuren, stallen
Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën. Grote
alleenstaande dwarsschuur ten zuiden en hoge stal met overkragende
bedaking ten oosten.

127960

Gesloten hoeve

Aalst

Moorsel

Land van Aalststraat 6 (Aalst)

Grote hoeve met vrij gesloten karakter, uit de 19de tot 20ste eeuw,
belangrijk als volume in het straatbeeld. Bakstenen gebouwen onder
zadeldaken en rechthoekige inrijpoort opgenomen in de
dienstgebouwen.

boerenwoninge 19de eeuw,
20ste eeuw
n,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

128000

Parochiekerk Sint‐Martinus

Aalst

Moorsel

Moorsel‐Dorp 15 (Aalst)

Gelegen aan de Kerkstraat met beboomd gedesaffecteerd kerkhof,
omringd door een verlaagd zandstenen muurtje met toegang via twee
laatclassicistische hekpijlers van arduin. De kerk kende veel
opeenvolgende bouwfasen; de westtoren uit het tweede kwart van de
13de eeuw vormt het oudste deel van de kerk.

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

128001

Dorpswoning

Aalst

Moorsel

Moorsel‐Dorp 17 (Aalst)

Kleinschalig éénlaags huisje van drie traveeën onder zadeldak met
verankerde en gecementeerde, van schijnvoegen voorziene 19de‐
eeuwse puntgevel op arduinen plint.

dorpswoningen 19de eeuw

30/1748

datering

19de eeuw

14de eeuw,
tweede kwart
13de eeuw,
tweede helft
15de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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128002

Herenhuis en brouwerij De Meyer

Aalst

Moorsel

Moorsel‐Dorp 3 (Aalst)

brouwerijen,
Achter statig herenhuis van twee bouwlagen, vier traveeën onder
herenhuizen
zadeldak, met in eerste travee links zware poort, bevindt zich de
voormalige Brouwerij De Meyer, opgericht in 1884, en buiten werking
sedert 1932.

vierde kwart
19de eeuw

128003

Sint‐Gudulakapel

Aalst

Moorsel

Moorsel‐Dorp zonder nummer (Aalst)

kapellen
Kapel in 1597 heropgebouwd en tot nu ongeveer ongewijzigd
gebleven. Laatgotisch rechthoekig gebouw opgetrokken uit Meldertse (gebouwen en
zandsteen met schip van drie traveeën met driezijdige koorsluiting en structuren)
leien dakbekleding.

vierde kwart
16de eeuw

128027

Gemeentehuis Moorsel

Aalst

Moorsel

Pachting 4 (Aalst)

Het gemeentehuis van Moorsel werd in 1868 opgericht naar ontwerp gedenktekens, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
van Edmond de Perre‐Montigny. De vormgeving is zeer opvallend
binnen de dorpskern en geeft deze vorm samen met de kapel op het n
plein, de kerk en de kasteeldreef.

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

128058

Oorlogsmonument van Moorsel

Aalst

Moorsel

Raymond Uyttersprotstraat zonder
nummer (Aalst)

Het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin werd opgericht in oorlogsgedenkt interbellum
ekens
1920 op de hoek van de Raymond Uyttersprotstraat met de
Kloosterstraat en de Leirekenstraat. Na de oorlog van 1940‐1945 zijn
ook de namen toegevoegd van de gesneuvelden en de weerstanders.

Marin Jacques François
(Ontwerper)

128099

Hoeve met Onze‐Lieve‐Vrouwkapel

Aalst

Moorsel

Terhagenstraat 13 (Aalst)

Hoeve, gedateerd 1873 in de zandstenen sleutel van de inrijpoort der hoeven,
langsschuur. Ernaast: eenvoudig Onze‐Lieve‐Vrouwewegkapelletje.
schuren,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

128127

Kasteeldomein van Moorsel

Aalst

Moorsel

Waterkasteel 1, 5 (Aalst)

Renaissancistisch waterslot met neerhof, gelegen in een ommuurd
park in landschappelijke stijl op de zuidelijke flank van de
Eksterenberg, door middel van rechte dreven verbonden met de
Opwijksesteenweg en het dorp. Het waterkasteel werd gebouwd
tussen 1521‐1526 als slot van de heerlijkheid Moorsel, in opdracht
van Carolus van Croy, abt van Affligem en later bisschop van Doornik.
Het onderging meerdere restauratiecampagnes en sommige
onderdelen werden heropgebouwd omstreeks 1908, bijvoorbeeld de
westvleugel.

kasteelhoeven,
dreven,
omheiningsmur
en, parken,
toegangsbrugge
n, grachten
(verdedigingsel
ementen),
waterkastelen,
ommuurde
moestuinen

voor WO I,
eerste helft
16de eeuw,
18de eeuw

128128

Kasteelhoeve

Aalst

Moorsel

Waterkasteel 5 (Aalst)

Kasteelhoeve gelegen ten zuidwesten van het kasteel. U‐vormig
gebouw van één verdieping uit het tweede en derde kwart van de
18de eeuw, onder gebogen zadeldaken op geschilderde
voluutvormige daklijstbalkjes. Links en rechts wagenhuisjes met
geblokte pilasters en telkens één venster in omlijsting van gesinterde
baksteen.

boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
wagenhuizen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

128129

Vrijstaand burgerhuis

Aalst

Moorsel

Waverstraat 18 (Aalst)

In een beboomde tuin gelegen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Symmetrische aanbouwen van één travee en één bouwlaag
onder lessenaarsdaken.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

128130

Herenhuis

Aalst

Moorsel

Waverstraat 26 (Aalst)

Herenhuis, schuin ingeplant op een hoek met beboomde tuin, en
bakstenen ommuring. Tweelaags dubbelhuis van vijf traveeën met
mezzanino, onder schilddak, vermoedelijk daterend uit midden 19de
eeuw.

tweede kwart
herenhuizen,
omheiningsmur 19de eeuw,
derde kwart
en
19de eeuw

127788

Villa bij jeneverstokerij

Aalst

Nieuwerkerken

Achtermaal 16 (Aalst)

Woonhuis van een voormalige jeneverstokerij, gelegen in een mooie
tuin. Baksteenbouw in de typische stijl van circa 1900: volumespel en
complexe bedaking met topgevels en torentje; verwerking van arduin
en geglazuurde tegels aan de vensters.

distilleerderijen, voor WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

127808

Boerenwoning gedateerd 1773

Aalst

Nieuwerkerken

Blauwenbergstraat 75 (Aalst)

Volledig verbouwde éénlaagse boerenwoning door middel van
muurankers in de zijpuntgevel gedateerd 1773.

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

31/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek

derde kwart
19de eeuw

renaissance
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127838

Sint‐Jozefskerk

Aalst

Nieuwerkerken

Edixvelde 50A (Aalst)

Kerk, opgericht in 1958‐61 naar ontwerp van architect G. De Vloed.

parochiekerken na WO II

127932

Hof ten Broek

Aalst

Nieuwerkerken

Keizerstraat 2 (Aalst)

Neerhof van de heren van Liedekerke, in bak‐ en zandsteenstijl, uit de cafés, hoeven,
tweede helft van de 17de eeuw. Neerhof vernieuwd in 1942. Heden schuren
resten twee haaks tegenover elkaar geplaatste dienstgebouwen.

127958

Gesloten hoeve

Aalst

Nieuwerkerken

Kraaiwinkelstraat 6, 6A (Aalst)

19de‐eeuwse hoeve van het gesloten type met bakstenen gebouwen
onder pannen zadeldaken en haaks op straat ingeplante
boerenwoning.

127959

Kasteel van Regelsbrugge

Aalst

Nieuwerkerken

Kwalestraat 119 (Aalst)

Het huidige kasteel opgetrokken in neotraditionele stijl naar ontwerp kasteelhoeven, 19de eeuw,
interbellum
landhuizen,
van architect Van Overstraeten uit Ieper in 1935 heeft zijn twee
oudere hoektorens behouden. Het neerhof, een witgekalkte gesloten vijvers
hoeve uit de 19de eeuw, ligt op grondgebied Aalst.

neotraditioneel

128009

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Aalst

Nieuwerkerken

Nieuwerkerken‐Dorp 1A (Aalst)

Heterogeen gebouw met driebeukig schip van vijf traveeën van 1772 calvariebergen, 14de eeuw,
parochiekerken, derde kwart
en vierkante kruisingstoren uit het eerste kwart van de 17de eeuw,
16de eeuw,
zonnewijzers
geflankeerd door een overblijvende travee van het voormalig schip
eerste kwart
uit de 14de eeuw en door een sacristie van 1760 met oudere
17de eeuw,
onderbouw en tot slot een laatgotisch koor met twee rechte traveeën
derde kwart
en driezijdige sluiting van 1563‐68.
18de eeuw

gotiek,
classicisme

128028

Burgerhuis

Aalst

Nieuwerkerken

Papestraat 7 (Aalst)

Huis van vier traveeën en twee verdiepingen onder schilddak, met
bepleisterde en geschilderde gevel met 19de‐eeuwse ordonnantie.

128059

Semigesloten hoeve

Aalst

Nieuwerkerken

Restert 3 (Aalst)

boerenwoninge derde kwart
Semigesloten hoeve met bakstenen aanhorigheden onder pannen
n, hoeven
18de eeuw,
zadeldaken. Datering 1760 in de sluitsteen van het zandstenen
eerste helft
steekboogdeurtje aan de straatzijde. Woonhuis van vijf verschillende
19de eeuw,
traveeën en anderhalve verdieping onder een zadeldak uit de tweede
derde kwart
helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

128060

Gesloten hoeve

Aalst

Nieuwerkerken

Restert 5 (Aalst)

Gesloten hoeve met inrijpoort ten zuidwesten. Dubbelhuis van zeven
traveeën van verschillende breedte en één verdieping onder een
gebogen zadeldak met datering 1767 gegrift in de beraapte en
verankerde erfgevel. Met zadeldak afgedekte schuur aan de
noordoostzijde. Stallen onder een zadeldak ten zuidwesten.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, stallen,
gesloten
hoeven, schuren

128103

Hoekhuis

Aalst

Nieuwerkerken

Tolstraat 10 (Aalst)

Gecementeerd hoekhuis van zeven traveeën van verschillende
breedte en twee verdiepingen onder een schilddak, vermoedelijk
daterend uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

128104

Hoekhuis

Aalst

Nieuwerkerken

Tolstraat 12 (Aalst)

Hoekhuis van het dubbelhuistype van vier traveeën met licht
verhoogde begane grond onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

128105

Dorpswoning

Aalst

Nieuwerkerken

Tolstraat 15 (Aalst)

Huisje van vijf traveeën met licht verhoogde begane grond uit de
19de eeuw en gecementeerde voorgevel op arduinen plint.
Aanleunend bijgebouw onder zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw

128106

Burgerhuis

Aalst

Nieuwerkerken

Tolstraat 16 (Aalst)

Huis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, uit
de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

19de eeuw

128116

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Aalst

Nieuwerkerken

Vlaamsegaaistraat 1 (Aalst)

Het dubbelhuis uit 1767 van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak werd ingeplant in een grote pastorietuin. Links en rechts
werden twee aanbouwsels van één travee en één bouwlaag onder
een lessenaarsdak verwezenlijkt. De gevelaankleding is 19de‐eeuws.
Het dak wordt bekroond door een klokkenruitertje.

pastorieën,
pastorietuinen

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

32/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Vloed Georges (Ontwerper)

traditioneel
tweede helft
17de eeuw, WO
II

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

burgerhuizen

19de eeuw

19de eeuw

Van Overstraeten E. (Ontwerper)
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127834

Domein Kasteel van Gijzegem met dreef

Aalst,
Dendermonde

Gijzegem

Dokter De Cockstraat 1‐3, Neerhoflaan
zonder nummer (Aalst)

Van het in 1954 gesloopte kasteel van Gijzegem resten nog de
rechthoekige omwalling, de 17de‐eeuwse poortgebouwen aan de
ingang met de inrijpoort en brug. Ten zuidwesten bevindt zich de
kasteelhoeve. Kasteeldreef verbindt het domein met de dorpskern en
de kerk.

dreven,
kasteelhoeven,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
vijvers,
toegangsbrugge
n, grachten
(verdedigingsel
ementen),
afsluitingshagen
, bowling
greens, private
parken

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

traditioneel

139633

Hoeve

Aalst, Lebbeke

Wieze

Bontegem 33 (Lebbeke)

Hoeve met semigesloten aanleg teruggaand op een minstens sinds
begin 19de eeuw bestaande hoeve met losse bestanddelen waarvan
de bedrijfsgebouwen werden uitgebreid in het derde kwart van de
19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw nieuw
toegevoegde woning. Kapelletje van omstreeks 1940 links palend aan
de hoeve.

boerenburgerhu
izen, schuren,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

128143

Lagere school en klooster Heilige Familie

Aalter

Aalter

Aalterstraat 2, 6 (Aalter)

Lagere school en klooster, opgericht in 1895; bouw van zusterschool kloosters,
en zogenaamd Huis der Heilige Familie naar ontwerp van Eerwaarde lagere scholen
Heer P. Van Loo. Nieuwe Lagere School gebouwd in 1959. Aan de
straat gelegen, langgerekt schoolgebouw met geschilderde bakstenen
gevel en hoge getoogde vensters met roedeverdeling; uit de 20ste
eeuw.

128144

Kasteel Blekkervijver

Aalter

Aalter

Aalterstraat 5, Blekkervijverstraat 20
(Aalter)

Kasteeltje uit het begin van de jaren 1920 in neo‐Lodewijk XIV‐stijl
naar ontwerp van O.‐H. en A. Van de Voorde. Prachtig aangelegde
domein met dreven, vijver en verscheidene al den niet oudere
dienstgebouwen, onder meer ingangspaviljoen, oranjerie, serre,
garage, duiventoren. De broeders van Liefde lieten naast het
bestaande kasteeltje in 1951 een nieuw noviciaat met kapel bouwen
naar ontwerp van de Antwerpse architect R. Verbruggen.

duiventorens,
koetshuizen,
conciërgewonin
gen, dreven,
garages,
landhuizen,
oranjeries,
poorten
(bijgebouwen),
serres, vijvers

128145

Hoeve met tweegezinswoning en
bedrijfsgebouwen

Aalter

Aalter

Aalterstraat 72 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met tweegezinswoning en losstaande
bedrijfsgebouwen; daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

128146

Kasteel van Hoogveld

Aalter

Aalter

Aalterstraat 84 (Aalter)

landhuizen
Kasteeltje gebouwd in 1925 in de bossen van het Hooggoed in Sint‐
Maria‐Aalter; vandaag nog steeds gelegen in boomrijke, aangelegde
omgeving, met grasveld rondom de woning. Neogotisch gebouw naar
verluidt naar ontwerp van architect Carette en opgetrokken uit
baksteen met veel trapgevels en kantelen.

128153

Hoeve Bakensgoed

Aalter

Aalter

Bakensgoed 5 (Aalter)

Hoeve met 17de‐ tot 18de‐eeuwse boerenwoning, later voorzien van boerenwoninge 17de eeuw,
n, hoeven
18de eeuw
een hooghuis van twee bouwlagen onder overkragend zadeldak
rustend op modillons; voorzien van een verblijf voor de heer op de
bovenverdieping.

33/1748

interbellum

context

persoon

Van Loo Petrus C. M. (Ontwerper)

20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

neobarok

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Verbruggen
René G.L. (Ontwerper)

neogotiek

Carette Jules (Ontwerper)
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128154

Hoeve Goed ter Blommen

Aalter

Aalter

Bakensgoed 6 (Aalter)

Hoeve van 1827 met gewit boerenhuis onder zadeldak en
zijaanbouwsel met varkensstallen onder lessenaarsdak. Ten
noordoosten, stal. In de zuidoostelijke hoek van het erf, houten stal
onder pannendak. Ten zuiden, dwarsschuur en stallen onder
zadeldaken. Mestvaalt voor de stallen.

tweede kwart
mestvaalten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

128171

Kasteeldomein De Wallekens

Aalter

Aalter

Bellemstraat 165, zonder nummer (Aalter) Kasteel, samen met neerhof gelegen in een rechthoekige
meervoudige omgrachting en omgeven door jachtbos en geometrisch
drevenstelsel. Ten noordoosten via hekje verbonden met het erf van
de hoeve. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
geknikt zadeldak; naar verluidt op voorgevel eertijds gedateerd 1552,
doch eerder 18de‐eeuwse gevelordonnantie met recente restauratie.

neerhoven,
drevenstelsels,
jachtbossen,
walgrachten,
landhuizen,
mottekastelen

18de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

128172

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Bellemstraat 170 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid en omhaagd erf
afgesloten met roodgeschilderd ijzeren hek tussen betonnen
pijlertjes. Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, daterend van circa 1800. Verder nog stallen met erachter
open schuur, bakhuis en aardappelkelder.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

128173

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Aalter

Bellemstraat 18 (Aalter)

boerenarbeider tweede kwart
Vroegere tweegezinswoning in het Aalterse dorpscentrum met een
18de eeuw,
met gras begroeid en beboomd voorerf van de straat gescheiden door swoningen
derde kwart
een betonnen hekwerk met toegangshekjes; daterend uit midden
18de eeuw
18de eeuw.

128174

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Bellemstraat 36 (Aalter)

Bakstenen burgerhuis van twee bouwlagen uit eind 19de eeuw.

128175

Modernistische villa

Aalter

Aalter

Bellemstraat 42 (Aalter)

Modernistische bakstenen villa van twee bouwlagen onder schilddak; villa's
(bouwkundig
daterend uit de jaren 1930 en naar verluidt naar ontwerp van A.
erfgoed)
Cocquyt.

128176

Brouwerij

Aalter

Aalter

Bellemstraat 44 (Aalter)

Brouwerij van Jules De Vliegher, in gebruik tot de Eerste
Wereldoorlog. Herenhuis aan de straatkant van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, daterend uit de 19de eeuw.
Dienstgebouwen en ronde schoorsteen van de voormalige brouwerij
op achterliggend omhaagd erf.

brouwerswonin 19de eeuw
gen,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
veranda's

128177

Stadswoningen

Aalter

Aalter

Bellemstraat 54‐56 (Aalter)

Rijhuizen uit het begin van de 20ste eeuw met doorlopende
bakstenen lijstgevel van vier en twee travee en twee bouwlagen
onder zadeldak, met getoogde muuropeningen.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

128178

Herenhuis

Aalter

Aalter

Bellemstraat 57 (Aalter)

Alleenstaand herenhuis opgetrokken uit bak‐ en hardsteen en
afgedekt met mansardedak met dakkapellen, door middel van
sierankers gedateerd 1899. Voorgevel met dubbelhuisopstand van
drie traveeën en twee bouwlagen.

herenhuizen

128179

Gekoppelde stadswoningen

Aalter

Aalter

Bellemstraat 60‐62 (Aalter)

Rijwoningen met enkelhuisopstand gekoppeld volgens het repeterend stadswoningen, voor WO I
wasserijen
schema naar ontwerp van aannemer C. Vanaverbeke van 1907.
Ommuurde tuin ernaast.

128180

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Bellemstraat 64 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
met bakstenen gevel van het dubbelhuistype van 1909.

burgerhuizen

128181

Stadswoning uit 1925

Aalter

Aalter

Bellemstraat 68 (Aalter)

Pittoresk rijhuisje van 1925 naar ontwerp van de bouwheer C.
Vanaverbeke, met bakstenen gevel van drie traveeën en anderhalve
bouwlaag onder pseudo‐mansardedak.

stadswoningen interbellum

34/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

modernisme

Cocquyt August (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

Vanaverbeke C.yriel (Ontwerper)
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128182

Villa Aiméa

Aalter

Aalter

Bellemstraat 90 (Aalter)

Villa met voortuintje afgesloten door zwart ijzeren hek tussen rood‐
witgeschilderde pijlertjes, daterend uit het tweede kwart van de
20ste eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

128183

Herenhuis

Aalter

Aalter

Bellemstraat 94 (Aalter)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder schilddak, gelegen in een beboomde tuin afgesloten
aan de straatkant met haag en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers;
gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

128184

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Bellemstraat zonder nummer (Aalter)

Omgracht neerhof bij het Stalinsgoed. Hoeve met losse bestanddelen
tegenover elkaar geplaatst. Boerenwoning onder mank zadeldak. Ten
zuiden, schuur en stallen met ervoor mestvaalt onder sterk
overkragend zadeldak.

boerenwoninge
n, bruggen,
hekken,
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
neerhoven

128187

Biesemhof

Aalter

Aalter

Biesemgoedstraat 33 (Aalter)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de 18de eeuw. Ten zuiden, aan vroegere walgracht met
knotwilgen, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met
rechthoekige inrijpoort, later vergroot. Ten noorden, achter het
woonhuis, bakstenen bakhuis met muurvlechtingen in de
puntgeveltjes.

18de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, sites
met walgracht

128190

Domein Blekkersbos

Aalter

Aalter

Blekkervijverstraat 64 (Aalter)

Buitenverblijf in 1904 gebouwd door F. van Besien op een groot deel
van het vroegere domein van Blekkervijver. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog door brand vernield en naar verluidt in 1921
heropgebouwd in dezelfde stijl. Eenvoudig landhuis van twee
bouwlagen op arduinen onderbouw onder schilddak. In de tuin
merkwaardige duiventil uit de jaren 1930 in beton op pijlers.

interbellum
siertuinen,
duiventillen,
hekpijlers,
productiebosse
n,
afsluitingshagen
, drevenstelsels,
landhuizen

128191

Hovenierswoning

Aalter

Aalter

Blekkervijverstraat 66 (Aalter)

Hovenierswoning bij Buitenverblijf Blekkersbos en eveneens
opgetrokken uit wit‐ en groengeglazuurde bakstenen.

hovenierswonin
gen

128192

Café en afspanning

Aalter

Aalter

Blekkervijverstraat 68‐70 (Aalter)

afspanningen,
Voormalig café en afspanning gebouwd in opdracht van brouwer
Maenhout tegenover het nu gesloopte station van Sint‐Maria‐Aalter. cafés
Twee aanpalende gelijke huizen gebouwd in spiegelbeeldschema met
afgekante hoektravee onder pannendaken; daterend van 1904.

128195

Gemeentehuis van Aalter

Aalter

Aalter

Boomgaard 1 (Aalter)

onderwijsgebou na WO II,
Oorspronkelijk gemeenteschool en ‐huis; opgetrokken in 1844‐45;
tweede kwart
sedert 1937 enkel gemeentehuis. In 1963‐64 in‐ en uitwendig volledig wen,
gemeentehuize 19de eeuw
verbouwd door architecten A. Cocquyt en W. Lambrecht.
n

128196

Stadswoning

Aalter

Aalter

Boomgaardstraat 5 (Aalter)

Half vrijstaand rijhuis van twee bouwlagen opgetrokken in de
zakelijke baksteenstijl van het tweede kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

128200

Pastorie Sint‐Corneliusparochie met tuin

Aalter

Aalter

Brevierweg 8 (Aalter)

Pastorie met ommuurde tuin gebouwd onder leiding van de
gebroeders Eugeen en Louis Vuylsteke in 1847 op de plaats van de
oude pastorie, daterend van 1616. Voortuintje met ijzeren hek en
afsluiting tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak.

tweede kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

35/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Cocquyt August (Ontwerper),
Lambrecht Willy A.E. (Ontwerper)

Vuylsteke Eugeen (Ontwerper),
Vuylsteke Louis (Ontwerper)
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128201

Stadswoning

Aalter

Aalter

Brouwerijstraat 12 (Aalter)

Rijhuisje van drie traveeën en één bouwlaag opgetrokken uit gele,
oranje en rode baksteen in 1913. Geknikt zadeldak met twee houten
dakkapellen. Portiek in deurrisaliet, uitlopend in een puntgevel met
arduinen topstukken, deurvenster en balkon met art nouveau
ijzerwerk.

stadswoningen voor WO I

128202

Alleenstaand burgerhuis met tuin

Aalter

Aalter

Brouwerijstraat 50 (Aalter)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje met ijzeren hek op muurtje. burgerhuizen,
hekken
Lijstgevel met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak met oeils‐de‐boeuf; gedateerd
1905 in het dakvenster.

128205

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Brugstraat 55 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
vermoedelijk van circa 1900. Bakstenen lijstgevel op gecementeerde
plint met speklagen.

burgerhuizen

128203

Herenhuis in grote tuin

Aalter

Aalter

Brug‐Zuid 29 (Aalter)

Herenhuis in grote tuin gebouwd in de 19de eeuw door familie
Soudan. Woning van geschilderde baksteen; drie traveeën en twee
bouwlagen onder pseudomansardedak. Ten oosten, voormalige
paardenstallen en hondenhok.

19de eeuw
herenhuizen,
hondenhokken,
paardenstallen

128220

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Eendekooi 10 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. Ten westen, ruime
boerenwoning uit de 19de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Stallen met gewitte gevel op gepikte plint,
vermoedelijk het oorspronkelijke boerenhuis met bewaarde
deuromlijsting uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Overwelfde
aardappelkelder en dwarsschuur en stallen onder zadeldak.

aardappelkelder 19de eeuw,
vierde kwart
s,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

128221

Boswachtershuisje

Aalter

Aalter

Eendekooi 14 (Aalter)

19de‐eeuws boswachtershuisje mooi gelegen middenin de bossen op boswachterswo 19de eeuw
ningen,
de grens met Ruiselede. Rechter travee later bijgebouwd als
jachthuizen
jachthuisje.

128222

Hoeve

Aalter

Aalter

Eendekooi 4 (Aalter)

Hoeve met verbouwd woonhuis, doch behouden 19de‐eeuwse
stallen in L‐vorm gelegen in de noordwesthoek van het erf.

hoeven, stallen 19de eeuw

128228

Landhuis

Aalter

Aalter

Ganzeplas 21 (Aalter)

Nog grotendeels omgrachte terp met 19de‐eeuws kasteel, later
hoeve. Heden ingesloten door recentere villaverkaveling. Gebouwd
begin 19de eeuw door Penneman. Toegang ten westen met ijzeren
hek tussen bakstenen pijlers met siervazen. Ten oosten gelegen
woning van zeven traveeën met een souterrain en één bouwlaag
onder zadeldak.

hekken,
hekpijlers,
hoeven,
landhuizen,
stallen, sites
met walgracht

128231

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Grote Ganzeplas 40 (Aalter)

Boerenwoning van de jaren 1770, van vijf en zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden, achter het woonhuis, schuur
en stallen met gecementeerde gevel onder pannendak. Ten oosten,
bakhuis met paardenstal onder pannendaken.

tweede helft
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren, stallen,
paardenstallen,
bakhuizen,
boerenwoninge
n

128248

Café Sportvriend

Aalter

Aalter

Hoefijzer 19 (Aalter)

Laag huisje van zes traveeën onder overkragend zadeldak, met
grijsgeschilderde gevel op gecementeerde plint.

cafés

128249

Twee stadswoningen

Aalter

Aalter

Hoefijzer 58‐60 (Aalter)

Rij‐ en hoekhuis met in totaal tien traveeën en twee bouwlagen onder stadswoningen vierde kwart
afgewolfde zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw
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datering

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

20ste eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl
art nouveau

plantensoort

context

persoon
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128250

Brouwerij

Aalter

Aalter

Hoefijzer 62‐64 (Aalter)

brouwerswonin voor WO I
Rijhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1904. Bakstenen gevel voorzien van grote sierankers in gen,
brouwerijen
geel en zwart op beide bouwlagen. Linker travee poort naar
brouwerijgebouwen.

128256

Hoeve Jacquemijnsstede

Aalter

Aalter

Houtem 12 (Aalter)

Omgrachte hoeve in de straatbocht. Links van rood‐witgeschilderde
ijzeren hek, kapelletje opgericht ter vervanging van een ouder
kapelletje tegenover het hek, in 1874 en gecementeerd in 1938.
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw. Verder, grote dwarsschuur met in het
zadeldak verhoogde inrijpoort en bakstenen stallen onder
zadeldaken.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
pijlerkapellen

128257

Hoeve

Aalter

Aalter

Houtem 18 (Aalter)

Nog grotendeels omgrachte hoeve, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw. Boomgaard afgesloten door middel van ijzeren hek tussen
overhoeks geplaatste beschilderde bakstenen pijlers, rechts met
getralied niskapelletje. Schuur onder zadeldak; naar verluidt
gedateerd 1884 maar aangepast in het derde kwart van de 20ste
eeuw. Witgekalkt bakhuis van het samengestelde type en begroeide
aardappelkelder.

aardappelkelder 18de eeuw,
vierde kwart
s,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven,
niskapellen,
bakhuizen

128258

Dorpswoning

Aalter

Aalter

Houtem 37 (Aalter)

Kleine woning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit dorpswoningen 19de eeuw
de 19de eeuw.

128263

Hoekhuis

Aalter

Aalter

Jezuietengoed 1 (Aalter)

boerenwoninge eerste helft
Hoekhuis, gelegen aan de oude arm van de Brugse Vaart. Naar
19de eeuw
verluidt voorheen herberg en twee‐ of driegezinswoning, uit de eerste n, herbergen
helft van de 19de eeuw. Gerenoveerde boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

128264

Boerenwoning

Aalter

Aalter

Jezuietengoed 7B (Aalter)

Voormalige hoeve van het langgestrekte type, ver afgelegen van de
straat, vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Eenvoudig gewit boerenhuis op gepikte plint onder zadeldak.

128269

Heilige Jozefkapel

Aalter

Aalter

Kattewegel zonder nummer (Aalter)

betreedbare
Opgericht door Ch. De Muynck ‐ Compernolle in 1899. Bakstenen
kapelletje onder zadeldak (pannen) met dakruiter. Voorpuntgevel met kapellen (klein
spitsboogdeur en in gedicht boogveld met inscriptie "Heilige Joseph erfgoed)
bid voor ons".

128271

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Kestelstraat 16 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen in boomgaard. Boerenwoning boerenwoninge eerste kwart
van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit begin 19de n, hoeven met 19de eeuw
losse
eeuw.
bestanddelen

128276

Schuur van Klippelhof

Aalter

Aalter

Kliplo 4 (Aalter)

Bakstenen dwarsschuur met centrale rechthoekige doorrit afgedekt
door zadeldak.

schuren

128315

Verpleeghuis Veilige Have

Aalter

Aalter

Lostraat 20‐30 (Aalter)

Gebouwd op U‐vormig grondplan met trapgevels in de uitspringende
zijgevels. Oude vleugel opgetrokken in neotraditionele baksteenstijl in
1896. Verschillende uitbreidingen in 1911, 1913, 1933, van 1938 tot
1942 en in 1950. Bouw van een nieuwe kapel in 1938‐42 naar
ontwerp van C. Vanaverbeke met art‐decogetint interieur.

kraamklinieken,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

neotraditioneel
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

Cocquyt August (Ontwerper),
Vanaverbeke C.yriel (Ontwerper)

128316

Beenhouwery en slachtery

Aalter

Aalter

Lostraat 27 (Aalter)

Beenhouwerij en slagerij, gebouwd in 1909 naar ontwerp van C.
Vanaverbeke met kleurrijke tegeltableaus in het boogveld van de
benedenvensters en deur.

slagerijen

voor WO I

Vanaverbeke C.yriel (Ontwerper)

128318

Buitenverblijf Krompoelhof

Aalter

Aalter

Lotenhullestraat 106 (Aalter)

Gelegen aan de zogenaamd Krom‐ of Kranepoel en gebouwd of
boerenwoninge eerste kwart
verbouwd in 1815. Bestaand uit een torenachtig gedeelte van twee
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers
bouwlagen met spitsboogvormige bovenvensters onder tentdak en
een lagere aangebouwde woning van het boerenhuistype. IJzeren hek
tussen bakstenen pijlers.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw
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128319

Villa Cranenpoel met tuin

Aalter

Aalter

Lotenhullestraat 114 (Aalter)

Villa Cranenpoel van 1902, toegankelijk via overluifeld houten hek.
Grote villa met omgevende tuin, opgetrokken op een verhevenheid
met uitzicht op de Kranepoel en gebouwd in Normandische stijl met
imitatie‐vakwerk in de geveltoppen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

voor WO I

cottagestijl

128323

Kasteel Loveld met park

Aalter

Aalter

Loveldlaan 47 (Aalter)

Kasteel op L‐vormig grondplan, gebouwd in 1912 naar ontwerp van
architect Flanneau en opgetrokken uit bak‐ en natuursteen met
enorm leien dak in een vereenvoudigde classicerende zogenaamd
Franse stijl. Rondom het kasteel een door dreven en zichtassen
gestructureerd park.

parken, dreven, voor WO I
landhuizen

128327

Hoeve Mannegaarde

Aalter

Aalter

Manewaarde 27, 27B (Aalter)

Gedeeltelijk omgracht samen met het goed zogenaamd Nobelstede
ernaast. Voormalige hoeve met losse bestanddelen uit het vierde
kwart van de 18de eeuw. Boerenwoning van zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, stallen en schuur met gewitte gevel op
gepikte plint met oude kern aangepast in de 19de eeuw. Afzonderlijk
schuurtje, groot bakhuis en koepelvormig bakstenen hondenhok.
Witgeschilderde bakstenen hekpijlers met niskapelletjes.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n,
hondenhokken, 18de eeuw
schuren,
kapellen (klein
erfgoed),
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128328

Domein Landhuis Nobelstede

Aalter

Aalter

Manewaarde 29‐33 (Aalter)

Rechthoekig omgracht goed met heden neotraditioneel kasteeltje van
twee bouwlagen opgetrokken uit bak‐ en natuursteen. Oude kern van
het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte
aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de
heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Ten noorden,
dienstgebouwen en grote duiventil. In de zuidelijke hoek van het
terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende
meersen met de tuin en een tuinpaviljoen, beide nu vervallen.

derde kwart
belvedères,
18de eeuw,
bruggen,
voor WO I
dreven,
heiligenbeelden
, landhuizen,
serres,
tuinpaviljoenen,
veranda's,
duiventillen,
walgrachten,
private parken,
tuinbruggen

128329

Hoeve

Aalter

Aalter

Manewaarde 35 (Aalter)

Voormalige hoeve, eertijds gelegen binnen de omgrachting van het
kasteeltje Nobelstede en daterend uit de tweede helft van de 18de
eeuw. Heden gedeelte van omgrachting op die plaats gedempt.
Gerestaureerde boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. In noordoostelijke hoek van het erf, voormalig
bakhuis van het tweedelige type.

tweede helft
bakhuizen,
18de eeuw
walgrachten,
boerenwoninge
n, hoeven

128330

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Manewaarde 88 (Aalter)

Hoeve met losstaande bestanddelen, minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Ten noorden, grotendeels aangepaste boerenwoning met
geschilderde lijstgevel op gecementeerde plint met vernieuwde
muuropeningen. Ten zuiden, schuur met niskapelletje in geveltop aan
de straatgevel en in 1930 aangebouwd voederlokaal.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128340

Christen Volkshuis

Aalter

Aalter

Markt 10 (Aalter)

Rijhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in de
tweede helft van de 19de eeuw gebouwd op de zuidkant van de
Markt.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

128341

Drie herbergen

Aalter

Aalter

Markt 11‐14 (Aalter)

Doorlopende gevelwand na de vergroting van het plein in 1856‐57,
ter vervanging van de vroegere herbergen Het Wethuus, Het
Schepenhuus en De Zwaan.

herbergen,
hotels

19de eeuw,
20ste eeuw

128342

Hoekhuis

Aalter

Aalter

Markt 7 (Aalter)

Hoekhuis met de Lostraat van slechts één bouwlaag, vermoedelijk
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

herbergen

eerste helft
19de eeuw
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neoclassicisme

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

Flanneau Octave (Ontwerper)
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128343

Parochiekerk Sint‐Cornelius

Aalter

Aalter

Markt zonder nummer (Aalter)

De kerk werd volledig heropgebouwd eind 15de en eerste helft van de omheiningsmur 13de eeuw,
17de eeuw,
en,
16de eeuw. Alleen de natuurstenen gevel van de zuidelijke
parochiekerken vierde kwart
transeptarm kan opklimmen tot de 12de‐13de eeuw. Vernieling
15de eeuw,
tijdens de godsdiensttroebelen, gevolgd door restauratie en
eerste kwart
wederopbouw in de loop van het eerste kwart van de 17de eeuw. In
16de eeuw,
1901‐1903 werd de kerk onder leiding van architect J. Goethals
vierde kwart
vergroot met twee traveeën met een nieuwe westgevel en
18de eeuw,
doopkapel.
voor WO I

128344

Boerenwoning

Aalter

Aalter

Middelweg 132 (Aalter)

Achterin gelegen boerenwoning met gewitte gevel op gecementeerde boerenwoninge 18de eeuw
en gepikte plint onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128345

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Middelweg 134 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. Ten noorden,
boerenwoning uit de 18de eeuw van zes traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, met gecementeerde gevel met houten bolkozijnen
afgesloten met blauw‐witte luiken. Links, zijaanbouw onder
lessenaarsdak en aangebouwd bakhuis. Ten westen, dwarsschuur van
zes traveeën onder zadeldak.

128353

Tweegezinswoning en stal

Aalter

Aalter

Nieuwendam 10‐12 (Aalter)

Tweegezinswoning van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, uit boerenwoninge eerste helft
n, stallen
19de eeuw
de eerste helft van de 19de eeuw. Gewitte gevel op gepikte plint;
bouwnaad na eerste travee wijst op verschillende bouwfasen. Aan de
straat gelegen bakstenen stal onder zadeldak.

128354

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Nieuwendam 7 (Aalter)

Hoeve met losstaande bestanddelen met erachter liggend erf. Breed
boerenhuis, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw;
negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met niskapelletje in
rechter zijgevel. Ten oosten, aangebouwde stallen en schuur onder
zadeldak. Ten zuiden, ongeveer parallel aan het woonhuis,
dwarsschuur onder zadeldak.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n, stallen

128360

Stal met gevelniskapel

Aalter

Aalter

Oostmolen‐Noord 19 (Aalter)

Aan de Brugse Vaart gelegen gelegen stal met in de zijgevel
rondboognis met plaasteren beeld van Heilige Rochus.

19de eeuw
stallen,
gevelniskapelle
n

128361

Herberg De Paardekop of De Overzet

Aalter

Aalter

Oostmolen‐Noord 36 (Aalter)

Herberg uit 19de eeuw, gelegen aan het veer over de Brugse Vaart.
Bakstenen hoekhuis van drie en twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak Deur in afgekante hoektravee, rechts ernaast
rondboognis met kruisbeeld. Aangebouwde dienstgebouwen.

19de eeuw
herbergen,
gevelniskapelle
n, bijgebouwen

128365

Dorpswoning

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 121 (Aalter)

Linker woning van oorspronkelijke tweegezinswoning, gebouwd in
1881. Bakstenen gevel van drie traveeën en één bouwlaag onder
overkragend zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw

128366

Boerenwoning

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 122 (Aalter)

boerenwoninge 18de eeuw,
Boerenwoning haaks ingeplant op de straat, minstens opklimmend
19de eeuw,
tot de 18de eeuw, maar huidig uitzicht voornamelijk uit de 19de en de n,
waterpompen 20ste eeuw
20ste eeuw.

128367

Goed ten Bosschen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 146 (Aalter)

Hoeve minstens opklimmend tot de 15de eeuw. Ten noorden,
boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak. Ten oosten,
dwarsschuur van tien traveeën met verankerde witgekalkte gevels
onder zadeldak met ongeveer centraal de rechthoekige inrijpoort. Ten
westen, witgekalkt bakhuis met manke puntgevel. Ongeveer de helft
van de walgrachten werd in de jaren 1960 gedempt.

boerenwoninge 15de eeuw,
interbellum
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128368

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 196‐198 (Aalter)

Boerenarbeiderswoning, achterin met gras begroeid erf, met
aangepaste witgeschilderde gevel met twee rechthoekige vensters.
Aan weerszij, aanbouwsels onder zadeldakjes.

boerenarbeider
swoningen
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datering

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl
gotiek

plantensoort

context

persoon
Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), Goethals Jules
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Verstraete Leonard
(Uitvoerder)
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128369

Hoeve met erfbeplanting

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 200 (Aalter)

De hoeve met losse bestanddelen klimt minstens op tot de 18de eeuw
en bevindt zich in een boomgaard. Het toegangshek wordt
geflankeerd door gekandelaarde linden. Ten westen van het erf
bevindt zich een boerenwoning, ten zuiden staat een dwarsschuur,
gedateerd 1900.

boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
gekandelaarde
bomen,
welkomstbome
n, geschoren
hagen,
afsluitingshagen
, hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

128370

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 230 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw, vermoedelijk heropgebouwd in de eerste helft van de 19de
eeuw. Bouwnaden wijzen op latere aanpassingen. Armpomp voor het
huis. Ten westen, dwarsschuur met ervoor liggende mestvaalt, naar
verluidt gedateerd 1896. Uiterst links wagenhuis.

schuren,
wagenhuizen,
waterpompen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

128371

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 243 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard, uit de 18de eeuw.
Volgens bewoners vroeger omgracht. Ten noorden gelegen
boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
met kern uit het tweede kwart van de 18de eeuw, naar rechts
uitgebreid in het derde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

128372

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 245‐247 (Aalter)

Aan de straat gelegen boerenarbeiderswoning uit de tweede helft van boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw
de 19de eeuw, naar verluidt gebouwd door een Gents industrieel
samen met twee gesloopte woningen. Volume met een
witgeschilderde bakstenen lijstgevel onder zadeldak.

128373

Drie boerenarbeiderswoningen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 255, 259 (Aalter)

19de‐eeuwse boerenarbeiderswoningen met geschilderde gevel op
gepikte plint onder zadeldak. Nummer 255 gelegen aan de straat en
nummer 259 achterin gelegen tweegezinswoning.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

128374

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 265 (Aalter)

Hoeve op omhaagd en van gracht voorzien erf. Naar het zuidwesten
georiënteerde boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Erachter, haaks op woonhuis aangebouwde stallen.
De stallen ten westen vormden vroeger een afzonderlijk hoevetje.

boerenwoninge
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekken
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plantensoort

context

persoon
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128375

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 271 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot de 17de eeuw. Ten
noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, op balk van schoorsteenmantel 1886 gedateerd.
Dwarsschuur en stallen uit 1821 met ervoor liggende mestvaalt.
Rechter travee van voormalig wagenhuis verbouwd tot varkensstal.

schuren, stallen, eerste kwart
19de eeuw,
mestvaalten,
aardappelkelder 17de eeuw
s,
boerenwoninge
n, wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128364

Boerenarbeiderswoningen

Aalter

Aalter

Oostmolenstraat 9‐11 (Aalter)

boerenarbeider
Boerenarbeiderswoningdn met gewitte gevel op gepikte plint met
rechthoekige houten kozijnen met luiken. Armpomp aan de gevel van swoningen,
waterpompen
nummer 9.

128362

Herberg De Maagd van Gent

Aalter

Aalter

Oostmolen‐Zuid 16 (Aalter)

herbergen
Voormalige herberg op de tragel van de Brugse Vaart en later
bewoond door hoefsmid Verduere. Herberg reeds vermeld in 1635;
rechter deel vermoedelijk later gebouwd. Rechts aanbouwsel van stal
met gekalkte gevel voorzien van een getoogde deur. Oude linker
zijgevel, beschilderd en afgewerkt met muurvlechtingen.

128363

Veerdienst en herberg Het Schipken

Aalter

Aalter

Oostmolen‐Zuid 18‐20 (Aalter)

derde kwart
Herberg opgericht met octrooi van de heer van Aalter in 1768. Heden herbergen,
aangepast hoekhuis en aanpalende woning van één bouwlaag onder dorpswoningen 18de eeuw
overkragend zadeldak met daklijstbalkjes, opklimmend tot het derde
kwart van de 18de eeuw.

128376

Hoeve Goed ten Hauwe

Aalter

Aalter

Oud Leykenstraat 13 (Aalter)

Voorheen omgrachte hoeve, gelegen ten oosten van de Wantebeek.
Boerenwoning van tien traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw. Lunetten in elke travee
van de halve‐verdieping. Ten oosten, schuur met centrale
rechthoekige inrijpoort en ten noorden, stal en bakoven.

128377

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Aalter

Aalter

Oud Leykenstraat zonder nummer (Aalter) Gelegen aan de grens met Ruiselede in een bos eertijds eigendom van betreedbare
de familie Van Doorne. Middenin het bos liet de familie in 1898 een kapellen (klein
erfgoed)
kapel bouwen. Bakstenen kapel met halfrond koor, met rechts
aangebouwd bakstenen torentje.

vierde kwart
19de eeuw

128381

Sint‐Aldegondekapel

Aalter

Aalter

Patersveld 5 (Aalter)

Eenvoudige bakstenen Sint‐Aldegondekapel van 1930.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

128404

Hoeve Schoonberg

Aalter

Aalter

Schoonberg 11 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm gegroepeerd en met
woonhuis op terp; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
klokkenstoel, vermoedelijk uit begin van de 19de eeuw. Later
bijgebouwde dienstgebouwen met onder meer stallen, houten
gebouw met overdekte mestvaalt en hooizolder, bakstenen schuur,
koepelvormig hondenhok en bakhuis. Vanuit het erf vertrekken vier
dreven van circa 150 meter naar de vier windstreken.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
dreven, hoeven
met losse
bestanddelen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
hondenhokken,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I,
derde kwart
19de eeuw
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bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

stijl
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Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128405

Boswachtershuis

Aalter

Aalter

Schoonberg 9 (Aalter)

Voormalig boswachtershuis opgericht door de toenmalige eigenaar
Arnold 't Kint de Roodenbeke in 1856 (zie gevelsteen). Opvallende
landelijke woning gelegen aan de range toegangsdreef naar de
Schoonberg hoeve, eertijds van dezelfde eigenaar.

boswachterswo derde kwart
ningen
19de eeuw

128406

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Schuurlo 1 (Aalter)

Hoevetje met losse bestanddelen op omhaagd erf, uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Ten noordoosten, boerenwoning van vier traveeën
en één bouwlaag onder overkragend zadeldak. Tegenover het huis
armpomp. Ten zuiden, bakstenen stallen onder zadeldak, in beide
zijgeveltoppen in bakstenen gedateerd 1826.

eerste helft
stallen,
waterpompen, 19de eeuw
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128407

Kasteeldomein Schuurlo

Aalter

Aalter

Schuurlo 10‐11, 13 (Aalter)

Kasteeldomein bestaande uit een omgrachte site met hoeve Goed
Schuurlo, minstens teruggaand tot de 18de eeuw, en een
neotraditioneel kasteeltje uit het interbellum omgeven door park in
landschappelijke stijl. Kasteel van twee bouwlagen opgetrokken uit
baksteen met veel trapgevels met Brugse travee waarin kruiskozijnen
en spitsboogveldjes. Ten zuiden, voormalig koetshuis van drie
traveeën onder schilddak. Ten zuidoosten, voormalige oranjerie of
speelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder schilddak.

kasteelhoeven, vierde kwart
hekpijlers, sites 19de eeuw,
met walgracht, interbellum
vijvers,
koetshuizen,
landhuizen,
oranjeries,
parken,
tuinbruggen,
tuinpaviljoenen

128408

Hoeve Goed Schuurlo

Aalter

Aalter

Schuurlo 13 (Aalter)

Hoeve van het Goed Schuurlo, later kasteelhoeve en gelegen in de
rechthoekige omwalling van het goed; minstens opklimmend tot het
vierde kwart van de 18de eeuw. Boerenwoning van zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuidoosten, houten schuur onder
pannendak en ten zuidwesten, gewitte stallen onder pannendak.

vierde kwart
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen

128409

Hoeve Goed ter Lucht

Aalter

Aalter

Schuurlo 8 (Aalter)

Aan een zijpad gelegen hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw
met losse bestanddelen gegroepeerd op met gras begroeid erf en
omsloten door haag. Houten schuur onder zadeldak met centrale
rechthoekige inrijpoort. Onder de daklijst in de oostgevel, twee rijen
vluchtgaten voor duiven. Bakstenen stallen onder zadeldak en
bakhuis. Apart boerenarbeidershuisje uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

duifhuizen,
schuren,
boerenarbeider
swoningen,
boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128410

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Schuurlo 9 (Aalter)

Hoeve gelegen vlak naast het omgrachte kasteeltje van Schuurlo. Ten
noorden, op erf gelegen boerenwoning van acht en twee traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Armpomp voor het huis.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128411

School Sint‐Godelieve

Aalter

Aalter

Sint‐Godelievestraat 24 (Aalter)

lagere scholen, derde kwart
Oprichting van gemeenteschool voor jongens en meisjes in 1866.
Bouw van schoolgebouw en onderwijzerswoning in 1872. Bakstenen onderwijzerswo 19de eeuw
schoolgebouw van één bouwlaag onder zadeldak. Ernaast bakstenen ningen
huis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak.
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tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw
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128412

Parochiekerk Sint‐Godelieve

Aalter

Aalter

Sint‐Godelievestraat zonder nummer
(Aalter)

parochiekerken interbellum
Kerk gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect A. Cocquyt in
nieuwe woonwijk in omgeving van industriële complexen aan de brug
over de Brugse Vaart; beschadigd tijdens beschieting in 1944,
hersteld in 1964‐65. Eenvoudige zaalkerk op rechthoekig grondplan
met rechthoekig uitspringend portaal en recht afgesloten koor; ten
zuiden en ten noorden aangebouwde sacristie en bergplaats. Ten
noordwesten aangebouwde rechthoekige klokkentoren.

Cocquyt August (Ontwerper)

128418

Apotheek Paul Tavernier

Aalter

Aalter

Stationsstraat 115 (Aalter)

Apotheek Paul Tavernier, opgetrokken in 1926 in art‐decogetinte stijl apotheken,
interbellum
naar ontwerp van G. Pauwels.
stadswoningen

Pauwels Georges (Ontwerper)

128419

Dokterswoning

Aalter

Aalter

Stationsstraat 134 (Aalter)

19de‐eeuwse dokterswoning van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Geschilderde bakstenen gevel met licht gebogen
vensters met negblokken.

128420

Weeshuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 139‐141 (Aalter)

Weeshuis, leer‐ en werkschool onder leiding van de zusters van Sint‐ lagere scholen, derde kwart
weeshuizen
19de eeuw
Vincentius à Paulo. Het linker gedeelte van het gebouwencomplex
werd in 1851 opgericht en in 1871 uitgebreid met de rechter vleugel.

128422

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 209‐211 (Aalter)

Burgerhuis met bakstenen lijstgevel van zeven en twee traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Baksteenfries en
kroonlijst met klossen en tandlijst als gevelbeëindiging. Rechts
poorttravee.

128423

Arbeiderswoningen

Aalter

Aalter

Stationsstraat 215‐223, 227‐229 (Aalter)

Samenstel van arbeiderswoningen van één bouwlaag onder
zadeldaken, uit de 19de eeuw.

arbeiderswonin 19de eeuw,
gen
eerste helft
20ste eeuw

128424

Stadswoning

Aalter

Aalter

Stationsstraat 233 (Aalter)

Rijhuis van oorspronkelijk zeven en nu nog drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

128421

Apotheek Robert Tavernier

Aalter

Aalter

Stationsstraat 2‐4 (Aalter)

Apotheek, gebouwd op de plaats van het brouwershuis van brouwerij apotheken
Bruneel. Huidig gebouw opgetrokken in typische gele baksteen van de
jaren 1940 met brede ramen in arduinen omlijsting, een verdiepte
rondboogdeur en een overhoekse travee met erker en gestileerde
puntgevel met kruismotief.

128425

Art‐decovilla

Aalter

Aalter

Stationsstraat 250 (Aalter)

Art‐decovilla opgetrokken uit baksteen naar ontwerp van architect
Valère Lievens, met bijhorend tuinmuurtje en links dienstgebouwtje.

128426

Classicistisch herenhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 41‐43 (Aalter)

hekken,
Dit herenhuis met voortuin, opgesplitst in twee woningen, werd
gebouwd in 1783‐84 in een classicistische stijl. De beraapte lijstgevel herenhuizen
op grijs geschilderde arduinen plint wordt horizontaal geleed door
een witte puilijst en cordons. Het rechter huis heeft een rechthoekige
deur met waaier met gezandstraald glas in geprofileerde bepleisterde
omlijsting met sluitsteen.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

128427

Herenhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 45 (Aalter)

Dit herenhuis werd gebouwd door baljuw Pieter Roelandts in 1774
herenhuizen
met typerende gevelordonnantie en bewaard interieur. Het
alleenstaande herenhuis is gelegen in een tuin verfraaid met een
magnolia en een oude hulst en aan de straatzijde afgesloten door
ijzeren hekwerk en een hek tussen bakstenen pijlers. De beschilderde
bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand is zeven traveeën breed
en omvat twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met
klokkenstoel.

derde kwart
18de eeuw

classicisme

128428

Stadswoningen en winkel

Aalter

Aalter

Stationsstraat 5‐11 (Aalter)

stadswoningen, eerste helft
Rijhuizen van twee bouwlagen met gecementeerde doorlopende
20ste eeuw
lijstgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen, nummer 9 met winkels
winkeltje, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.
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dokterswoninge 19de eeuw
n

19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

art deco

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Lievens Valère (Ontwerper)
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128429

Reeks stadswoningen

Aalter

Aalter

Stationsstraat 58‐66 (Aalter)

Huizenreeks met doorlopende lijstgevel en zadeldaken uit de 19de
eeuw, met getoogde bovenvensters.

stadswoningen 19de eeuw

128430

Classicistisch herenhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 6 (Aalter)

Dit herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen hekken,
zadeldak, werd in de tweede helft van de 18de eeuw opgetrokken in herenhuizen
classicistische stijl in opdracht van de laatste baljuw van het Land van
de Woestijne. In de verankerde linkerzijgevel wijzen sporen van
muurvlechtingen op een oudere kern. Links van het huis geeft een
ijzeren tuinhek toegang tot een achterliggende tuin.

128431

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 67 (Aalter)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
oude, 19de‐eeuwse kern aangepast met een nieuwe gevelbekleding
en ‐ornamentiek in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

128432

Herenhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 69 (Aalter)

Alleenstaand herenhuis uit 19de eeuw van de familie Snoeck die
ernaast een magazijn van ijzerwaren had. Gecementeerde lijstgevel
van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.

herenhuizen

19de eeuw

128433

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 75 (Aalter)

Burgerhuis met bakstenen lijstgevel op arduinen plint met
dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128434

Stadswoning

Aalter

Aalter

Stationsstraat 85 (Aalter)

Woning van smid Verduere; drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Lijstgevel met
dubbelhuisopstand afgelijnd door geblokte hoekbanden.

stadswoningen

128435

Burgerhuis

Aalter

Aalter

Stationsstraat 86‐88 (Aalter)

Rijhuis in zakelijke baksteenstijl uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw, volgens opschrift naar ontwerp van architect Valère Lievens.
Typerend baksteengebruik met dieperliggende horizontale voeg en
doorlopende betonnen banden boven de vensters.

burgerhuizen

128436

Herberg De Gans

Aalter

Aalter

Steenweg op Deinze 27 (Aalter)

Rechter woning van drie traveeën van tweegezinswoning met
verankerde, bepleisterde lijstgevel van één bouwlaag op grijze plint,
afgedekt met zadeldak. Rechts aanbouwsel.

herbergen

128440

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Aalter

Sterrewijk 25 (Aalter)

Hoeve op de plaats van een oudere hoeve. Boerenwoning van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; volgens gevelsteen in
rechter zijgevel heropgebouwd in 1854.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

128441

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Aalter

Sterrewijk 39 (Aalter)

Aan de straat gelegen boerenarbeidershuisje van vier traveeën en één boerenarbeider 19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Verankerde bakstenen swoningen
lijstgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen.

128442

Herberg De Sterre

Aalter

Aalter

Sterrewijk 41 (Aalter)

Witgekalkt woonhuis op gepikte plint van één bouwlaag onder
zadeldak, minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.

128443

Villa Vijfringen met tuin

Aalter

Aalter

Sterrewijk 43, 47 (Aalter)

tweede kwart
Circa 1850 bouw van een buitenverblijf; in 1938 volledig verbouwd en dreven, villa's
19de eeuw,
(bouwkundig
aangepast in modernistische baksteenstijl, in 1968 opnieuw
erfgoed), tuinen derde kwart
verbouwd. Toegankelijk via twee beukendreefjes.
19de eeuw,
interbellum

128444

Hoeve Donckergate

Aalter

Aalter

Stratem 7‐11 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm gegroepeerd op erf met
gekasseid middenpad, afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen
pijlers met bolbekroning. Boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw of
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Schuur en stallen aan weerszij
van het huis, daterend van 1940.
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tweede helft
18de eeuw

stijl

classicisme

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, WO
II

context

persoon

Vanaverbeke C.yriel (Ontwerper)

Lievens Valère (Ontwerper)

boerenwoninge eerste kwart
n, herbergen
19de eeuw

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

plantensoort

modernisme
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128448

Arbeiderswoning

Aalter

Aalter

Ter Walle 27 (Aalter)

Arbeiderswoning, daterend van 1907. Witgeschilderd bakstenen huis arbeiderswonin voor WO I
gen
van één bouwlaag onder zadeldak; haaks uitgebouwd centraal
gedeelte van twee bouwlagen met voor‐ en achtertrappevel.

128449

Goed te Weibroek

Aalter

Aalter

Ter Weibroek 33 (Aalter)

Heden hoeve gelegen in een nieuw verkavelde straat met
villabebouwing in de oude wijk Houtem. Terwijl de grootste
rechthoekige buitenste wal verdwenen is, is het boerenhuis nog
grotendeels omgracht. Ten noordwesten, oude dwarsschuur onder
groot zadeldak en ten noorden, naast het woonhuis, stallen.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen

128469

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Aalter

Vijfringenstraat 6 (Aalter)

Aan het kruispunt met het Vijfringenkruis gelegen
boerenarbeidershuisje vermoedelijk uit begin 19de eeuw met
omhaagde tuin. In westhoek, bakhuis van het tweedelige type. Ten
noorden, achter het woonhuis, eenvoudig schuurtje.

boerenarbeider eerste kwart
19de eeuw
swoningen,
schuren,
bakhuizen

128477

Woestijnegoed

Aalter

Aalter

Watermolenstraat 2‐4 (Aalter)

Hoeve uit 1895 met losse bestanddelen in U‐vorm gegroepeerd, nog
aan drie zijden omwald. Voorerf van de straat afgesloten met
betonnen hekwerk met bakstenen gecementeerde pijlers met
piramidale bekroning. Boerenwoning van zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak; niskapelletje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje. Grote stallen en schuur, bedrijfsgebouw van tien
traveeën onder zadeldak met segmentboogpoort en groot bakhuis.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, schuren

128479

Romp van de Teerlingmolen

Aalter

Aalter

Weibroekdreef zonder nummer (Aalter)

windmolens
Romp van een stenen grondzeiler, Teerlingmolen genaamd, rond
1854 opgetrokken als oliewindmolen, ter vervanging van een houten
staakmolen. In 1882 werd tegen de molen een aanbouw gerealiseerd
voor een stoommachine.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

128478

Kapel Heilige Theresia van het Kind Jezus

Aalter

Aalter

Weibroekdreef zonder nummer (Aalter)

Kapel van Heilige Theresia van het Kind Jezus, opgetrokken in
moderne baksteenstijl onder pannendaken in 1934.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

128482

Twee burgerhuizen

Aalter

Aalter

Wingenestraat 28, 28A (Aalter)

Twee aaneengebouwde burgerhuizen met klein voortuintje, van
1869, met eenvoudige bakstenen lijstgevels.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

128483

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand of Aalter
Hulp der Christenenparochie met tuin

Aalter

Wingenestraat 3 (Aalter)

Pastorie, gelegen in grote tuin met bruine beuk aan de straat;
gebouwd in 1851 door Jan August Clarysse en in 1900 naar ontwerp
van Jozef De Bosscher verhoogd met een bovenverdieping.

pastorietuinen, vierde kwart
pastorieën
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128484

Dorpswoning

Aalter

Aalter

Wingenestraat 85 (Aalter)

Aan de straat gelegen dorpswoning van één bouwlaag onder
zadeldak, met gecementeerde gevel met schijnvoegen.

dorpswoningen

128485

Molenaarswoning

Aalter

Aalter

Wingenestraat 87 (Aalter)

Molenaarswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder
vernieuwd schilddak. De houten korenwindmolen gebouwd in 1845
werd in 1911 gesloopt. Bedrijfsgebouwen met gewitte gevels
afgedekt door twee parallelle schilddaken.

molenaarswoni tweede kwart
ngen
19de eeuw,
voor WO I

128487

Kantschool van Sint‐Maria‐Aalter

Aalter

Aalter

Wingenestraat zonder nummer (Aalter)

Huidig schoolgebouwtje opgericht in 1860. Bakstenen gebouw met
drie en zes traveeën, iets vooruitspringend, geritmeerd door travee
nissen waarin de getoogde vensters en overluifelde deur gevat zijn.
Op borstwering van de middentravee niskapelletje met heiligenbeeld.

gevelniskapelle derde kwart
19de eeuw
n,
onderwijsgebou
wen

128486

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Bijstand of Hulp der Christenen met
kerkhof

Aalter

Aalter

Wingenestraat zonder nummer (Aalter)

Parochiekerk, omringd door omhaagd kerkhof en gebouwd in 1850‐
51 naar ontwerp van priester‐architect Jan August Clarysse in
neogotische stijl, één van de eerste neogotische kerken in
Vlaanderen. Hallenkerk met driebeukig transeptloos schip van vier
traveeën onder leien zadeldak met dakruiter, met polygonale
koorafsluiting geflankeerd door driezijdige apsissen, sacristie en
berging. Op het kerkhof staan manshoge kegelvormige taxusstruiken.

parochiekerken,
kerkhoven,
hagen,
snoeivormen,
hekken,
hekpijlers
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datering

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Cocquyt August (Ontwerper)

Fagus sylvatica
'Atropunicea'

neogotiek

Clarysse Jan August (Ontwerper),
De Bosscher Joseph (Ontwerper)

Clarysse Jan August (Ontwerper),
De Deken A. (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)
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128158

Burgerhuis

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 15 (Aalter)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak (mechanische pannen), vermoedelijk uit eind 19de eeuw.
Thans beraapte gevel met verbouwde begane grond. Behouden
bovenvensters in geriemde omlijsting.

128156

Drie dorpswoningen

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 1‐5 (Aalter)

Rijhuizen van drie, drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken uit 1864.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

128159

Oud wethuis

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 2 (Aalter)

Huis van vijf traveeën met respectievelijk één en twee bouwlagen
onder zadeldaken; gedateerd 1760 op de sluitsteen van de arduinen
deuromlijsting. In 1779 nog voorzien van een toren. Vermoedelijk
twee rechter traveeën later toegevoegd. Links aanbouwsel onder
lessenaarsdak.

herbergen

128160

Dorpswoning

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 20 (Aalter)

Rechter woning van oorspronkelijk rij van drie gelijke dorpswoningen dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
van twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, daterend van circa
voor WO I
1900.

128161

Dorpswoning

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 30‐32 (Aalter)

Oude dorpswoning met twee bouwlagen onder zadeldak; oude kern,
naar verluidt opklimmend tot het vierde kwart van de 16de eeuw.
Twee linker traveeën later toegevoegd of verbouwd.

128162

Dorpswoning

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 34 (Aalter)

dorpswoningen 18de eeuw
Dorpswoning van oorspronkelijk twee bouwlagen en zes traveeën
onder zadeldak met oude kern. Heden beschilderde bakstenen gevel
van vier traveeën met aflijnende kroonlijst en grotendeels verbouwde
benedenverdieping.

128163

Meisjesschool

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 58, 56A‐B (Aalter)

Vroegere meisjesschool, opgericht in 1879 op kosten van mevrouw de
Kerckhove de Naeyer. Twee haakse vleugels verbonden door een
brede gevel. Rechts vleugel met neogotische kapel onder zadeldak
met dakruitertje.

onderwijsgebou vierde kwart
wen, kapellen 19de eeuw
(gebouwen en
structuren)

128164

Burgerhuis

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 64 (Aalter)

Alleenstaand burgerhuis met omhaagd voortuintje afgesloten met
gietijzeren hek. Bakstenen gevel van drie traveeën en twee
bouwlagen, opgetrokken in 1916‐18.

burgerhuizen,
hekken

128165

Duiventoren

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 68 (Aalter)

duiventorens
Duiventoren ingeplant aan de straat, op het erf van een totaal
vernieuwde hoeve met deels bewaarde omgrachting. Witgekalkte
vierkante toren op aanvankelijk gepikte plint met twee trapgeveltjes,
daterend uit de 18de eeuw.

128166

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Geboorteparochie met tuin

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 7 (Aalter)

Ruim alleenstaand huis tegenover de kerk met omhaagde tuin. De
oude pastorie werd in 1769 afgebroken en heropgebouwd;
bijkomende bovenverdieping in 1862. Voorheen bepleisterde en
heden gecementeerde gevel van vijf traveeën en twee bouwlagen
met schilddak.

afsluitingshagen derde kwart
18de eeuw,
, pastorieën,
pastorietuinen derde kwart
19de eeuw

128157

Vrijstaande brouwerswoning

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg 9‐11 (Aalter)

Gerestaureerde alleenstaande woning uit het vierde kwart van de
18de eeuw met kleine voortuin. Eertijds bewoond door
brouwersfamilie Meiresonne met aanpalende brouwerij, gesloopt na
de Eerste Wereldoorlog.

brouwerswonin vierde kwart
18de eeuw
gen,
gevelniskapelle
n

128168

Dorpspomp

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)

De ijzeren dorpspomp, bevond zich vroeger op het dorpspleintje en
staat nu in het kasteelpark.

waterpompen
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datering
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

dorpswoningen vierde kwart
16de eeuw

WO I

18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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naam

128167

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Geboorte Aalter
met kerkhof

Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)

Over de bouwgeschiedenis is weinig bekend. In de tweede helft van
de 17de eeuw, na de vernieling tijdens de godsdiensttroebelen,
heropgebouwd. Bij de restauratiewerken in 1879 kreeg de kerk een
neogotisch uitzicht. Volledig uitgebrand in 1944. Gevolgd door
wederopbouw in 1950, grotendeels naar het vroegere model, onder
leiding van architect A. Bressers. Omringd door een ommuurd kerkhof
afgesloten door fraai ijzeren hek. Rondom de kerk staan vijftien
geschilderde bakstenen ommegangkapelletjes met de statiën van de
Heilige Rozenkrans op doek, ingewijd in 1891, vernieuwd in 1955. Op
het kerkhof staan graftekens van midden 19de eeuw tot het einde van
de 20ste eeuw.

parochiekerken,
ommegangen,
pijlerkapellen,
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken

na WO II, na WO neoclassicisme
II, vanaf 1975,
tweede kwart
19de eeuw

128169

Dorpskern Bellem

Aalter

Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer,
Lotenhullestraat 1, Mariahovelaan 2‐6
(Aalter)

Het kleine dorpscentrum van Bellem, rondom een driehoekig, met
linden beboomd pleintje, wordt gedomineerd door de
heropgebouwde, gotische parochiekerk met omringend kerkhof en
aansluitend het kasteel van Bellem, gelegen aan de Mariahovelaan.

dreven,
openbare
pleinen,
opgaande
bomen

128170

Herberg In de Wachtzaal

Aalter

Bellem

Bellemstation 1 (Aalter)

herbergen,
Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldaken, gelegen aan de
stallen,
spoorweg, tegenover het in 1975 gesloopte stationsgebouw;
daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. In L‐vorm gebouwde wagenhuizen
stallen en wagenhuis, laatstgenoemde van drie traveeën met arcade
onder zadeldak.

128185

Kloosterhoeve

Aalter

Bellem

Berkenstraat 23 (Aalter)

In een boomgaard gelegen hoeve met losstaande bestanddelen,
afgesloten met ijzeren hek. Boerenwoning van één bouwlaag onder
overkragend zadeldak. Oude dwarsschuur onder overkragend
zadeldak met centrale in het dak hoger opgetrokken doorrit.

128223

Hoeve

Aalter

Bellem

Eksterstraat 16 (Aalter)

boerenwoninge 18de eeuw
Fraaie voormalige hoeve uit de 18de eeuw met voorliggende
boomgaard. Opvallend, naar het noorden gerichte boerenwoning van n, hoeven
één bouwlaag onder zadeldak.

128224

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Bellem

Eksterstraat 2 (Aalter)

Haaks op de straat ingeplant boerenarbeidershuisje van één
bouwlaag onder zadeldak; heden gecementeerd en grotendeels
gewijzigd uitzicht. Steekpomp voor het huis.

128225

Langgestrekte hoeve

Aalter

Bellem

Eksterstraat 22 (Aalter)

Haaks op de straat ingeplant langgestrekt hoevetje, in kern daterend langgestrekte
uit eind 18de eeuw.
hoeven

128226

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Eksterstraat 28 (Aalter)

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen. Boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Tegenover en parallel aan
het woonhuis, later vergrote dwarsschuur met centrale rechthoekige
inrijpoort.

128227

Kapel van het Pauwelsbos

Aalter

Bellem

Eksterstraat zonder nummer (Aalter)

bedevaartkapell vierde kwart
Neogotische kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van het Heilig Hart,
19de eeuw
gebouwd in 1887; volgens herdenkingstekst binnenin, na restauratie en
in 1977 terug opengesteld als bedevaartoord.

128230

Hoeve Goedingen‐Oost

Aalter

Bellem

Goedingenstraat 9 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot de 16de eeuw.
Boerenwoning van zes traveeën en de huidige garage, misschien in
twee fasen tot stand gebracht.
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stijl

derde kwart
19de eeuw

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

boerenarbeider
swoningen,
waterpompen

vierde kwart
18de eeuw

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

boerenwoninge 16de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

neogotiek

plantensoort

context

persoon
t Kindt Charles L. (Ontwerper),
Bressers Adrien (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper),
Hoornaert (Ontwerper), Riessauw
Felix Georges (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper),
Van Herrewege frères
(Ontwerper)
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128260

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Hulsdonkstraat 1 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen op omgracht erf. Merkwaardige
bakstenen pijlers met ijzeren hek en geflankeerd door linden.
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Op
noordhoek van erf, dienstgebouwtje, misschien met kern van
vroegere woning. Ten zuidwesten, tegenover het ingangshek, ruime
dwarsschuur onder zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
17de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren,
grachten
(infrastructuur),
hoeven met
losse
bestanddelen

128290

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Leistraat 27 (Aalter)

Hoeve in boomgaard met boerenwoning van zeven of zes traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken, uit de 18de eeuw.
Links recenter zijaanbouwsel onder zadeldak. Ten zuiden, grote
dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort, getoogde
staldeurtjes en rechts wagenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128291

Dorpswoning

Aalter

Bellem

Leistraat 4 (Aalter)

19de‐eeuwse dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder dorpswoningen 19de eeuw
zadeldak, gelegen in voortuintje met gietijzeren afsluiting.

128292

Bakhuisje

Aalter

Bellem

Leistraat 42 (Aalter)

Behouden bakhuisje met zijpuntgevels voorzien van muurvlechtingen. bakhuizen

128293

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Leistraat 44 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen in omhaagde boomgaard met heden
nog een notelaar voor het huis. Ten noorden, woonhuis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk opklimmend
tot de 17de eeuw. Links aangebouwd stalletje. Dwarsschuur en
stallen zijn voornamelijk vernieuwd in 1937.

boerenwoninge 17de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

128294

't Hoeveke

Aalter

Bellem

Leistraat 46 (Aalter)

Voormalige hoeve met witgeschilderde gevel op gepikte plint van
acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken.

hoeven

128317

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Lotenhullestraat 1 (Aalter)

Begin 19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen op beboomd erf
afgesloten met haag en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met
vaasbekroning en gietijzeren wapenschildjes van het kasteel op de
basis. Woonhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
schilddak. Ten westen, wagenhuis van drie traveeën onder zadeldak
met poorten in rondboogarcade.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
wagenhuizen,
waterputten,
hoeven met
losse
bestanddelen

128320

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Lotenhullestraat 33 (Aalter)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen met voorgevel gericht
naar veldwegeltje aan de rand van het beboste natuurgebied van de
Marquette en rondom de Kranepoel. Bakstenen hoeve van acht
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Achter het
woonhuis en nok parallel ermee, later gebouwde dwarsschuur.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128321

Villa

Aalter

Bellem

Lotenhullestraat 34 (Aalter)

Villaatje van twee bouwlagen onder pannendak, uit begin 20ste
eeuw, met geglazuurd gevelparement en vooruitspringend risaliet
rechts.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

128322

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën

Aalter

Bellem

Lotenhullestraat zonder nummer (Aalter)

Binnen het gedeeltelijk omwalde terrein met de kerk staat aan de
straatkant de neogotische kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën met grafkelder, opgericht circa 1854 door graaf Leopold 1e
Sergeant d’Hendecourt naar ontwerp van architect de Limbourg.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw
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datering

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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128331

Hof de Warande

Aalter

Bellem

Mariahovelaan 1 (Aalter)

Grotendeels vernieuwde, langgestrekte hoeve met enkel behouden
volume van boerenhuis. Huisnaam aangebracht in de dakpannen.
schuur met stallen, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

19de eeuw
langgestrekte
hoeven,
schuren, stallen

128332

Kasteeldomein van Bellem

Aalter

Bellem

Mariahovelaan 2‐4, 4A (Aalter)

Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw
heropgebouwd door de industrieel J.‐L. van Caneghem. Het werd in
de periode 1855‐1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar
ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke
stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden
van het park een jachtbos met dreven in sterrenpatroon. De ronde
duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met
windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.

oranjeries,
duiventorens,
paardenstallen,
koetshuizen,
bijgebouwen,
kastelen
(woningen),
tuinbruggen,
solitaire bomen,
bomengroepen,
palen,
ommuurde
moestuinen,
drevenstelsels,
tuinvazen,
sterren,
jachtbossen,
private parken,
opgaande
bomen,
walgrachten,
vijvers,
ijskelders,
hekpijlers,
hekken, dreven,
snoeivormen,
grasparterres,
waterbekkens,
aanlegplaatsen,
rozentuinen

128333

Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem

Aalter

Bellem

Mariahovelaan 6 (Aalter)

Kasteelhoeve, opgetrokken in tweede kwart 19de eeuw, na de
heropbouw van het kasteel in 1815. Hoeve met losse bestanddelen
gegroepeerd in U‐vorm rondom een met gras begroeid erf,
toegankelijk via een brugje over gracht en ijzeren hek tussen
vierkante bakstenen pijlers met wapenschild van de baronie.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Aan weerszij van het erf, haaks op de straat, staan de bakstenen
dienstgebouwen onder zadeldaken, geritmeerd door gedrukte
rondboogarcade.

eerste kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
kasteelhoeven

128334

Boerenwoning

Aalter

Bellem

Markettestraat 22 (Aalter)

Boerenwoning met gewitte gevel op gepikte plint met getoogde
muuropeningen, grotendeels vernieuwd. Bewaard houten
steekpompje voor het huis.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
waterpompen

128335

Boerenwoning

Aalter

Bellem

Markettestraat 28 (Aalter)

Boerenhuisje met heden witgeschilderde gevel op gepikte plint onder boerenwoninge eerste helft
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
n
19de eeuw
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datering

derde kwart
19de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

empire,
neoclassicisme,
classicisme

plantensoort

context

persoon

Renard Bruno (Ontwerper),
Rosseels Egidius (Ontwerper)
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128336

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Markettestraat 32 (Aalter)

Hoeve gelegen aan de rand van bossen en met de E40 ten noorden
van het omhaagde erf, afgesloten door middel van een houten hek.
Voor het huis houten steekpompje. Ten zuidoosten, boerenwoning
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; vermoedelijk
daterend uit begin 19de eeuw. Verder: stal, schuur en bakhuis.

eerste kwart
aalpompen,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, schuren

128337

Hoeve Cleyn Cromeecke

Aalter

Bellem

Markettestraat 4 (Aalter)

Langgestrekte hoeve nu voornamelijk met 19de‐eeuws uitzicht,
eventueel met oudere kern. Gevel van zeven traveeën met rechts
aanleunende stal onder doorlopend zadeldak.

langgestrekte
hoeven

128338

Hoeve Groot Kromeke

Aalter

Bellem

Markettestraat 6 (Aalter)

Afgezonderde hoeve met losse bestanddelen van 1681 in boomgaard, boerenwoninge vierde kwart
17de eeuw
afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Boerenwoning n, schuren,
hoeven met
ten noorden van één bouwlaag onder zadeldak.
losse
bestanddelen

128339

Twee boerenarbeiderswoningen

Aalter

Bellem

Markettestraat 7‐9 (Aalter)

Twee aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes met voorgevel
gericht naar erf en stallen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Armpomp voor het huis. Stallen gelegen parallel aan het huis.

boerenarbeider tweede helft
19de eeuw
swoningen,
stallen

128346

Hof Axenwalle

Aalter

Bellem

Moerstraat 21 (Aalter)

Oude hoeve met losse bestanddelen in omhaagde boomgaard.
Witgeschilderde bakstenen hekpijlers met zadeldakje met ijzeren hek.
In kern opklimmend tot de 17de of 18de eeuw. Boerenwoning van
acht traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak,
daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bakstenen
dwarsschuur en bakhuis vermoedelijk uit dezelfde bouwperiode.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128347

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Moerstraat 60 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen teruggaand tot de 16de eeuw. Woning boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 18de eeuw,
ten oosten van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
eerste kwart
losse
daterend uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw.
19de eeuw
bestanddelen

128348

Burgerhuis

Aalter

Bellem

Museumstraat 103 (Aalter)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Beraapte lijstgevel met
dubbelhuisopstand. In de tuin achter het geboortehuis van F.
Grammens richtte het gemeentebestuur van Aalter in 1980 het
Historisch Museum van de Vlaamse Strijd op naar ontwerp van J.
Lernout.

burgerhuizen,
gedenktekens,
musea

eerste helft
19de eeuw,
vanaf 1975

128382

Hof Rapierke

Aalter

Bellem

Pauwelsbos 1 (Aalter)

Langgestrekt hoevetje met ervoor omhaagde kleine boomgaard
opklimmend tot de 18de eeuw en verbouwd in de 19de eeuw.

langgestrekte
hoeven

19de eeuw

128413

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Spenningstraat 2 (Aalter)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen op omhaagd erf met
zijoprit, eertijds in U‐vorm gegroepeerd op achterliggend erf.
Bakstenen boerenhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen
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19de eeuw

17de eeuw,
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

Lernout Jozef (Ontwerper)
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128414

Langgestrekte hoeve

Aalter

Bellem

Spenningstraat 3 (Aalter)

Langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Boerenhuisje van één bouwlaag onder zadeldak. Dienstgebouwtje
onder afzonderlijk zadeldak, parallel aan woonhuis aangebouwd,
voormalige maalderij, braskot en melkhuis. Ten noorden, bakhuisje
van het samengestelde type.

braskoten,
maalderijen,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

eerste helft
19de eeuw

128415

Hoeve Careelhof

Aalter

Bellem

Spildoorn 1 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen gebouwd in 1861 op de plaats van een
oudere woning daterend uit de 17de eeuw. Bakstenen boerenwoning
van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuiden,
dwarsschuur van dezelfde periode met in de westelijke zijgevel nisje
met heiligenbeeld.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n, schuren

128416

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Spildoorn 2 (Aalter)

Grote, voorheen omwalde, hoeve met losse bestanddelen, gelegen
midden veld en wetland. Woonhuis met oude kern gedeeltelijk
verbouwd. Een gedeelte van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak en een gedeelte rechts ernaast van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

128417

Hoeve Spildoorn

Aalter

Bellem

Spildoorn 4 (Aalter)

Gebouwd als onderdeel van het Groot Fort Sint‐Filips, misschien
oorspronkelijk een soort kazerne of woning voor de troepen naast het
fort, gelegen op gronden van Joos Patheet. Boerenwoning en
tweegezinswoning, van één bouwlaag onder zadeldak; op zijgevel in
cartouche gedateerd 1614. Ten noordoosten, vierkante duiventoren
uit het eerste kwart van de 17de eeuw onder zadeldak.

boerenwoninge eerste kwart
17de eeuw
n, forten,
kazernes,
observatieposte
n, bakhuizen,
duiventorens,
hoeven met
losse
bestanddelen

128438

Hoeve Strepbilk

Aalter

Bellem

Stekelbeekstraat 7 (Aalter)

Totaal vernieuwd woonhuis, doch behouden dwarsschuur met in het
dak verhoogde inrijpoort.

hoeven, schuren

128439

Hof ter Pluimstee

Aalter

Bellem

Stekelbeekstraat 8 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen. Ten westen, boerenhuis, vermoedelijk boerenwoninge eerste kwart
van circa 1800, mogelijk met oudere kern.
n, hoeven met 19de eeuw,
vierde kwart
losse
18de eeuw
bestanddelen

128445

Jagershof

Aalter

Bellem

Stuivenberg 10 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen uit het eerste kwart van de 19de
eeuw. Woonhuis aan straat met zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak met gewitte gevel op gepikte plint.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

128446

Bijgebouwen kasteelsite Stuivenberge

Aalter

Bellem

Stuivenberg 3‐7 (Aalter)

Gebouwtjes gegroepeerd rondom een met gras begroeid erf en
afgesloten door een gietijzeren hek, naar verluidt opgetrokken circa
1840 samen met het nu verdwenen kasteel Stuivenberge als neerhof
en woningen voor jachtopziener en koetsier.

arbeiderswonin 18de eeuw,
tweede kwart
gen,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
kasteelhoeven,
stallen,
koetsierswoning
en,
jachtopzienersw
oningen

128459

Dorpswoningen

Aalter

Bellem

Vaart‐Noord 10 (Aalter)

19de‐eeuwse dorpswoningen met gecementeerde gevels onder
doorlopend zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw
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128460

Herenhuis

Aalter

Bellem

Vaart‐Noord 15 (Aalter)

Voormalig herenhuis van mevrouw de Kerchove‐de Naeyer met
achteraan aansluitend industriële gebouwen op de plaats van de
vroegere zeildoekweverij, die haar bedrijvigheid stopzette op het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Voorheen fraai woonhuis uit de
19de eeuw van acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

herenhuizen

19de eeuw

128461

Burgerhuis

Aalter

Bellem

Vaart‐Zuid 19 (Aalter)

Onderkelderd bakstenen burgerhuis van vijf traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak, op beide zijgevels met jaarankers
gedateerd 1859.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

128475

Kasteeltje

Aalter

Bellem

Waggebrug 2 (Aalter)

Modern kasteeltje van baron de Crombrugghe de Picquendaele,
opgericht na de verkoop in 1963 van het oude kasteel van Bellem op
de Mariahovelaan.

landhuizen

na WO II

128476

Tweegezinswoning met stallen

Aalter

Bellem

Waggebrug 4‐6 (Aalter)

Tweegezinswoning van elk twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak uit de 19de eeuw. Aangebouwde stalletjes.

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen

128480

Boerenwoning

Aalter

Bellem

Weitingstraat 8 (Aalter)

Boerenwoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Bakstenen gevel
op grijsgeschilderde plint met dubbelhuisopstand.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

128488

Hoeve Bogaertstee

Aalter

Bellem

Zuttershoek 12 (Aalter)

Hoeve in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Ten zuiden, schuin
ingeplante boerenwoning met voorheen beraapte, nu bakstenen
gevel van zes traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd zadeldak.
Ten westen, grote dwarsschuur van twaalf traveeën onder zadeldak
voorzien van een 19de‐eeuwse jaarsteen boven een gebogen poort.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

128489

Dorpswoning

Aalter

Bellem

Zwagershullestraat 14 (Aalter)

dorpswoningen
Vroegere tweegezinswoning. In 1954 aangepaste, gecementeerde
gevel met links behouden zijaandak afgewerkt met muurvlechtingen,
wijzend op de oude kern.

128490

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Bellem

Zwagershullestraat 20 (Aalter)

Woonhuis ingeplant ten westen van de omhaagde boomgaard; naar
verluidt vakwerkbouw met gecementeerde gevel op bakstenen plint
onder overkragend zadeldak.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

128147

Hoeve Goed te Lembeke

Aalter

Knesselare

Aardenburgse Heerweg 5 (Aalter)

Oorspronkelijk leen van de heerlijkheid Wessegem. Grotendeels
omgrachte hoeve met sterk verbouwd woonhuis ten westen en
schuur ten noorden onmiddellijk bij de wal. Woonhuis op
uitgesproken terp, van zeven traveeën onder steil zadeldak; rechts
aandak met vlechtingen en schouderstukken, wijzend op oude kern
minstens opklimmend tot de 17de eeuw.

19de eeuw,
hoeven, sites
met walgracht, 17de eeuw
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

128148

Capelle‐huyseken

Aalter

Knesselare

Akkerstraat 1 (Aalter)

Bewakershuisje van de kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw Voorspraak,
ingeplant op de hoek met Grote‐Kapellestraat, rechts van de kapel.
18de‐eeuws huisje waar onder meer kaarsen voor de bedevaarders
verkocht werden.

wachterswonin 18de eeuw
gen

128206

Hof ten Hulle

Aalter

Knesselare

Buntelarestraat 2 (Aalter)

Oude nederzetting, oorspronkelijk met rechthoekige omgrachting,
reeds vermeld in middeleeuwse geschriften. Heden enkel in
noordoosthoek deel van gracht bewaard; woonhuis ten noorden, uit
de eerste helft van de 19de eeuw en grote schuur en stallen ten
westen op volledig omhaagd en met gras begroeid erf.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hagen,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht
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128207

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Buntelarestraat 36 (Aalter)

Grote omhaagde hoeve met losse bestanddelen en fraai ijzeren hek
aan gemetste gewitte pijlers. Ten noorden, woonhuis van zeven
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot overgang van de 18de tot
de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128210

Café Gemeentehuis

Aalter

Knesselare

De Plaats 15 (Aalter)

Bakstenen gebouw op breukstenen plint, vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1901 op de plaats van de
oude herberg Sint‐Hubertus van 1755 waar sinds 1795 een kamer
gehuurd werd als gemeentehuis.

cafés

128211

Winkel Cogétama

Aalter

Knesselare

De Plaats 2 (Aalter)

Woon‐ en winkelhuis Cogétama, oorspronkelijk gebouwd door Van de winkels,
burgerhuizen
Casteele‐Veevaete, directeur van de sigarenfabriek Cogétama in de
Kerkstraat, circa 1935. Dubbelhuis in nieuwe zakelijkheid, naar
ontwerp van architect M. Fétu en aannemer E. Veevaete.

128212

Parochiekerk Sint‐Willibrordus

Aalter

Knesselare

De Plaats zonder nummer (Aalter)

parochiekerken vierde kwart
Neogotische parochiekerk, gebouwd volgens plan van architect J.
19de eeuw
Soete van 1891, gebaseerd op voorgaande ontwerpen, en ingewijd in
1893. De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale
kruiskerk met schip van vijf en twee traveeën onderbroken door een
transept van twee traveeën.

128215

Pastorie Sint‐Willibrordusparochie met
tuin

Aalter

Knesselare

Drieselken 1 (Aalter)

Voorheen omgracht terrein met rode beukendreef naar de
Kloosterstraat. Heden nog achterin gelegen gebouw in ommuurde,
aangelegde tuin, palend aan het kerkhof. Imposant ijzeren
toegangshek ten oosten van de kerk.

hekken,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

128229

Boerenwoning

Aalter

Knesselare

Geuzestraat 1 (Aalter)

Oud boerenhuisje op erf van nieuw woonhuis, oorspronkelijk
afhankelijk van het nabij gelegen Prinsenhof. Laag gebouw van vier
traveeën onder zadeldak met gecementeerd geschilderd parement.

boerenwoninge
n

128235

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Grote‐Kapellestraat 36 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen op omhaagd en met gras begroeid erf
en boomgaard met gerenoveerde boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, opklimmend tot begin 18de eeuw en grote bakstenen
schuur onder zadeldak van 1890.

hoeven met
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n, bakhuizen,
schuren,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

128236

Boerenwoning

Aalter

Knesselare

Grote‐Kapellestraat 47 (Aalter)

Boerenhuisje van vier traveeën onder zadeldak, in kern kern
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

128237

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Voorspraak

Aalter

Knesselare

Grote‐Kapellestraat zonder nummer
(Aalter)

Bedevaartkapel gebouwd in 1735 na de miraculeuze genezing van de bedevaartkapell tweede kwart
en
18de eeuw
negenjarige jongen Petrus B. Cardon door een Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje in een boom bij de naastliggende hoeve van de familie
Cardon. Gebouw op rechthoekige plattegrond, met twee traveeën
onder zadeldak met vorstkam en zeshoekig houten dakruitertje onder
hoge leien naaldspits.

128247

Huizenblok

Aalter

Knesselare

Hellestraat 15‐17 (Aalter)

voor WO I,
Neogotisch getint huizenblok met onder meer onderpastorie van circa pastorieën,
dorpswoningen vierde kwart
1900, gebouwd met overblijvende stenen van de kerk; vier en drie
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
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voor WO I

interbellum

modernisme

Fétu Maurice (Ontwerper)

neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
De Geyne Leopold (Ontwerper),
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Ghyssels Jan
(Ontwerper), Soete Jules
(Ontwerper), Vandenheuvel
Gaston (Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

classicisme

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel
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128251

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Hoekestraat 136 (Aalter)

Hoeve op omhaagd, begraasd erf met boomgaard en ijzeren
toegangshek aan vierkante gewitte pijlers met dekplaat en rechts nis
met heiligenbeeldje. Gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder
zadeldakmet oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.

niskapellen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

128252

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Hoekestraat 33 (Aalter)

19de eeuw
Hoeve met losse bestanddelen met 19de‐eeuws boerenhuis van zes + stallen,
twee traveeën onder verspringend zadeldak en imposante bakstenen gevelniskapelle
n,
dwarsschuur en stallen van 1849.
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

128253

Schuur en stallen uit de 18de eeuw

Aalter

Knesselare

Hoekestraat 47 (Aalter)

Bakstenen gebouw met schuur en stallen van een oorspronkelijk 18de‐ hoeven,
18de eeuw
eeuwse hoeve.
schuren, stallen

128254

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Hoekestraat 48 (Aalter)

18de eeuw
Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten noorden en nieuwe hoeven met
schuur ten zuiden op een met gras begroeid erf.
losse
bestanddelen,
schuren,
boerenwoninge
n

128255

Herberg

Aalter

Knesselare

Hoekestraat 77 (Aalter)

Bepleisterd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak tussen aandaken, opklimmend tot de 18de eeuw; Rechts
aangebouwde voormalige smidse.

smidsen,
herbergen

128270

Sigarenfabriek Vande Walle Frères

Aalter

Knesselare

Kerkstraat 50 (Aalter)

Deze nieuwe fabriek werd opgetrokken in 1901 door de zoons Vande
Walle. Oudste gebouwen achter de vroegere directeurswoning van
geschilderde baksteen onder drie parallelle sheddaken en stookplaats
onder puntgevel, uit begin 20ste eeuw. Later uitgebreid in
verschillende fasen, onder meer in de jaren 1930 met een nieuwe
directeurs‐ en conciërgewoning en een bureelgebouw.

tabaksfabrieken interbellum,
eerste helft
,
omheiningsmur 20ste eeuw
en,
kantoorgebouw
en, hekpijlers,
hekken,
directeurswonin
gen,
conciërgewonin
gen

128277

Café de Sportkring

Aalter

Knesselare

Kloosterstraat 5 (Aalter)

Voormalig winkelhuis; bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak met centraal getrapt
dakvenster, van 1909.

winkels

128278

Directeurswoning

Aalter

Knesselare

Kloosterstraat 75 (Aalter)

Iets achterin gelegen alleenstaand neogotisch getint huis uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, met voortuin afgesloten door fraai
ijzeren hekken op bakstenen voet, met toegangshek tussen vierkante
gemetste pijlers.

vierde kwart
hekpijlers,
19de eeuw
hekken,
directeurswonin
gen,
burgerhuizen
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128209

Sociale woonwijk van 1959

Aalter

Knesselare

Kloosterstraat 76‐102, Prinsengoeddreef 2‐ Sociale woonwijk van 48 gezinswoningen en 14 bejaardenwoningen,
20, de Béthunestraat 1‐28, 30‐48 (Aalter) in 1955‐1959 gerealiseerd in het kader van de krotopruiming door de
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen naar ontwerp
van de architecten Roger Dryhoel (Waarschoot) en Jozef E. De
Coninck (Eeklo).

bejaardenwonin na WO II
gen,
elektriciteitscab
ines, sociale
woningen,
tuinwijken,
bungalows

128279

Klooster en school

Aalter

Knesselare

Kloosterstraat 77 (Aalter)

Oprichting van het klooster door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke in
1856. Oorspronkelijk vier vleugels gegroepeerd rondom een
vierkante binnentuin met centraal in de achtervleugel de kapel.
Herhaaldelijk uitbreiding en verbouwing van het complex onder meer
eind 19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
weeshuizen,
lagere scholen,
kloosters,
kleuterscholen,
godshuizen

128287

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Langedonkstraat 22 (Aalter)

Hoeve met voormalig boerenhuis behouden als berging naast het
nieuwe woonhuis. Verankerd gewit bakstenen gebouw van vier
traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw,
grote bakstenen dwarsschuur onder zadeldak gedateerd 1878 en
19de‐eeuws bakstenen bakhuisje.

19de eeuw,
bakhuizen,
18de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128288

Boerenwoning

Aalter

Knesselare

Langedonkstraat 32 (Aalter)

Boerenhuisje achterin omhaagd erf. Woonhuis van vier traveeën
onder zadeldak; door muurankers in rechts zijaandak vermoedelijk
gedateerd 1(7)66.

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

128289

Hoeve met aanhorigheden

Aalter

Knesselare

Langedonkstraat 8 (Aalter)

Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd, omhaagd erf met
boomgaard en ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes.

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128313

Winkel‐woonhuis en kapel

Aalter

Knesselare

Looierijstraat 44‐46 (Aalter)

Winkel‐woonhuis en kapel ingeplant op de hoek van de huidige
Hoekestraat, in top links gevelsteentje met jaartal 1877. Bakstenen
huizen van vier + drie traveeën onder zadeldak.

vierde kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
winkels, stallen,
dorpswoningen

128314

Romp van Devreesesmolen, maalderij en
leerlooierij

Aalter

Knesselare

Looierijstraat zonder nummer (Aalter)

leerlooierijen,
Romp van de Devreesesmolen, een stenen stellingmolen die
opgetrokken werd in 1866‐1867 als koren‐ en oliewindmolen. In 1872 maalderijen,
werd een stoommachine toegevoegd. In 1946 werd de site uitgebreid windmolens
met een leerlooierij.

128378

Boerenwoning

Aalter

Knesselare

Overleiestraat 19 (Aalter)

Aan de straat gelegen boerenhuis met achterliggend erf met oud
woonhuis en rechts omhaagde weide.

128379

Dorpswoning

Aalter

Knesselare

Overleiestraat 3 (Aalter)

Iets achterin gelegen woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, van dorpswoningen derde kwart
circa 1865.
19de eeuw
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eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
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na WO II, derde
kwart 19de
eeuw

stallen, hoeven, tweede helft
boerenwoninge 19de eeuw
n
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expo‐stijl

plantensoort

context

persoon
De Coninck Jozef (Ontwerper),
Dryhoel Roger (Ontwerper),
Hendrickx (Ontwerper),
Meetjeslandse Bouwmaatschappij
voor Volkswoningen Eeklo
(Opdrachtgever)
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128383

Afspanning

Aalter

Knesselare

Pietendries 2 (Aalter)

Voormalige afspanning, kruidenierswinkel en bakkerij. Heden één
woning van acht traveeën onder zadeldak met rechts zijaandak, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw.

afspanningen

18de eeuw

128384

Pietendriesmolen

Aalter

Knesselare

Pietendries 3, zonder nummer (Aalter)

Houten staakmolen op gesloten voet op hoge wal, in 1804
heropgebouwd, met hergebruik van de onderdelen van de oude
molen die mogelijk reeds in 1563 bestond. Aan de straat staat een
bakstenen maalderijgebouwtje.

windmolens

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

128395

Hoeve Prinsenhof

Aalter

Knesselare

Prinsengoeddreef 39 (Aalter)

Historisch belangrijke hoeve en neerhof van het voormalige grafelijke
domein en foncier van de heerlijkheid van het Knesselaarse, minstens
opklimmend tot begin 13de eeuw doch vermoedelijk van Frankische
oorsprong en oudste nederzetting in de streek.

hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, grenspalen

eerste kwart
17de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

128401

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Knesselare

Schapersbosstraat 13 (Aalter)

Achterin voortuin gelegen boerenarbeidershuis van één bouwlaag
onder pannen zadeldak, vermoedelijk later aangepaste oude kern en
later haaks aangebouwde stal.

stallen,
boerenarbeider
swoningen

128402

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Schapersbosstraat 18 (Aalter)

Erf met onder andere gietijzeren waterpomp tegenover de voordeur, boerenarbeider
swoningen,
afgesloten door gemengde haag. Achterin voortuin gelegen
hoeven, stallen,
boerenarbeidershuis en aangebouwde lagere stal.
waterpompen

128403

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Schapersbosstraat 23 (Aalter)

Boerenhuis en haaks er op voormalig bakhuis, gelegen achter in met
gras begroeide en beboomde voortuin.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
bakhuizen

128463

Witte Huys

Aalter

Knesselare

Veldstraat 16 (Aalter)

Binnen de context van landelijke dorpsbebouwing bezit deze 18de‐
eeuwse herenwoning in rococostijl een monumentaal en prestigieus
voorkomen met exclusief karakter. Typerend voor dergelijke 18de‐
eeuwse woning is de symmetrische dubbelhuisopstand en een
volume van twee bouwlagen dat vijf traveeën breed is.

herenhuizen

128464

Twee dorpswoningen

Aalter

Knesselare

Veldstraat 17‐19 (Aalter)

Behouden lage dorpshuisjes van drie en twee traveeën en één
bouwlaag onder geknikt en gewoon zadeldak, uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

128465

Burgerhuis

Aalter

Knesselare

Veldstraat 23 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

128466

Herberg De Drie Linden

Aalter

Knesselare

Veldstraat 31 (Aalter)

Schuin ingeplant gebouw van zeven traveeën met verankerde gewitte herbergen
gevels onder zadeldak, tussen aandaken met vlechtingen,
opklimmend tot de 18de eeuw. Links ervan de zogenaamde
Lindenkapel.

18de eeuw

128467

Winkel‐woonhuis gedateerd 1903

Aalter

Knesselare

Veldstraat 6 (Aalter)

Voormalig winkel‐woonhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐getinte
baksteenarchitectuur, daterend van 1903.

voor WO I

128468

Burgerhuis

Aalter

Knesselare

Veldstraat 9 (Aalter)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van burgerhuizen
circa 1900. Bakstenen dubbelhuis op arduinen plint, verrijkt met
bepleisterde banden en zware waterlijsten en sluitstukken boven de
getoogde vensters.

128481

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Knesselare

Westvoordestraat 33 (Aalter)

Omhaagde hoeve met losse bestanddelen, woonhuis volgens
kadasterarchief gebouwd in 1905, in 1941 bijgebouwde
dienstgebouwtjes. In de zuidelijke hoek van het met gras begroeid
voorerf, boom met Mariakapelletje.
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winkels,
burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

boomkapellen, voor WO I
stallen, hoeven,
hekken,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

stijl

plantensoort

context

persoon

Goethals Paul (Ontwerper),
Mariman Walter (Uitvoerder)

rococo
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128155

Meulemeershoeve

Aalter

Lotenhulle

Barelstraat 12 (Aalter)

Mooi gelegen omhaagde hoeve in glooiend landschap, in kern
minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan de
straat, bij het begin van de oprit naar de hoeve, bakstenen
wegkapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes van 1875.
Boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk uit begin 19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
bakhuizen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128193

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Bollestraat 4 (Aalter)

Hoeve op met gras begroeid erf met meidoornhaag. Dwarsschuur van
acht traveeën met twee gekoppelde rondboogvormige doorritten van
wagenhuis en een rechthoekige inrijpoort van schuur, afgedekt met
zadeldak; cementtegel met jaartal 1874 in straatgeveltop. Ten
westen, bakhuisje.

schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw

128194

Hoeve Goed te Reibroek

Aalter

Lotenhulle

Bollestraat 7 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen aan een lange oprit. In de
18de eeuw gelegen in omwalling. Ten noorden, boerenwoning van elf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk met oude
kern, maar voornamelijk 19de‐eeuws uitzicht.

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128197

't Schapenhof

Aalter

Lotenhulle

Bosstraat 20 (Aalter)

In de 19de eeuw ook bekend als stokerij. Hoeve met losse
bestanddelen uit de 19de eeuw met oudere kern.

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128198

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Breemeersen 33 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve. Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven met 18de eeuw
en één bouwlaag onder zadeldak; gevelsteen Anno 1726 vroeger
losse
boven venster van zijgevel.
bestanddelen

128199

Hoeve De Pluimstede

Aalter

Lotenhulle

Breestraat 7 (Aalter)

Hoeve toegankelijk via een grindpad en twee notelaars voor de
boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
daterend van circa midden 19de eeuw. Verbouwde dwarsschuur
onder overkragend zadeldak, gedateerd 1858 en stal, op baksteentje
gedateerd 1838.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

128208

Hoeve

Aalter

Lotenhulle

Cannegatstraat 4 (Aalter)

Omhaagd hoevetje gelegen in de straatbocht. Ten noorden,
boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak;
jaartal 1766 op moerbalk. Gewitte, naar het zuiden georiënteerde
gevel op grijsgeschilderde plint. Ten oosten, dwarsschuur. Ten
westen, bakhuis van het samengestelde type, oven verwijderd.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren,
bakhuizen

128232

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Grote Lijkstraat 30 (Aalter)

19de‐eeuwse hoeve met boerenhuis gelegen ten noorden aan de
straat. Ten noorden, ten westen en ten zuiden, bakstenen
dienstgebouwen uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128233

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Grote Lijkstraat 34 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met zijweg naar de
straat. Heden voornamelijk 19de‐eeuws boerenhuis van zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met klokkenstoel. Ten
noorden, dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort. Grote
staldeuren en met ijzerwerk afgesloten poorten van het wagenhuis.
Ten oosten, resterend deel van de vroegere ast.

19de eeuw
asten,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort
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128234

Wegkapel

Aalter

Lotenhulle

Grote Lijkstraat zonder nummer (Aalter)

Op de splitsing met de Lomolenstraat staat een bakstenen wegkapel, betreedbare
volgens een houten bordje binnenin ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw an kapellen (klein
erfgoed)
Gedurigen Bijstand en gebouwd in 1887. Schip van één travee,
uitspringend transept en driezijdige koorsluiting, afgedekt door
zadeldaken.

128238

Melkerij Sint‐Antonius

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 13 (Aalter)

Volgens oude prentbriefkaart, oorspronkelijk slechts één bakstenen gevelniskapelle
n,
vleugel, vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw
uitgebreid met een tweede vleugel links. Twee gekoppelde parallelle zuivelfabrieken
vleugels met puntgevels. Erachter vierkante schouw. Geveltoppen
verfraaid met getrapt baksteenfries, rondboogvensters en houten
windveren. In bredere rechter geveltop nis met Heilige
Antoniusbeeld.

128239

Herberg De Tramstatie

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 25 (Aalter)

herbergen
Herberg zogenaamd De Tramstatie van circa 1920 tot 1956, zie
opschrift boven de deur, refererend aan de vroegere tramhalte van
de buurtspooorweg Gent‐Tielt. Rijhuis met gecementeerde gevel met
typische gevelbekleding, decoratie en houtwerk van de vensters van
circa 1920.

eerste helft
20ste eeuw

128240

Pastorie van Lotenhulle

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 27 (Aalter)

Huis vermoedelijk uit de 18de eeuw, zeven traveeën en één bouwlaag pastorieën
onder zadeldak, voorheen omgracht.

18de eeuw

128241

Kasteeldomein Ter Wallen

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 33‐35 (Aalter)

Rechthoekig onderkelderd gebouw uit de 19de eeuw, vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak met dakkapel en oeils‐de‐boeuf,
gelegen in een grotendeels behouden rechthoekige omwalling.
Toegang over de omgrachting met brug en smeedijzeren hek met
gekasseide oprit. Remise en hovenierswoning van drie traveeën breed
en drie traveeën diep onder schilddak, uit de 19de eeuw. Mestvaalt
en aalpomp en deels ommuurde moestuin met gebombeerde serre,
aangebouwd tegen de afsluitingsmuur. Grotwerk aan de grote vijver
in de tuin.

128242

Boerenwoning

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 5 (Aalter)

Gerenoveerde boerenwoning met witgekalkte gevel op gepikte plint boerenwoninge 18de eeuw
onder zadeldak, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw. n

128243

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 79 (Aalter)

boerenwoninge vierde kwart
In een bochtige zijstraat gelegen hoeve met losse bestanddelen uit
18de eeuw
eind 18de eeuw. Ten noorden, gewit boerenhuis van drie traveeën en n, hoeven
één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuidoosten, later opgetrokken
gewitte stallen onder zadeldak.

128244

Goed te Vormezele

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 88 (Aalter)

Vroeger omwald goed, nu nog aan de noord‐ en westzijde behouden
walgracht. Heden toegankelijk via blauw‐witgeschilderd ijzeren hek.
Ten westen, boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw,
bestaande uit samenstel van laag‐ en hooghuis van respectievelijk
acht en drie traveeën en één en twee bouwlagen onder zadeldaken
met klokkenstoel.

128245

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 91 (Aalter)

boerenwoninge derde kwart
Hoeve met losse bestanddelen gelegen in straatbocht. Ten oosten,
boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder overkragend n, hoeven met 18de eeuw
zadeldak; gedateerd op gevel en in moerbalk gehouwen jaartal 1759. losse
bestanddelen
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datering
vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw
aalpompen,
hekken,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
landhuizen,
serres, grotten,
vijvers,
walgrachten,
toegangsbrugge
n, ommuurde
moestuinen,
private parken

boerenwoninge 18de eeuw
n, bakhuizen,
walgrachten,
hoeven met
losse
bestanddelen
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128246

Hoeve met losse bestanddelen en
staakkapel

Aalter

Lotenhulle

Heirstraat 97 (Aalter)

Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden,
boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw en vernieuwde
aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n,
staakkapellen, 20ste eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

128259

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Lotenhulle

Hullaertstraat 7 (Aalter)

Huisje van één bouwlaag onder mank zadeldak, met naar het zuiden
gerichte gewitte gevel van vroeger negen traveeën en één bouwlaag
op gepikte plint.

boerenarbeider
swoningen

128272

Boerenarbeiderswoning

Aalter

Lotenhulle

Kleitestraat 1 (Aalter)

Aan de straat gelegen, schuin ingeplant voormalig
boerenarbeidershuisje. Lage witgekalkte gevel op gepikte plint met
talrijke rechthoekige, beluikte vensters en deur.

boerenarbeider
swoningen

128273

't Goed te Varezele

Aalter

Lotenhulle

Kleitestraat 18‐19 (Aalter)

De heerlijkheid van Varezele of Varizele was afhankelijk van het
leenhof van Nevele en wordt de eerste maal vermeld in 1460. Het
betrof reeds in de 17de eeuw een dubbele hofstede met twee
woningen, twee schuren en twee stallen. Nummer 18. Hoeve met
losse bestanddelen gelegen achter nummer 19 en toegankelijk via
ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers, met boerenwoning,
dwarsschuur en stallen met niskapelletje met heiligenbeeld.

boerenwoninge 17de eeuw,
derde kwart
n, hekpijlers,
19de eeuw
hoeven,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128274

Herberg De Nachtegaal en De Sneppe

Aalter

Lotenhulle

Kleitestraat 5 (Aalter)

herbergen
Aan de straat gelegen, gerenoveerd boerenarbeidershuis met klein
voortuintje vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw; zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

128275

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Kleitestraat 9 (Aalter)

Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, op de plaats van een
oudere hoeve. Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, stallen en eenvoudige bakstenen dwarsschuur van
zeven traveeën onder zadeldak en erachter voormalig bakhuis.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128295

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Lentakkerstraat 22 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak (pannen), minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Ten westen, vroeger bakhuis met sporen van oude kern in
de witgekalkte oostgevel afgewerkt met muurvlechtingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128296

Hoeve Ter Proosdij

Aalter

Lotenhulle

Lentakkerstraat 27 (Aalter)

Voormalige hoeve, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de
eeuw. Volledig vernieuwd. Toegang tot erf met bakstenen
toegangspoort.

poorten
(bijgebouwen),
hoeven met
losse
bestanddelen

128298

Hoeve

Aalter

Lotenhulle

Leurebroekdreef 7 (Aalter)

Hoeve met boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en op de plaats van
een oudere hoeve, zie de Ferrariskaart. Witgekalkte lijstgevel op
gepikte plint, naar het zuiden gericht.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, braskoten,
hoeven, stallen

128300

Dorpswoning

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 21 (Aalter)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 19de eeuw, met bepleisterde gevel.

dorpswoningen 19de eeuw

128301

Herberg

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 22 (Aalter)

Herberg van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de
18de eeuw., met verankerde, grijsgeschilderde gevel.

dorpswoningen, 18de eeuw
herbergen

59/1748

datering

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
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128302

Café Het Zangershof

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 44‐46 (Aalter)

Aaneengebouwde rijhuizen met doorlopende bakstenen gevel en
zadeldak, uit het einde van de 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

cafés,
vierde kwart
dorpswoningen 19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

128303

Herenhuis

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 56 (Aalter)

Groot herenhuis met voorheen beraapte lijstgevel van elf traveeën en herenhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak. Nu zijn alleen de 8 linker traveeën
bewaard.

128304

Parochiekerk Heilig Kruis

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 66 (Aalter)

Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste
kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na
beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van
de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in
1664 en koor in 1679 en 1757.

128299

Burgerhuis

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 67, 113‐115 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder burgerhuizen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde
lijstgevel met dubbelhuisopstand. Rechthoekige venstertjes van halve‐
verdieping aangebracht in hoofdgestel. Rechts zijaanbouwsels.

128305

Pastorie Heilig Kruisparochie met tuin

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 70 (Aalter)

Gelegen tegenover het westportaal van de kerk en voorzien van een
grote tuin achteraan. Voortuintje met ijzeren afsluiting en hek.
Oorspronkelijk bepleisterd dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in opdracht van H.J. Liedts in
1841.

pastorietuinen, tweede kwart
19de eeuw
hekken,
pastorieën

128306

Hoekhuis

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 89‐91 (Aalter)

19de‐eeuws herenhuis met voorheen bepleisterde gevel van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van
aangepaste bakstenen gevelbekleding en vensters.

herenhuizen

128307

Herberg Sint‐Hubertus

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 9 (Aalter)

Dorpswoning van twee bouwlagen met geschilderde gevel onder
zadeldak; vermoedelijk opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw, vroeger herberg.

dorpswoningen, eerste helft
herbergen
19de eeuw

128308

Café De nieuwe klokke

Aalter

Lotenhulle

Lodorp 97 (Aalter)

Alleenstaand huis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, cafés
vermoedelijk van circa 1800.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

128309

Burgerhuis

Aalter

Lotenhulle

Lomolenstraat 25 (Aalter)

Burgerhuis, voorheen horend bij de verdwenen brouwerij Maenhout, hekken,
burgerhuizen
later zogenaamd Sint‐Arnold, opgericht in 1886‐90 door Emiel
Maenhout. Woonhuis met klein voortuintje afgesloten door ijzeren
hek op muurtje. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand van drie
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

128310

Dorpswoning gedateerd 1832

Aalter

Lotenhulle

Lomolenstraat 36 (Aalter)

dorpswoningen tweede kwart
Haaks op straat ingeplant woonhuis van zes traveeën en één
19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak (pannen); jaarankers 1832 in de zijgeveltop
aan straatzijde.

128311

Schoolgebouw

Aalter

Lotenhulle

Lomolenstraat 37 (Aalter)

onderwijsgebou 19de eeuw
Gemeenteschool voor jongens, uit de 19de eeuw. Landelijk
schoolgebouw van één bouwlaag met witgeschilderde voorpuntgevel wen
van drie traveeën, afgedekt door zadeldak. Gevel afgelijnd met
decoratieve baksteenfriezen en bekroond met vierkant torentje onder
tentdakje (leien) met windwijzer.

128312

Molenaarswoning

Aalter

Lotenhulle

Lomolenstraat 50 (Aalter)

Eertijds gelegen naast de Molen van Oudegoede en behorend tot de
molenaarsfamilie Van de Voorde. In rechter zijgevel voorzien van
gevelsteentje met vermelding BVDV 1865.

128324

Boerenwoning De Eikelhoeve

Aalter

Lotenhulle

Malsemstraat 15 (Aalter)

Boerenhuis van één bouwlaag met naar het zuidoosten gerichte, in de boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw,
jaren 1920 gecementeerde gevel onder overkragend zadeldak;
interbellum
jaarankers 1791 op rechter zijgevel.

60/1748

datering

oorlogsgedenkt 12de eeuw,
tweede kwart
ekens,
parochiekerken 19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO
I, 17de eeuw,
18de eeuw

stijl

neoromaans

plantensoort

context

persoon

Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper), Van
Assche Auguste (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

molenaarswoni derde kwart
ngen
19de eeuw

Vuylsteke Eugeen (Ontwerper),
Vuylsteke Louis (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128325

Boerenwoning

Aalter

Lotenhulle

Malsemstraat 2 (Aalter)

Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
rechts aangebouwde stallen, uit de eerste helft van de 19de eeuw;
boomgaard ervoor afgesloten door ijzeren hek.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken, hoeven

128326

Watermeulenhoeve

Aalter

Lotenhulle

Malsemstraat 21 (Aalter)

Hoeve met ten noorden, boerenhuis met bakstenen gevel, daterend
van 1870, met licht getoogde vensters met witte persiennes en
arduinen lekdrempels. Ten westen, dwarsschuur en bakhuis.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128349

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Nauterkensstraat 26 (Aalter)

Hoeve met ten oosten, boerenwoning, met links aanleunend stalletje,
van zes traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak met
rode pannen; daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw met
oudere kern. Ten noorden, eenvoudige dwarsschuur van vijf traveeën
met centrale rechthoekige doorrit onder overkragend zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

128350

Dorpswoning en herberg

Aalter

Lotenhulle

Nevelestraat 75, 83 (Aalter)

Huisjes van één bouwlaag met bakstenen of gecementeerde gevel
onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Nummer 75 was een voormalige
herberg.

dorpswoningen, 19de eeuw
herbergen

128351

Goed te Beerblok

Aalter

Lotenhulle

Nevelestraat 86 (Aalter)

Oudste vermelding in de registers van de Keure te Gent in 1426.
Heden hoeve met losse bestanddelen met hek tussen bakstenen
pijlers, gelegen aan het einde van een gekasseid pad. Onderkelderd
boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, op de
beraapte rechter zijgevel jaartal 1902. Oud bakhuisje van het
samengestelde type.

boerenwoninge voor WO I
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128352

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Lotenhulle

Nevelestraat 98 (Aalter)

boerenwoninge eerste helft
Aan aardeweg gelegen open hoeve met oude kern. Ten noorden,
19de eeuw
boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de n, schuren,
hoeven met
eerste helft van de 19de eeuw. Ten zuidoosten, dwarsschuur.
losse
bestanddelen

128380

Wegkapel

Aalter

Lotenhulle

Paddestraat zonder nummer (Aalter)

Eenvoudig omhaagd wegkapelletje in schaars bebouwde straat.
Bakstenen kapel van één travee onder zadeldakje; jaartal 1873 op
ruitvormige gevelsteen in achtergevel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

128385

Onderpastorieën

Aalter

Lotenhulle

Pittemstraat 10‐12 (Aalter)

Gekoppelde huisjes van elk vijf traveeën en één bouwlaag met
voortuintje voorzien van ijzeren afsluiting op muurtje, daterend van
1889.

vierde kwart
hekken,
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën

128386

School

Aalter

Lotenhulle

Pittemstraat 2 (Aalter)

Gebouwen in U‐vorm uit 1843 met ingesloten voortuin, afgesloten
met ijzeren hekken op bakstenen muurtjes en tussen bakstenen
pijlers. Later nog uitgebreide en gecementeerde gevels van twee
bouwlagen en respectievelijk vijf, tien en zeven traveeën onder platte
daken. Erachter gelegen ommuurde speelplaats van de school met
groot later opgetrokken gebouw met kapel van negen traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak. Erachter gelegen park en moestuin.

tweede kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
internaten,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
moestuinen,
omheiningsmur
en, parken,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

61/1748

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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128387

Goed te Pittem

Aalter

Lotenhulle

Pittemstraat 28 (Aalter)

In U‐vorm opgesteld complex van gebouwen. Bakstenen hekpijlers
ten zuiden leiden naar siertuin en voordeur en ten oosten geeft een
ijzeren hek tussen dito pijlers toegang tot het erf. Woonhuis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, heropgebouwd in 1886.
Dwarsschuur met rechthoekige doorrit, stallen en wagenhuis en met
aangebouwde overdekte mestvaalt; jaartal 1866 in zijpuntgevel. Ten
westen, eenvoudige bedrijfsgebouwen van hoeve en van vroegere
stokerij.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
distilleerderijen,
hekken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
fokkerijen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

128396

Boerenwoning

Aalter

Lotenhulle

Prinsenstraat 4 (Aalter)

Boerenwoning, ver afgelegen met lange rechte oprit. Witgeschilderde boerenwoninge
n
gevel op gepikte plint met circa 1900 vernieuwde rechthoekige
vensters met bruine luiken.

128437

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Aalter

Lotenhulle

Steenweg op Deinze zonder nummer
(Aalter)

Kapel, gebouwd in 1938 tegenover de plaats van de oude circa 1930
gesloopte kapel onder leiding van aannemer I. Claeys. Bakstenen
kapel van twee traveeën onder zadeldak met vlak afgesloten koor.

128149

Artemeersmolen

Aalter

Poeke

Artemeersstraat 14A‐B (Aalter)

Ronde bakstenen bovenkruier, type bergmolen, opgetrokken in 1810 windmolens
ter vervanging van de nabijgelegen houten Eekhoutmolen te
Kanegem.

128150

Boerenwoning

Aalter

Poeke

Artemeersstraat 2 (Aalter)

Boerenwoning uit 1843, van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, met bakstenen lijstgevel en geprofileerde aflijnende
kroonlijst.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven
19de eeuw

128151

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Poeke

Artemeersstraat 6 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen uit eerste helft 19de eeuw. Ten
noorden, boerenwoning met witgeschilderde gevel op gepikte plint.
In zuidoostelijke hoek van het erf, voormalig bakhuis.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128152

Kasteeltje Goed te Landschoot met
omwald neerhof

Aalter

Poeke

Artemeersstraat 9 (Aalter)

Huidige boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met
geprofileerde kroonlijst; uit begin 19de eeuw. Ten noorden, ander,
onbewoond huis met bakstenen gevel onder zadeldak. Ten oosten,
stallen met mestvaalt en bakhuis. Ten zuidoosten, schuur.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen

128265

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Poeke

Kanegemsestraat 2 (Aalter)

Hoeve met twee linden aan oprit. Ten noorden, boerenhuis van zeven boerenwoninge vierde kwart
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak, met gewitte n, hoeven met 19de eeuw
losse
gevel op gecementeerde plint.
bestanddelen

128266

Boerenwoning

Aalter

Poeke

Kanegemsestraat 4 (Aalter)

Sterk verbouwde boerenwoning met gecementeerde gevel en
vernieuwde vensters, op witgeschilderde moerbalk in woonkamer
gedateerd 1782.

62/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

eerste kwart
19de eeuw

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

De Punt Johan (Uitvoerder), Peel
familie (Uitvoerder)
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128267

Kasteeldomein van Poeke

Aalter

Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)

Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich
een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en
doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van
1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein
blijft herkenbaar als een laat 19de‐eeuws adellijk landgoed met hier
en daar een accent uit de 20ste eeuw.

waterkastelen,
hekken,
hekpijlers,
tuinbruggen,
ommuurde
moestuinen,
hondenhokken,
bakovens,
koetshuizen,
personeelswoni
ngen, opgaande
bomen, private
parken,
drevenstelsels,
sterren,
afsluitingshagen
,
acetyleenfabrie
kjes

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
19de eeuw,
18de eeuw,
voor WO I

rococo,
neoclassicisme,
eclecticisme,
neorococo, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

128268

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Aalter

Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)

Rood bakstenen kapel met banden van witte baksteen in
neoromaanse stijl uit 1874. Puntgevel met overhoekse, versneden
steunberen en grote rondboogpoort met drielob in bovenlicht en
erboven geplaatst medaillon.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

neoromaans

128280

Kasteel De Reigerbeek

Aalter

Poeke

Knokstraat 10 (Aalter)

herenhuizen
Alleenstaand herenhuis in omheinde tuin met ijzeren hek,
opgetrokken in 1872 door Isabelle de Preudhomme d'Hailly na
verkoop van het groot kasteel van Poeke. Voorgevel met
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak met dakkapel. Lijstgevel gevat tussen geblokte hoekbanden
met gemarkeerde centrale deurtravee, tussen gelijkaardige lisenen,
en bel‐etage.

128281

Huis In de Tramstatie en kapel

Aalter

Poeke

Knokstraat 38 (Aalter)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Roze gecementeerde gevel met
rechthoekige vensters, op begane grond in grijze geriemde omlijsting,
witte persiennes en rechthoekige deur. Ernaast kapel, opgetrokken
uit rode en zwarte baksteentjes in de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
serres,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

128282

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Poeke

Knokstraat 44 (Aalter)

Vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw, doch reeds als hofstede met
boomgaard opgetekend in het landboek van 1763‐64. Woning van de
laatste burgemeester van Poeke. Boerenwoning van zeven en twee
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden, nog
behouden eenvoudige 19de‐eeuwse stallen en voormalig wagenhuis
uit eind 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128283

Burgerhuis

Aalter

Poeke

Knokstraat 8 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand en daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

128297

Goed te Leurebroek

Aalter

Poeke

Leurebroekdreef 2 (Aalter)

Hoeve gelegen buiten ronde omwalling, heden enkel sporen van
omgrachting en vijver, met rechte populierendreef naar de straat.
Grootste hoeve van de gemeente.; vermeld in 1626. Boerenwoning
van 1824 met bakstenen lijstgevel van zeven traveeën en één
bouwlaag onder overkragend zadeldak met klokkenstoel. L‐vormige
schuur en stallen met mestvaalt ervoor, gedateerd 1835.

boerenwoninge
n, dreven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

128388

Dorpswoning

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 1 (Aalter)

Alleenstaand dorpswoning opklimmend tot de 18de eeuw, ingeplant
naast de zijingang van het kerkhof en uitziend op het dorpsplein;
voorheen gesplitst in drie woningen.

dorpswoningen 18de eeuw

63/1748

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Limbourg Aimable Désiré
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper), Limbourg Aimable
Désiré (Ontwerper), Limbourg
Aimable Désiré (Ontwerper)
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128389

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Pastorie Sint‐Lambertusparochie met tuin Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 16 (Aalter)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. De
oude pastorie die zou dateren van circa 1779 werd in 1967 naar
ontwerp van A. Cocquyt volledig vernieuwd. Achter de pastorie ligt
een grote, beboomde siertuin.

herbergen,
pastorieën,
pastorietuinen

vierde kwart
18de eeuw, na
WO II

128390

Dorpswoning

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 20 (Aalter)

Dorpswoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw. Dubbelhuis met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel geritmeerd door beluikte rondboogvensters
met waaier en gelijkaardige deur.

dorpswoningen 19de eeuw

128391

Burgerhuis

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 24 (Aalter)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
jaarsteentje 1901 in linker zijgevel. Bepleisterde lijstgevel met
dubbelhuisopstand voorzien van imitatiebanden op de begane grond.

128392

Brouwerswoning en brouwerij

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 26 (Aalter)

Woonhuis met voormalige brouwerij; opklimmend tot circa 1800.
Onderkelderd woonhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Witgeschilderde bakstenen lijstgevel op gecementeerde
plint met keldergaten. Links aanleunend gebouwtje van één
bouwlaag.

128393

Rusthuis

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat 49‐53 (Aalter)

Voortuintje met ijzeren afsluiting. Alleenstaand dubbelhuis van acht, rusthuizen
drie en acht traveeën en respectievelijk één, twee en één bouwlagen
onder zadeldak, heropgebouwd in 1894‐96 na sloping van het oudere
rusthuis van 1879.

128394

Parochiekerk Sint‐Lambertus met kerkhof

Aalter

Poeke

Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)

Neoclassicistisch kerkje gebouwd in 1842, inwijding in mei 1844, ter
vervanging van een gotisch kerkje met romaanse toren. In de loop der
tijd verschillende malen hersteld. De plattegrond ontvouwt een
driebeukige hallenkerk van vijf traveeën met westtoren, een
rechthoekig koor van één travee met halfronde apsis en twee
sacristieën. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met graftekens van de
kasteelheren van Poeke en een geheel aan graftekens die de 20ste
eeuw overspannen.

parochiekerken, tweede kwart
19de eeuw
funeraire
constructies,
calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, kerkhoven

128397

Goed te Boris

Aalter

Poeke

Reigerbeekstraat 1 (Aalter)

Eertijds omwald goed met vandaag nog resten van omgrachting. Zetel
van een heerlijkheid, reeds vermeld in 1448. Ten noorden,
boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
uit eerste helft 19de eeuw. Twee parallelle dienstgebouwen met
schuur en stallen, gedateerd 1866 en 1867. Ten noorden, bakhuis
gelegen aan de straat en vijver.

walgrachten,
vijvers,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

128398

Boerenwoning

Aalter

Poeke

Reigerbeekstraat 4 (Aalter)

Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
jaartal 1855 aangegeven door middel van witgekalkte cijfers op linker n
zijgevel.

128447

Hoeve Haveskerkegoed

Aalter

Poeke

Ter Eikestraat 2 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met rechte oprit. Ten westen, boerenwoning
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en één
bouwlaag onder overkragend zadeldak met klokkenstoel. Ten oosten,
19de‐eeuws bakhuis.

tweede helft
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128470

Goed te Hoolbeke

Aalter

Poeke

Vinktsestraat 15 (Aalter)

Hoeve met boerenwoning uit het begin van de 20ste eeuw met vijf
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak. Ten noorden
en ten zuiden, schuur van twaalf traveeën en stalvleugels uit de 19de
eeuw, recent uitgebreid.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, schuren,
20ste eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

64/1748

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen

stijl

plantensoort

context

persoon
Cocquyt August (Ontwerper)

voor WO I

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

neoclassicisme,
neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
De Lancker Angelus (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Vandenheuvel
Gaston (Ontwerper)
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128186

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Berkenstraat 3 (Aalter)

Gerenoveerde 19de‐eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen op
met gras begroeid en omhaagd erf. Ten noorden, woonhuis van acht
traveeën onder zadeldak; binnenin jaartal 1873 op balk.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hagen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
duiventillen

128188

Hoeve Hof van Wessegem

Aalter

Ursel

Blauwgoedstraat 1 (Aalter)

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen met sporen van
vroegere omgrachting, met woonhuis met zeer oude kern, nieuwe
stallen, 19de‐eeuwse schuur en 19de‐eeuwse stal rond het verhard
erf.

hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
bakhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

128189

Hoeve Goed ter Pieten

Aalter

Ursel

Blauwgoedstraat 2 (Aalter)

Ingeplant in de knik van de straat, bij de Driesbeek, met nieuwe
toegangsdreef naar de Driesstraat en deels op Knesselare gelegen.
Heden enkel nog behouden imposant woonhuis met hoog‐ en
laaghuis ten westen van een verhard erf, met verbouwde stallen en
schuur ten noorden.

boerenburgerhu eerste kwart
izen, hoeven
18de eeuw

128204

Hoeve

Aalter

Ursel

Brugse Heerweg 44 (Aalter)

Hoevetje gelegen aan de rand van het Drongengoedbos.
Langgestrekt, laag boerenhuis op omhaagd erf met bakhuisje ten
zuidwesten.

eerste kwart
bakhuizen,
19de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

128213

Hoeve

Aalter

Ursel

Den Hulle 1 (Aalter)

Achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden,
schuur ten zuiden en bakhuis ten oosten op het met gras begroeide
erf. Woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, rechts met sporen
van vlechtingen, uit begin 19de eeuw.

eerste kwart
bakhuizen,
stallen, schuren, 19de eeuw
hoeven, hagen,
boerenwoninge
n

128214

Wulfsberghoeve

Aalter

Ursel

Den Hulle zonder nummer (Aalter)

18de eeuw
hoeven met
Omhaagde hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten
oosten en schuur en stallen ten zuiden op verhard erf. Woonhuis van losse
acht traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. bestanddelen,
waterpompen,
stallen, schuren,
hagen,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

128216

Hoeve

Aalter

Ursel

Driesstraat 55 (Aalter)

Ver achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden en
grote schuur, heden stallen ten westen op begraasd erf en afgesloten
voortuintje met voetgangershek voor het huis. Woonhuis van drie +
twee traveeën onder verspringend zadeldak met 18de‐eeuwse kern.
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datering

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
19de eeuw

stallen, schuren, derde kwart
hoeven, hagen, 19de eeuw,
boerenwoninge 18de eeuw
n

stijl

plantensoort

context

persoon
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128217

Drongengoed

Aalter

Ursel

Drongengoedweg 9 (Aalter)

De Drongengoedhoeve, de voormalige abdijhoeve van de
norbertijnen van Drongen, is een goed bewaarde getuige van
bosontginning uit het midden van de 18de eeuw, waarvan de eerste
ontginning startte in het midden van de 13de eeuw.

bossen, sites
met walgracht,
toegangsbrugge
n, duiventorens,
bakhuizen,
stallen, schuren,
poorten
(bijgebouwen),
hondenhokken,
dreven,
boerenwoninge
n, abdijhoeven

na WO II, vierde
kwart 19de
eeuw, 18de
eeuw

128218

Villa Maria

Aalter

Ursel

Eekloseweg 31 (Aalter)

Alleenstaande bakstenen villa in beboomde voortuin, gebouwd door
H. Bruggheman circa 1910. Gebouw met twee bouwlagen met
verspringende traveeën deels onder zadeldak met vorstkam en
afgewolfd dak rechts.

waterreservoirs voor WO I
, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128219

Pastorie Sint‐Medardusparochie met tuin

Aalter

Ursel

Eekloseweg 6A (Aalter)

Alleenstaand huis, oorspronkelijk in grote tuin palend aan het
kerkhof. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak gebouwd in 1784 door de abdij van Drongen.

pastorieën,
pastorietuinen

128261

Molenaarswoning en molenromp Baelkes
molen

Aalter

Ursel

Ijzeren Hand 23, zonder nummer (Aalter)

Voormalige molensite met molenaarswoning en romp van een
bovenkruier, type bergmolen, gekend als Steyaertmolen of Baelkes
molen. De molen werd in 1858 opgetrokken als koren‐ en oliemolen.
In 1893 werd er een stoommachine geplaatst.

derde kwart
windmolens,
molenaarswoni 19de eeuw
ngen

128262

Burgerhuis

Aalter

Ursel

Ijzeren Hand 3, 3A (Aalter)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door fraaie ijzeren
hekken. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit eind 19de eeuw.

hekken,
burgerhuizen

128284

Lindehoeve

Aalter

Ursel

Konijntje 4 (Aalter)

Hoevetje met nieuw toegangshek. Woonhuis met oude kern, gewitte hoeven, hagen, 18de eeuw
gevels en gepikte plint; vijf traveeën onder zadeldak met links aandak boerenwoninge
n
met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

128285

Vrekkemhof

Aalter

Ursel

Kruisstraat 9 (Aalter)

Hoeve met woonhuis, opklimmend tot eind 18de eeuw en grote
schuur uit 1894 op ruim begraasd erf met dubbel rood‐en
witgeschilderd ijzeren hek aan gietijzeren zuilen met
pijnappelbekroning.

hoeven met
losse
bestanddelen,
schuren,
hekken,
boerenwoninge
n

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

128286

Berkenkapel, omgeven door linden

Aalter

Ursel

Kruisstraat zonder nummer (Aalter)

Kapel door linden omgeven en ingeplant in een knik van de straat die
de verbinding vormt tussen de wijken Vrekkem en Berken, te midden
van de velden. Oorspronkelijke kapel van 1664, in 1872‐80
vernieuwd.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
leibomen

derde kwart
17de eeuw

128355

Klooster van de Heilige Ursula, school en
rustoord

Aalter

Ursel

Onderdale 1 (Aalter)

Klooster van de Heilige Ursula, vrije lagere en kleuterschool en
rustoord van de zusters franciscanessen, gesticht in 1858 door J.B.
van de Woestijne d'Hansbeke; gebouwd in 1859‐60 naar ontwerp
van architect Ceukelaere.

derde kwart
kapellen
(gebouwen en 19de eeuw
structuren),
rusthuizen,
lagere scholen,
kloosters,
kleuterscholen
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vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Damme G. (Ontwerper)

Elegeert Georges (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

Ceukelaere (Ontwerper)
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128356

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Onderdale 11 (Aalter)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis daterend van eind
19de eeuw en schuur van 1907, met oudere kern, ingeplant ten
noorden van het erf.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
stallen, hoeven voor WO I
met losse
bestanddelen

128357

Boerenwoning

Aalter

Ursel

Onderdale 17 (Aalter)

Begraasd en beboomd erf afgesloten met hulsthaag. Gerenoveerd
boerenhuis met rechts aangebouwde stallen, onder verspringende
zadeldaken, oude kern, volgens kadasterarchief aangepast in 1883.

boerenwoninge vierde kwart
n, stallen, hagen 19de eeuw

128358

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Onderdale 2A (Aalter)

voor WO I,
Typisch eind 19de‐eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen in een hoeven met
vierde kwart
losse
boomgaard en omhaagde moestuin achteraan. Ten westen, schuin
bestanddelen, 19de eeuw
ingeplant bakstenen woonhuis vernieuwd circa 1900
stallen, schuren,
moestuinen,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

128359

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Onderdale 4 (Aalter)

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis van zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk met oudere kern, doch in
1895 herbouwd.

128399

Herenhuis

Aalter

Ursel

Rozestraat 22‐24, 24A (Aalter)

Oorspronkelijk alleenstaand 18de‐eeuws herenhuis in grote tuin met herenhuizen
fraai ijzeren hek, heden twee woningen met omhaagde voortuin.

128400

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Saluinstraat 2 (Aalter)

Typische, heden gerenoveerde 19de‐eeuwse hoeve met woonhuis,
bakhuis en schuur op begraasd erf met boomgaard.

19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
waterpompen,
schuren,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

128450

Dokterswoning uit 1928

Aalter

Ursel

Urseldorp 1 (Aalter)

Dokterswoning in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl gebouwd in 1928 op
de plaats van het oude Ghiselhuus, naar ontwerp van architect J.
Dewulf en E. Vandenheuvel voor de binnenplans.

dokterswoninge interbellum
n

128451

Dorpswoning

Aalter

Ursel

Urseldorp 10 (Aalter)

dorpswoningen 19de eeuw
19de‐eeuws huis van drie traveeën met twee bouwlagen met
bepleisterde en beschilderde lijstgevel, rechthoekige vensters met
persiennes op de begane grond en rechthoekige deur met bovenlicht
in de eerste travee.

128453

Burgerhuis

Aalter

Ursel

Urseldorp 12‐14 (Aalter)

Oorspronkelijk groot burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, heden twee woningen waarbij de twee rechter
traveeën horen bij het lagere aanpalend huisje.

128454

Dorpswoning

Aalter

Ursel

Urseldorp 8 (Aalter)

19de‐eeuws dorpshuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, een hoek vormend met nummer 10.
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stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n,
boerenwoninge
n
18de eeuw

dorpswoningen 19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Dewulf Joseph (Ontwerper),
Vandenheuvel E. (Ontwerper)
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128452

Gemeentehuis van Ursel en afspanning
Tramstatie

Aalter

Ursel

Urseldorp 9‐11 (Aalter)

Bakstenen gebouw van oorspronkelijk zeven en één afgekante
hoektravee en drie bouwlagen onder mansardedak, sterk horizontaal
geleed door cordons, spiegels en speklagen en geritmeerd door
getoogde en rechthoekige vensters. Vandaag zijn alleen de vier linker
traveeën bewaard.

afspanningen, voor WO I
cafés,
gemeentehuize
n, winkels

128455

Parochiekerk Sint‐Medardus

Aalter

Ursel

Urseldorp zonder nummer (Aalter)

Ingeplant op een hoogterug in de westtip van een vermoedelijk tot de parochiekerken derde kwart
19de eeuw,
Frankische periode opklimmende driehoekige dries. Omringend
tweede kwart
kerkhof en ijzeren omheining verdwenen bij de verbreding van de
19de eeuw,
Eekloseweg circa 1966.
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw,
18de eeuw,
12de eeuw

128456

Boswachterswoning

Aalter

Ursel

Urselseweg 144 (Aalter)

Aan de straat gelegen huis achterin kleine voortuin van één bouwlaag boswachterswo interbellum
hoog onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief van 1926. ningen

128458

Bunker

Aalter

Ursel

Urselseweg zonder nummer (Aalter)

Bunker, gelegen ten oosten van de Aardenburgse Heerweg. Een van
de twee bewaarde bunkers op het voormalige oorlogsvliegveld van
Ursel.

bunkers

interbellum

128457

Bunker

Aalter

Ursel

Urselseweg zonder nummer (Aalter)

Bunker, gelegen ten zuiden van de Urselseweg. Een van de twee
bewaarde bunkers op het voormalige oorlogsvliegveld van Ursel.

bunkers

interbellum

128462

Hoeve met losse bestanddelen

Aalter

Ursel

Veldkruisstraat 2 (Aalter)

Voormalige gerenoveerde hoeve met losstaande bestanddelen,
gelegen op het kruispunt met Gentseweg, Rozestraat en
Berkenstraat.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

128471

Burgerhuis en voormalig kolenmagazijn

Aalter

Ursel

Vrekkemstraat 21, zonder nummer
(Aalter)

Alleenstaand burgerhuis van circa 1900; vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met voortuin omsloten door lage ijzeren
hekken tussen gietijzeren zuiltjes.

opslagplaatsen, voor WO I,
burgerhuizen
vierde kwart
19de eeuw

128472

Hoeve

Aalter

Ursel

Vrekkemstraat 86 (Aalter)

17de eeuw
Achterin boomgaard, hoeve met schuin ingeplant woonhuis en grote bakhuizen,
schuur en bakhuis.
stallen, schuren,
hoeven,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

128474

Vrekkemkapel

Aalter

Ursel

Vrekkemstraat zonder nummer (Aalter)

Barok kapelletje op rechthoekige plattegrond, met één travee onder
zadeldak, wellicht opklimmend tot de 17de eeuw doch over het
ontstaan is niets gekend.

128473

Vrekkemkruis

Aalter

Ursel

Vrekkemstraat zonder nummer (Aalter)

Een houten kruis omgeven door linden en beuken, een bloemenperk wegkruisen
en bidbank links, met plaasteren Christusbeeld onder houten afdakje,
hier herplaatst na wegenwerken.

68/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

17de eeuw

stijl

neogotiek,
gotiek, romaans

vakwerkbouw

barok

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Bruggeman Karel (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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128519

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Assenede

Burgstraat 23 (Assenede)

Hoeve van het regionaal kenmerkende open hoevetype met losse
bestanddelen op met gras begroeid erf en afgesloten met ijzeren hek.
De boerenwoning klimt op tot minstens 18de eeuw. De huidige
bedrijfsgebouwen dateren uit de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
20ste eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128520

Boerenarbeiderswoning

Assenede

Assenede

Dankaartsekestraat 1A (Assenede)

Boerenarbeidershuisje met aangebouwd stalletje van één bouwlaag boerenarbeider eerste helft
19de eeuw
onder pannen zadeldak, vermoedelijk daterend uit de eerste helft van swoningen,
stallen
de 19de eeuw. Gecementeerde gevels met rechthoekige
muuropeningen met vernieuwd houtwerk.

128521

Dorpspomp

Assenede

Assenede

Diederikplein zonder nummer (Assenede)

De arduinen dorpspomp, daterend van 1819, bestaat uit een vierkant waterpompen
voetstuk, een romp in de vorm van een afgeknotte obelisk met een
hoofdgestel en bolbekroning.

eerste kwart
19de eeuw

128522

Winkel met smidse

Assenede

Assenede

Diederikstraat 16 (Assenede)

smidsen,
Winkelhuis, voorheen met smidse achteraan, nu Huyse 1900.
Hoekhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1911 door smid K. winkels
Van Vooren. Verankerd bakstenen gebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen op een plint van arduinplaten, gemarkeerd door een goed
bewaarde drieledige houten winkelpui.

voor WO I

128523

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Diederikstraat 3 (Assenede)

Art‐nouveauhuis van 1911. Dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pseudomansardedak met dakvenster en oeils‐de‐
boeuf, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1911 door
geneesheer Bruinsma als verbouwing van twee woningen.

burgerhuizen

128524

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Diederikstraat 32 (Assenede)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met verankerde,
gecementeerde voorgevel en oudere kern zichtbaar aan het
linkeraandak. Dubbelhuis met rechthoekige deur en vensters op
arduinen dorpels, op de bovenverdieping op versierde panelen.

burgerhuizen

128525

Hoekhuis

Assenede

Assenede

Diederikstraat 9 (Assenede)

Winkelhuis uit het interbellum met twee bouwlagen en plat dak.
Sober geelbakstenen parement op roodbakstenen plint gemarkeerd
door horizontale betonnen banden en aflijnende daklijst.

winkels

interbellum

128526

Hoeve 't Hof Den Dijk

Assenede

Assenede

Dijkstraat 7 (Assenede)

Achterin gelegen boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder pannen zadeldak met toegevoegde dakkapel, in kern
opklimmend tot begin 19de eeuw en volgens kadastergegevens
uitgebreid in 1886.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

128529

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Doornendijkstraat 1 (Assenede)

Dijkhuisje, gebouwd eind 19de eeuw, als eerste huisje op de
Doornendijk. Huisje van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met geschilderde gevel op gepikte plint met rechthoekige
deur en beluikte vensters met bewaard houtwerk.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

128557

Villa Valkenhuis

Assenede

Assenede

Gezustersstraat 11 (Assenede)

villa's
Mooi gelegen buitenhuis aan de Grote Kil in de Albertuspolder,
(bouwkundig
gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect J. Loontjens in
regionalistische stijl refererend aan de lokale landelijke architectuur. erfgoed)

128559

Duitse militaire post

Assenede

Assenede

Groenendijkstraat zonder nummer
(Assenede)

Halfondergrondse betonnen militaire constructie tegen de
zuidoostelijke berm van de Groenendijk, langs de Groenendijkstraat,
op 65 meter ten noordoosten van de Sint‐Andrieslaan.

bunkers

128574

Hoeve

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 11 (Assenede)

Beneden de dijk gelegen boerderijtje, volgens kadasterarchief van
1915. Boerenhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met naar de straat gerichte verankerde, gewitte gevel op
gepikte plint met licht getoogde muuropeningen.

boerenwoninge WO I
n, hoeven,
stallen

69/1748

datering

voor WO I

interbellum

WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

empire

art nouveau

regionalisme

Loontjens Jacques (Ontwerper)
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128575

Hoeve

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 13 (Assenede)

Hoeve, gelegen in de Nicasiuspolder ter hoogte van de Grote Geul,
circa 1980 aangepast en uitgebreid tot buitenhuis in aangepaste stijl
naar ontwerp van architect D. Van Impe.

hoeven

vanaf 1975

128576

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 15 (Assenede)

Dijkhuisje op de hoek met de Doornendijk, volgens kadasterarchief
gebouwd in 1879, later voorzien van gecementeerde gevels en
aangepast, onder meer tot eethuisje.

hoeven

vierde kwart
19de eeuw

128577

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 22 (Assenede)

Dijkhuisje, volgens kadasterarchief gebouwd in 1903. Huisje van vier
traveeën en een aangebouwde travee en één bouwlaag onder
zadeldak met verankerde gevel met getoogde vensters, ingangsdeur
aan achtergevel.

dorpswoningen voor WO I

128578

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 25 (Assenede)

Hoeve, gelegen beneden de dijk, opklimmend tot de 18de eeuw. De
oude bedrijfsgebouwen zijn na de Tweede Wereldoorlog vervangen
door nieuwe.

boerenwoninge 18de eeuw, na
n, hoeven met WO II
losse
bestanddelen

128579

Hoeve

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 29 (Assenede)

Hoeve met losse bestanddelen, ingeplant op de plaats van een
vierkante redoute, aangelegd kort voor 1604. Het huidige, later
aangepaste boerenhuis dateert volgens het kadasterarchief van rond
1870.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

128580

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 31 (Assenede)

Mooi gelegen dijkhuisje aan de Isabella watergang in de Roodepolder, dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
en aan een rond kreekje of wiel, zogenaamd de bodemloze put. Huis
van vier traveeën en een aangebouwde poorttravee en één bouwlaag
onder zadeldak, volgens het kadasterarchief daterend van 1871.

128581

Dijkhuisje

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 33 (Assenede)

dorpswoningen derde kwart
Dijkhuisje, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1870 door
19de eeuw
dezelfde bouwheer als nummer 31. Verankerde, gecementeerde
gevel met schijnvoegen en gepikte plint. Getoogde muuropeningen,
vensters op arduinen lekdrempels, bewaard houtwerk en persiennes.

128582

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 50 (Assenede)

Dijkhuisje aan de Nederlandse grens, gebouwd in de tweede helft van dorpswoningen tweede helft
19de eeuw
de 19de eeuw. Huisje van drie traveeën en aangebouwde berging en
één bouwlaag onder geknikt zadeldak met twee dakkapellen.

128583

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Hollekenstraat 54 (Assenede)

Dijkhuisje aan de Nederlandse grens, volgens kadasterarchief
gebouwd in 1879. Huisje van vier traveeën en aangebouwde
dienstruimte en één bouwlaag onder geknikt zadeldak met drie
dakkapellen. Witgecementeerde, verankerde gevel op gepikte plint
met rechthoekige deur en vensters.

128585

Herberg Den Engel

Assenede

Assenede

Hoogstraat 14 (Assenede)

Herberg, volgens archiefdocument opgericht sinds 1772. Dubbelhuis herbergen
van vier traveeën en twee bouwlagen, heden met gecementeerde
lijstgevel met schijnvoegen en omlopende vensteromlijstingen uit de
jaren 1930.

128586

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Hoogstraat 6 (Assenede)

Burgerhuis met oudere kern mogelijk van twee kleine huizen, heden
een dubbelhuis met gecementeerde, art‐decogetinte voorgevel uit de
jaren 1920, naar verluidt naar ontwerp van architect Leon De Schilder
ter vervanging van een sobere bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel. In de binnentuin bevindt zich een merkwaardig rond
gemetseld toiletgebouwtje. Achteraan, witgekalkt koetshuis en
paardenstal met nog behouden hardstenen voederbakken en ruif.

128587

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Hoogstraat 7 (Assenede)

burgerhuizen
Burgerhuis met kenmerkende enkelhuisopstand en art‐decogetinte
voorgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, volgens het
kadasterarchief van 1934. Parement van oranje baksteen verrijkt met
witte natuurstenen banden voor deur‐ en vensteromlijstingen, erker
en dakkapel.

70/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Impe Denis (Ontwerper)

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

burgerhuizen,
gemakhuisjes,
koetshuizen,
paardenstallen,
tuinen

derde kwart
18de eeuw

De Schilder Leon (Ontwerper)

16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

art deco
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128588

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Hoogstraat 76 (Assenede)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met oudere kern,
volgens het kadasterarchief vergroot tot zijn huidige vorm in 1885.
Begin 20ste‐eeuwse voorgevel met kleurrijk parement van witte en
bruine geglazuurde baksteen en faiencetegelfries met bloemmotieven
op de borstwering.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

128589

Villa

Assenede

Assenede

Kapelledreef 1 (Assenede)

Achterin gelegen landelijk villaatje, volgens kadasterarchief gebouwd hekken, villa's
in 1940, in omringende beboomde tuin, met gekasseide oprit en van (bouwkundig
erfgoed)
de straat afgesloten door een ligusterhaag en twee ijzeren hekken,
links overdekt met een sierlijk gebogen leien dakje.

WO II

128590

Villa

Assenede

Assenede

Kapelledreef 5 (Assenede)

Villa in een late modernistische baksteenarchitectuur van 1944,
volgens de bouwvergunning naar ontwerp van de Gentse architect
Theo Desmet. Achterin gelegen villa op vierkante plattegrond, twee
verspringende traveeën en twee bouwlagen onder pannen tentdak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128594

Twee dorpswoningen

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 11‐13 (Assenede)

Twee gekoppelde rijhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen
onder doorlopend zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd in
1914.

dorpswoningen WO I

128595

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 16 (Assenede)

Neoclassicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, gebouwd in 1906. Kenmerkende bepleisterde
lijstgevel met schijnvoegen onder de puilijst, getoogde
muuropeningen met sluitsteen of omlijsting op arduinen dorpels en
panelen op de borstwering. Mooie paneeldeur met glas in lood
bovenlicht.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

128596

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 20 (Assenede)

Halfvrijstaande woning. Sober neoclassicistisch dubbelhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak, gebouwd in
1875.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

128597

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 25‐27, 27A (Assenede)

burgerhuizen
Oorspronkelijk imposant vrijstaand burgerhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd in 1875 voor
koopman P. Verpaele, in 1899 reeds gesplitst in twee woningen. Deels
bewaard beraapt parement met fraai uitgewerkte voorgevel met
afgelijnd middenrisaliet en hoekpenanten.

derde kwart
19de eeuw

128598

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 31 (Assenede)

Alleenstaand neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1898. Sobere, nu
gecementeerde en witgeschilderde voorgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128599

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 38‐40 (Assenede)

burgerhuizen,
Alleenstaand burgerhuis met links aansluitend ijzeren hek naar
achterliggende tuin. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen hekken,
veranda's
onder pseudomansardedak volgens opschrift en kadasterarchief
gebouwd in 1903 door advocaat Van Hoorebeke. Art‐nouveaugetinte
voorgevel gemarkeerd door een houten erker met bekronend
balkonhek en getrapt dakvenster.

128600

Spoorwachtershuis

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 47 (Assenede)

vierde kwart
baan‐ en
Alleenstaand spoorwachtershuis bij de spoorlijn Zelzate ‐ Eeklo,
seinwachterswo 19de eeuw
geopend in 1870 en stopgezet in 1950. Dubbelhuis in decoratieve
ningen
baksteenarchitectuur, drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, gebouwd in 1898. Voorgevel uitziend op voormalig
stationsplein.

128601

Twee gekoppelde interbellumwoningen

Assenede

Assenede

Kasteelstraat 5‐7 (Assenede)

burgerhuizen
Twee gekoppelde interbellumwoningen met flankerende garages,
twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak, gebouwd
in 1937. Parement van gele baksteen op een plint van bruine
baksteen.

128602

Oorlogsmonument

Assenede

Assenede

Kasteelstraat zonder nummer (Assenede)

Oorlogsmonument, ingehuldigd op 4 juli 1920, Het gemeentebestuur oorlogsgedenkt interbellum, na
ekens
koos uit de ingezonden ontwerpen voor het beeld van kunstenaar
WO II
Louis Willems uit Zelzate. De stenen soldatenfiguur op hoge vierkante
arduinen sokkel werd door de Duitsers vernield in 1944. In 1945 werd
het monument aangepast, zonder reconstructie van het beeld.

71/1748

datering

WO II

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Desmet Theofiel (Ontwerper)

neoclassicisme

voor WO I

interbellum

Sinia Oscar (Ontwerper)
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128606

Restaurant Den Hoed

Assenede

Assenede

Kloosterstraat 3 (Assenede)

Herberg met rolbaan naar ontwerp van architect A. De Pape.
Witgeschilderd bakstenen hoekhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
herbergen,
volkssportvoorzi 19de eeuw, na
WO II
eningen

128607

Brouwerswoning

Assenede

Assenede

Kloosterstraat 5 (Assenede)

Brouwerswoning van de brouwerij Van Hoorebeke die opgericht werd
door Julien Van Hoorebeke in 1898 naar ontwerp van architect
Charles Cambien‐Spruyt op de plaats van de vroegere brouwerij
Bovijn. Enkel de in 1903 gebouwde Imposante vrijstaande eclectische
constructie met kasteelallures bleef in het immense, deels ommuurde
en van fraaie hekken voorziene terrein bewaard.

brouwerswonin voor WO I
gen, hekken,
landhuizen,
omheiningsmur
en

128625

Hoeve

Assenede

Assenede

Lindekenstraat 2 (Assenede)

Hoeve van het voor de streek kenmerkende open hoevetype met
losse bestanddelen op erf afgesloten met twee ijzeren hekken aan
betonnen stijlen, gelegen op de splitsing met de Fonteinestraat. Het
boerenhuis klimt op tot minstens 18de eeuw. Ten westen op het erf
ingeplant bedrijfsgebouw met restanten van oude schuur.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

128626

Afspanning

Assenede

Assenede

Markt 1 (Assenede)

Hoekgebouw met de Kloosterstraat van vier traveeën en twee
bouwlagen onder mank pannen zadeldak, op het keldergewelf
gedateerd 1721.

afspanningen

128627

Pastorie Sint‐Petrus en Sint‐
Martinusparochie

Assenede

Assenede

Markt 14 (Assenede)

Pastorie gebouwd in 1871 door de gemeente op dezelfde locatie als
de oude pastorie. Imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken uit oranjerode
baksteen met verwerking van arduin voor de plint, hoekkettingen,
dorpels en boordstenen.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën 19de eeuw

128628

Herberg Prins Kardinaal

Assenede

Assenede

Markt 2 (Assenede)

Herberg genaamd naar Ferdinand van Oostenrijk, die mogelijk, bij de herbergen
inspectie van de nabijgelegen forten hier in een estaminet verbleef.
Huidig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, met oudere kern, nu met vernieuwd bakstenen
witgeschilderd parement en aangepast interieur. Gesmeed ijzeren
uithangteken met huisnaam en jaartal 1400, kroon en
kardinaalshoed.

128629

Herberg De Gulden Appel

Assenede

Assenede

Markt 26‐27 (Assenede)

Herberg, opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, volgens
kadasterarchief in 1865 vernieuwd als schoolhuis. Het betreft
vandaag ontpleisterde bakstenen dorpswoningen van één bouwlaag
onder pannen zadeldak met nu enkel nog bepleisterde en
beschilderde plint en deuromlijstingen.

herbergen

128630

Café Sint‐Sebastiaan

Assenede

Assenede

Markt 3 (Assenede)

Oorspronkelijk rijhuis, in 1827 aangekocht door de gemeente en tot
1856 gebruikt als jongensschool. Bescheiden rijhuis van twee
traveeën en twee vrij lage bouwlagen onder pannen zadeldak,
mogelijk met oudere kern.

cafés

128631

Gemeentehuis Assenede

Assenede

Assenede

Markt 4 (Assenede)

Imposante laatclassicistische constructie, oorspronkelijk gebouwd als schepenhuizen
Landhuis of schepenhuis van het Ambacht Assenede in 1771.
Voorbouw van vier traveeën en twee bouwlagen met attiek onder
leien schilddak met sierlijke houten vierkant klokkentoren met
koperen klokdakje en windwijzer.

128632

Dorpswoning met winkel en koperslagerij

Assenede

Assenede

Markt 5 (Assenede)

Woning en voormalige winkel en koperslagerij. Rijhuis van twee
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw. Nu gecementeerde en
geschilderde lijstgevel gemarkeerd door een gevelbrede drieledige
houten winkelpui uit het begin van de 20ste eeuw en kenmerkende
omlijste oculi in de halveverdieping.

72/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Pape Albert (Ontwerper)

eclecticisme

eerste kwart
18de eeuw

Cambien‐Spruyt Charles
(Ontwerper), Coppejans Hendrik
(Ontwerper)

De Geest J. (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

dorpswoningen, 18de eeuw,
metaalfabrieken voor WO I
, winkels

classicisme

Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper)
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128633

Notariswoning

Assenede

Assenede

Markt 6 (Assenede)

vierde kwart
Burgerhuis gebouwd in 1778 door notaris Franciscus Xaverius Mys en achterhuizen,
zijn echtgenote Anna Jacoba Pijnaert en toegeschreven aan de Gentse notariswoninge 18de eeuw
n
bouwmeester Jan Baptist Simoens. Het burgerhuis is een mooi
voorbeeld van classicistische architectuur door de aanwezige
kenmerkende Lodewijk XVI‐decoratie. De voorgevel met
symmetrische dubbelhuisopstand telt vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zwart pannen zadeldak.

128634

Interbellumwoning met achterliggende
maalderij Tack

Assenede

Assenede

Markt 7, Stadhuisstraat zonder nummer
(Assenede)

Aan de Markt palend dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, vernieuwd in 1937. Bakstenen
parement op hoge arduinen plint, gemarkeerd door een
dieperliggende deur en driezijdige erker met aansluitend balkon op
de bovenverdieping. Aan de Stadhuisstraat palend bakstenen
maalderijgebouw van oorspronkelijk twee bouwlagen en zadeldak.

128636

Schandpaal

Assenede

Assenede

Markt zonder nummer (Assenede)

schandpalen
De oorspronkelijke schandpaal werd vermoedelijk opgericht door
graaf della Faille d'Assenede, heer van het Assenedeambacht tussen
1771 en 1775. Gerestaureerde achtzijdige arduinen paal op hoge
sokkel met Toscaans kapiteel en nieuwe bekroning met
schildhoudende leeuw met heraldisch wapen van de familie della
Faille d’Assenede; ketting met halsijzer en tekstplaatje op de schacht,
geplaatst op een nieuw voetstuk.

128635

Parochiekerk Sint‐Pieter en Sint‐Martinus

Assenede

Assenede

Markt zonder nummer (Assenede)

Kerk met rechthoekige plattegrond van een hallenkerk met drie
gelijke beuken van vier traveeën, niet uitspringend transept met
kruisingstoren op vierkante basis en drie gelijke koren met rechte
sluiting.. De oudste delen van de huidige kerk in Doornikse kalksteen
zijn nog de achthoekige kruisingstoren op vierkante basis, de
kruisbeuk en het koor in romaanse stijl van circa 1200. De gotische
zijkoren dateren vermoedelijk uit de 14de eeuw.

parochiekerken 14de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
eerste kwart
13de eeuw, na
WO II

128637

Molenaarswoning

Assenede

Assenede

Menneken 10 (Assenede)

Achterin, aan het vroegere molenpad ingeplant voormalig
molenaarshuis, gebouwd in 1897 door molenaar J.B. Kerckhaert‐De
Pestele van de vroeger ernaast gelegen stenen oliewindmolen,
minstens teruggaand tot het begin van de 19de eeuw. Laag, gewit
bakstenen huis van drie traveeën onder pannen zadeldak met
dakvenster boven de centrale deur.

molenaarswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw

128638

Café en zilverlinde

Assenede

Assenede

Menneken 4 (Assenede)

Achterin, aan de splitsing van de toegangsweg tot het vroegere
station en het oude molenpad ingeplant gebouw, verscholen achter
een imposante zilverlinde. Oorspronkelijk café, gebouwd in 1898 door
brouwer Ed. Aldeweireldt op de plaats van de oude herberg " 't
Schuttershof" bij het station.

vierde kwart
cafés,
gekandelaarde 19de eeuw
bomen,
schermbeplanti
ngen

128644

Gemeentelijke begraafplaats

Assenede

Assenede

Molenstraat zonder nummer (Assenede)

Achterin gelegen gemeentelijke begraafplaats. Een eerste
begraafplaats buiten de dorpskom werd aangelegd in 1810. In 1895
werd de begraafplaats vergroot en afgesloten met een nieuw
bakstenen toegangshek.

hekken,
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen

128647

Hoeve

Assenede

Assenede

Nieuwburgstraat 16 (Assenede)

Hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid en beboomd erf,
afgesloten door ijzeren hek, met gekasseide oprit naar
hoevegebouwen. Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak.
Houten wagenhuis van drie traveeën onder zadeldak. In boomgaard,
drie betonnen grassilo’s, naar verluidt van circa 1940.

boerenwoninge WO II
n,
boomgaarden,
hekken, silo's,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

73/1748

burgerhuizen,
maalderijen

datering

stijl
classicisme

interbellum,
WO II

plantensoort

context

persoon
Boulez Jules (Ontwerper),
Paternotte Nicolas (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

De Pape Albert (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw,
vanaf 1975

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

romaans,
neogotiek

neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), de Zomere P.
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Janssens
Amand Robert (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper)
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128667

Burgerhuis

Assenede

Assenede

Oude Gentweg 1 (Assenede)

burgerhuizen
Vrijstaand burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw,
aangepast begin 20ste eeuw en uitgebreid met erker in 1953.
Gecementeerde lijstgevel met licht getoogde muuropeningen in zwart
geschilderde rechthoekige omlijsting, lekdrempels op
bovenverdieping verbonden tot cordonlijst.

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

128668

Duitse militaire post

Assenede

Assenede

Prins Boudewijnlaan 27 (Assenede)

bunkers
Kleine, bijna volledig ondergrondse betonnen constructie tegen de
oude Gravejansdijk aan gebouwd, in de tuin van Prins Boudewijnlaan
27, tegen het centrum van Assenede.

WO I

128669

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Prins Boudewijnlaan 56 (Assenede)

Dijkhuisje met aanpalende vroegere bedrijfsvleugel, ingeplant op de
dijk rechts van de Sint‐Annakapel. Heden gecementeerd
witgeschilderd woongedeelte van vier traveeën onder één zadeldak
met de drie aansluitende gewitte traveeën, naar verluidt daterend
van circa 1900.

128670

Dijkhuis

Assenede

Assenede

Prins Boudewijnlaan 6 (Assenede)

dorpswoningen eerste kwart
Op de dijk gelegen alleenstaand huisje met beplante voortuin, vier
19de eeuw
traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak tussen aandaken,
opklimmend tot begin 19de eeuw. Verankerde gewitte gevels, in de
voorgevel voorzien van nieuwe brede vensters; middentravee met
rechthoekige deur onder pannen luifel. Rechts aansluitende aanbouw
onder verspringend zadeldak.

128671

Sint‐Annakapel

Assenede

Assenede

Prins Boudewijnlaan zonder nummer
(Assenede)

bedevaartkapell derde kwart
Classicistische kapel, op de voorgevel en op een steentje in de
18de eeuw,
en,
achtergevel 1773 gedateerd. Volgens documenten van 1750 in het
afsluitingshagen voor WO I
kerkarchief van Assenede, werden er toen al plannen gemaakt om
een nieuwe kapel op te richten met financiële en materiële steun van
de parochianen.

128684

Café De Linde

Assenede

Assenede

Stoepestraat 42 (Assenede)

Café, gelegen voor de gekasseide toegangsweg naar het
bedevaartsoord van Onze‐Lieve‐Vrouw van Stoepe. Huis van één
bouwlaag onder zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

cafés,
18de eeuw
dorpswoningen

128694

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Assenede

Trieststraat 142 (Assenede)

Hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid en beboomd erf,
afgesloten door vernieuwd ijzeren hek aan nieuwe bakstenen stijlen,
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten noorden op erf en haaks op de
straat ingeplante boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Ten zuiden, parallel aan woonhuis, ruim
bedrijfsgebouw van elf traveeën met schuur en stallen.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
paardenstallen,
schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128695

Villa

Assenede

Assenede

Trieststraat 36 (Assenede)

Villa, gebouwd door notaris Verougstraete in 1931, naar verluidt een
ontwerp van architect William Veldeman. Opvallend bakstenen
landhuis opgetrokken in een rijke eclectische stijl met expressieve in‐
en uitgezwenkte topgevels en met details verwijzend naar de
regionalistische villabouw, de neo‐Vlaamserenaissance‐stijl en de
cottagestijl, en met een kleurrijke gevelafwerking.

notariswoninge interbellum
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128697

Romp van Neyts stenen molen

Assenede

Assenede

Trieststraat zonder nummer (Assenede)

Romp van een stenen beltmolen met inrijpoort, die gebouwd werd in windmolens
1862. Rond de eeuwwisseling werd er een stoommachine geplaatst
en fungeerde de molen als korenwind‐ en stoommolen.

derde kwart
19de eeuw

128696

Watertoren

Assenede

Assenede

Trieststraat zonder nummer (Assenede)

Zuilvormige watertoren van 1961. Cilindrische zuil opgetrokken van watertorens
witte bakstenen, zonder onderscheid tussen kuipgedeelte en voet,
onder een plat dak met een dakpaviljoen, met betonnen inzetkuip van
duizend kubieke meter en centrale steunconstructie die via
kruisbalken ook de wand schraagt.

na WO II

74/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

dorpswoningen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw,
voor WO I
n

classicisme

eclecticisme

Veldeman William (Ontwerper)
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128698

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Assenede

Valkendijk 1 (Assenede)

Hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw. Woonhuis, aangepast met nieuw bakstenen parement en
vergrote muuropeningen en bakstenen schuur onder zadeldak met
wolfseinden, oorspronkelijk gedekt met riet. Tussen woonhuis en
schuur, voormalig wagenhuis, oorspronkelijk met houten bebording
en strodak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128699

Café De Vlaamse Jager

Assenede

Assenede

Valkendijk 4 (Assenede)

Afgelegen café, op de afsplitsing van de straat, erf afgesloten door
muurtje van betonplaten en met ligusterhaag. Oorspronkelijk een
dijkwoning van één bouwlaag onder zadeldak met aanbouwsel,
gebouwd in 1936.

cafés,
interbellum
dorpswoningen

128499

Villa Renée

Assenede

Bassevelde

Assenedestraat 47 (Assenede)

Kleurrijke bakstenen villa in ruime beboomde tuin, van de straat
afgesloten door fraai ijzeren hekwerk, gebouwd in 1907 door notaris
Leon De Coorebyter‐Preudhom. Gerenoveerde woning van drie
traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd dak, gemarkeerd door
een breed linker zijrisaliet met erker, balkon en puntgevelbekroning.

voor WO I
hekken,
notariswoninge
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128500

Twee burgerhuizen

Assenede

Bassevelde

Assenedestraat 49‐51 (Assenede)

Twee, oorspronkelijk gelijkaardige allleenstaande burgerhuizen met
omhaagde voortuinen, volgens kadasterarchief gebouwd in 1915.

burgerhuizen

128501

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Assenedestraat 59 (Assenede)

Burgerhuis, volgens kadasterarchief met kern van 1885, ingeplant op burgerhuizen
de rooilijn, met bewaard parement van witte en groene geglazuurde
tegels uit begin 20ste eeuw.

128502

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Assenedestraat 7 (Assenede)

Rijhuisje met anderhalve bouwlaag met oude kern van één bouwlaag dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
en in begin 20ste eeuw vernieuwde gevel van geglazuurde gele en
bruine tegels.

128504

Site met walgracht

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 10 (Assenede)

bijgebouwen,
Achterin gelegen oude site met walgracht met lange toegangsdreef
naar de Beekstraat en oorspronkelijk mogelijk doorlopend tot aan de dreven, sites
met walgracht
kerk en het dorpsplein. Op de Ferrariskaart nog opgetekend als een
achtvormige omgrachting met opperhof‐ en neerhofstructuur. Heden
is de cirkelvormige gracht van het opperhof en een deel van de ten
noorden ervan gelegen omgrachting van het neerhof behouden.

128505

Brouwerijsite

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 18, 18A (Assenede)

Oorspronkelijk één voormalige brouwerijsite met brouwershuis,
paardenstallen, duiventorentje en brouwerijgebouwen in een
beboomde tuin, nu van de straat afgesloten door een indrukwekkend
ijzeren hekwerk tussen betonnen pijlers in imitatieboomstammen. Bij
de optekening op het kadaster in 1830 reeds gekend als brouwerij
Van Brussel.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
duivenverblijve
n,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
hekpijlers,
mouterijen,
paardenstallen

128506

Cottage

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 19 (Assenede)

Villa in cottagestijl, ingeplant in een grote beboomde tuin met vijver,
gebouwd in 1928 door de brouwersfamilie Van Acker. Naar verluidt
werd de tuin reeds aangelegd in 1911, de bijgebouwen met toilet en
duiventorentje zijn 1915 gedateerd.

cottagestijl
serpentinevijver eerste helft
s, duiventorens, 20ste eeuw, na
WO II
garages,
gemakhuisjes,
priëlen, hekken,
hekpijlers,
tuinbruggen,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

75/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO
II

Bauters Raymond (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128507

Twee dorpswoningen

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 21‐23 (Assenede)

Twee in spiegelbeeld opgetrokken woonhuizen met omhaagde
voortuintjes, gebouwd in 1928. Bakstenen enkelhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

dorpswoningen interbellum

128508

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 22 (Assenede)

Alleenstaand burgerhuis met achterliggende grote beboomde tuin en
voortuin afgesloten door fraai ijzeren hekwerk tussen gecanneleerde
gietijzeren zuilen op bakstenen voet; dubbel hek links voor de
koetspoort en in het midden. In oorsprong vermoedelijk een eind
18de–eeuws dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, links
geflankeerd door een koetshuis onder hoog schilddak en rechts twee
traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen

128509

Arbeiderswoningen

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 46‐58 (Assenede)

Voormalige vellenfabriek, volgens het kadasterarchief opgericht in
1896, in 1934 omgebouwd tot acht arbeiderswoningen, waarvan
vandaag nog 7 bewaard.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
textiel‐ en
lederwarenprod interbellum
uctie,
arbeiderswonin
gen

128510

Brouwerijsite De Cleene

Assenede

Bassevelde

Beekstraat 8 (Assenede)

Brouwerswoning en brouwerijgebouw van de brouwerij De Cleene,
opgericht in 1910. Achterin gelegen burgerhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met voortuin en fraai gesmeed
ijzeren hek. Rechts, voormalige smidse en brouwerijgebouw onder
imposant pannen zadeldak.

voor WO I
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
burgerhuizen,
hekken,
smidsen

128527

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Bassevelde

Doodhoek 19 (Assenede)

In de straatbocht gelegen hoeve met losse bestanddelen, ingeplant
ten noordoosten van boomgaard. Hoevegebouwen toegankelijk via
oprit opzij afgelijnd met knotwilgen. De boerenwoning dateert
vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten oosten,
tussen huis en schuur, laag wit gebouwtje onder pannendak, met
vroegere varkensstallen en toilet.

tweede helft
stallen,
boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen,
knotbomen

128528

Mariakapelletje

Assenede

Bassevelde

Doodhoek zonder nummer (Assenede)

Pijlerkapelletje ter ere van Maria, volgens opschrift in arduinen
gedenksteen opgericht in het Mariajaar 1954 in een bocht op de
splitsing van de straat.

pijlerkapellen

128530

Dorpskern Bassevelde

Assenede

Bassevelde

Dorp (Assenede)

De dorpskern van Bassevelde bestaat uit een opvallende open ruimte openbare
pleinen, dreven,
gevormd door het dorpsplein en de aangrenzende dorpsstraat. De
kasseiwegen
open ruimte gaat is een relict van de middeleeuwse dorpsvorm en
van een proto‐industriële site in functie van de lakennijverheid.

128531

Burgerhuis met tuin

Assenede

Bassevelde

Dorp 11 (Assenede)

Art‐decowoning uit 1935, opgetrokken in een baksteenarchitectuur
aansluitend bij het romantisch kubisme met strakke voorgevel met
een verzorgd parement van bruingele baksteen met diepliggende,
schuine uitgewerkte lintvoegen, op een plint van arduinplaten. De
diepe achterliggende tuin bewaart nog de vrij formele aanleg.

burgerhuizen,
garages,
hekken, tuinen

interbellum

128532

Alleenstaand burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 114 (Assenede)

Op de rooilijn ingeplant alleenstaand diephuisje onder geknikt
zadeldak, gebouwd in 1920. Voorgevelparement van gele
faiencetegels verrijkt met groene banden en ontlastingsboogjes
boven de getoogde deur en vensters.

burgerhuizen

interbellum

128533

Herberg De Zwarte Leeuw

Assenede

Bassevelde

Dorp 13, 15A (Assenede)

Oorspronkelijk in het dorpsbeeld opvallend gebouw door zijn zeven
traveeën brede en twee bouwlagen hoge bepleisterde en
witgeschilderde gevel uit begin 19de eeuw, van 1822 tot 1859
gebruikt als gemeentehuis.

gemeentehuize eerste kwart
n, herbergen
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

76/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

na WO II

art deco
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128534

Hof van Bassevelde

Assenede

Bassevelde

Dorp 146 (Assenede)

Voorheen zetel van het leenhof van Bassevelde en woonplaats van de
heren van Bassevelde, tot in de 16de eeuw. Volgens het
kadasterarchief werd in de periode 1884‐85 buiten de zuidelijke
walgracht een nieuw hoevecomplex gebouwd met boerenwoning en
stokerij, die later omgevormd werd tot maalderij. Nog grotendeels
omgrachte site met grote waterpartij ten noorden van de
boerenwoning, toegankelijk via een lange dreef.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
distilleerderijen,
dreven, hoeven,
maalderijen,
vijvers, sites
met walgracht

128535

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 18 (Assenede)

burgerhuizen
Kleurrijk bakstenen burgerhuis, volgens kadasterarchief van 1926.
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gemarkeerd door speklagen van witte baksteen en een plint
van arduinen bossage.

interbellum

128536

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 23 (Assenede)

Burgerhuis van heden vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen burgerhuizen
zadeldak, doch in kern een lage dorpswoning uit het einde van de
18de eeuw met oliemolen in de tuin, in 1892 verkocht als een herberg
en huis van commerce. Volgens bouwvergunning van 1911 verhoogd
met één bouwlaag en vermoedelijk dan ook voorzien van het huidige
parement.

vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

128537

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 28 (Assenede)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd in 1888. Sobere
bepleisterde en geschilderde lijstgevel begrensd door vlakke
hoekpilasters op een vernieuwde bakstenen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128538

Hostellerij Sint‐Hubert

Assenede

Bassevelde

Dorp 2A (Assenede)

Op de oude rooilijn aan het zuideinde van het Dorp ingeplant
voornaam gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw, gekend als
Hostellerij Sint‐Hubert met op het voetpad ervoor zeven arduinen
stoeppaaltjes.

afspanningen,
herbergen

eerste helft
19de eeuw

128539

Burgerhuis met bijgebouwen

Assenede

Bassevelde

Dorp 36 (Assenede)

In een grote tuin gelegen burgerhuis met opvallend ijzeren hekwerk
op bakstenen voet en fraai dubbel toegangshek aan bakstenen,
overhoeks geplaatste hekpijlers voorzien van spitsboognissen en een
hardstenen dekplaat met tandlijst. Achterin gelegen dubbelhuis, in
kern opklimmend tot begin 19de eeuw. Melkhuisje met verankerde
beraapte gevels op gepikte plint.

burgerhuizen, eerste kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen

128540

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Assenede

Bassevelde

Dorp 48‐50 (Assenede)

In het straatbeeld opvallend langgestrekt gebouw, oorspronkelijk
ontworpen als gemeentelijk schoolgebouw met onderwijzerswoning
naar de bewaarde plannen van de Gentse architect E. de Perre‐
Montigny van 1857. Oorspronkelijk bak‐ en hardstenen constructie,
nu gecementeerd en witgeschilderd, van negen traveeën en één
bouwlaag onder zwart pannen zadeldak.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

128541

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 52 (Assenede)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zwart pannen burgerhuizen
zadeldak, in 1905 uitgebreid tot zijn huidige vorm en voorkomen.
Kleurrijke bakstenen voorgevel van oranjerode en gele baksteen op
een plint van arduinplaten.

128542

Dorpswoningen

Assenede

Bassevelde

Dorp 57‐61 (Assenede)

Rij identieke dorpshuizen met bakstenen parement, drie traveeën en dorpswoningen eerste helft
twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit begin 20ste eeuw.
20ste eeuw

128543

Brouwerswoning

Assenede

Bassevelde

Dorp 60 (Assenede)

Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder leien schilddak met klassieke dubbelhuisopstand en twee
bepleisterde en witgeschilderde straatgevels, gebouwd in 1870. De
aansluitende oranjerode en gele bakstenen travee met venster vormt
de zijgevel van de in 1909 aangebouwde veranda. Ook het ijzeren hek
ernaast dateert uit dezelfde periode. De vroegere
brouwerijgebouwen en de huidige grote tuin zijn toegankelijk via een
ijzeren hek tussen gemetste bakstenen pijlers.

77/1748

datering

stijl

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

voor WO I

voor WO I,
brouwerijen,
brouwerswonin derde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
hekpijlers

plantensoort

neoclassicisme
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128544

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Dorp 85 (Assenede)

Nog oorspronkelijke dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
onder pannen zadeldak, ingeplant op de hoek met het vroegere
molenpad, gebouwd in 1880. Dubbelhuis met witgeschilderde
voorgevel op donkergrijze gecementeerde plint

128545

Spoorwachterswoning

Assenede

Bassevelde

Dorp 90 (Assenede)

vierde kwart
Spoorwachterswoning, gebouwd in 1896 bij de spoorwegovergang op baan‐ en
de lijn Zelzate Eeklo, ingehuldigd in 1871. Vrijstaand gebouw van drie seinwachterswo 19de eeuw
ningen
traveeën en anderhalve bouwlaag onder overstekend zadeldak
opgetrokken door de Belgische staat volgens het klassieke type
wachterswoning.

128546

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Dorp 92 (Assenede)

Alleenstaand, haaks op de straat en vroeger naast de spoorweg
ingeplant huis met voortuin afgesloten door een ijzeren hek en hoge
haagbeukhaag die in een brede boog de toegang, links van het huis,
overspant. Diephuis, gebouwd in 1875 en in de jaren 1920 voorzien
van een voorgevelparement van lichtgele faiencetegels verrijkt met
groene tegels.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

128547

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Dorp 98 (Assenede)

burgerhuizen
Burgerhuis van oorspronkelijk vijf en heden zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1889; getoogde koetspoort in
de rechter travee.

vierde kwart
19de eeuw

128552

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart met kerkhof

Assenede

Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)

Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het
dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren
hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan
de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar
ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd
in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik
geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de
kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de
kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren.
Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een
collectie aan voornamelijk 20ste‐eeuwse graftekens en een
neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.

parochiekerken,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken,
ossuaria, hagen,
calvariebergen,
openbare
toiletten,
kerkhoven

tweede helft
13de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

128551

Sint‐Annakapel tussen zilverlindes

Assenede

Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)

Kapel, ingeplant op een plantsoentje tussen twee zilverlindes in het
perspectief van Dorp op de T‐vormige splitsing met Hogevorst en
Oude Boekhoutestraat. Eenvoudige witgeschilderde bakstenen kapel
met voorgevel gemarkeerd door hoeklisenen en uitlopend in een
driehoekig fronton met bekronend fraai ijzeren kruisbeeld. De kapel
werd gebouwd een paar jaar na de vernieling van de kapel van 1840.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen

tweede kwart
19de eeuw,
eerste kwart
21ste eeuw

128550

Muziekkiosk

Assenede

Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)

De muziekkiosk werd opgericht in 1930 door de Koninklijke Harmonie muziekkiosken
Sint‐Cecilia. De eenvoudige achthoekige constructie bevat een
bakstenen onderbouw waarop een betonnen vloer en acht gietijzeren
zuiltjes onder een houten tentdak met rode kunstleien.

interbellum

Baal V. (Ontwerper)

128549

Dorpspomp

Assenede

Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)

waterpompen
De openbare waterpomp werd opgericht ter vervanging van een
houten dorpspomp. De gemeenteraad belastte bouwkundige Edmond
de Perre‐Montigny met een ontwerp. De arduinen pomp werd
geplaatst in 1876 en in 1877 werd de bronzen waterspuwer geleverd.

vierde kwart
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

128548

Oorlogsmonument met vredesboom

Assenede

Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)

Het oorlogsmonument van de hand van beeldhouwer Aloïs De Beule
dateert van 1920 en staat op een imitatierots gelegen op een
plantsoen en wordt geflankeerd door een vredesboom.

78/1748

datering

oorlogsgedenkt interbellum,
interbellum
ekens,
opgaande
bomen,
vredesbomen

stijl

plantensoort

gotiek

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Coucke Samuel (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper), De
Pape Marc (Ontwerper), Guislain‐
Fuerison Petrus Judocus
(Ontwerper), Martens Michel
(Ontwerper), Van de Steene
Benitius (Ontwerper), Oosterlinck
O. (Ontwerper)

Tilia tomentosa

Quercus robur

De Beule Aloïs (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128554

Hoeve

Assenede

Bassevelde

Eendrachtstraat 25 (Assenede)

Hoevetje met oude kern van twee huisjes, in 1878 verbouwd tot zijn boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
huidige vorm. Haaks op de straat, achterin gelegen woonhuis van vier n, hoeven
traveeën met lichtgeelgeschilderde gevels op grijze gecementeerde
plint.

128553

Rij arbeiderswoningen

Assenede

Bassevelde

Eendrachtstraat 8‐18 (Assenede)

Rij arbeidershuizen uit de jaren 1930 met overwegend diephuisjes
van twee traveeën onder geknikte zadeldaken met overstekend
dakschild, opgetrokken in lichte baksteen.

arbeiderswonin interbellum
gen

128560

Kapel

Assenede

Bassevelde

Haantjen 19 (Assenede)

Bewaarde Mariakapel aan erftoegang van gesloopte hoeve,
gedateerd 1818 in tralie van nis. Bakstenen kapel onder zadeldakje
met pannen en met puntgeveltje afgewerkt met vlechtingen en
bekroond door ijzeren kruis.

pijlerkapellen

128561

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Bassevelde

Haantjen 49 (Assenede)

Hoeve met losstaande bestanddelen, vermoedelijk daterend uit de
tweede helft van de 18de eeuw. Vroeger gelegen aan Omweg, na het
rechttrekken van de straat Haantjen in de jaren 1930, behorend bij
laatstgenoemde straat, achtergevel werd voorgevel.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

128564

Pijlerkapel

Assenede

Bassevelde

Hazelarenhoek 1 (Assenede)

Bakstenen kapelletje onder zadeldakje bij de erftoegang tot de hoeve, pijlerkapellen
vermoedelijk daterend uit eind 19de eeuw. Puntgevel met
spitsboognis.

128565

Boerenarbeiderswoning

Assenede

Bassevelde

Hazelarenhoek 15 (Assenede)

Laag boerenarbeidershuisje met flankerende aanbouwsels onder
zadeldaken, daterend uit de jaren 1860. Gewitte gevels op gepikte
plint met rechthoekige muuropeningen met groen geschilderd
houtwerk.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

128570

Café In de koetsier

Assenede

Bassevelde

Hendekenstraat 59 (Assenede)

Hoekhuis met Haantjen, gebouwd in 1936 door de lokale brouwer R.
Aldeweireldt en opgetrokken in een kenmerkende
baksteenarchitectuur van het interbellum met een typerende
afgeronde hoektravee met de inkom en platte daken.

cafés

128571

Hoeve

Assenede

Bassevelde

Hogevorst 19 (Assenede)

boerenwoninge 18de eeuw,
Voormalige hoeve met oude kern, vermoedelijk uit 18de eeuw.
n, hoeven
tweede helft
Boerenwoning achteraan vergroot in de tweede helft van de 19de
19de eeuw
eeuw, dienstgebouwen vernieuwd. Breed woonhuis van acht
traveeën onder zadeldak met gepleisterde voorgevel met vernieuwde
rechthoekige muuropeningen. De rechter zijgevel is afgewerkt met
muurvlechtingen.

128572

Hoeve

Assenede

Bassevelde

Hogevorst 26 (Assenede)

Hoeve met oude boerenwoning uit de tweede helft van de 18de
eeuw, vernieuwd en voorzien van nieuwe voorgevel rond 1970.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
18de eeuw, na
WO II

128573

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Bassevelde

Hogevorst 48 (Assenede)

Rechthoekig omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen,
minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Bewaarde omgrachting,
aangepaste boerenwoning en vernieuwde bijgebouwen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

128584

Hoeve

Assenede

Bassevelde

Hooghofstraat 3 (Assenede)

Voorheen omgrachte hoeve, nu nog enkel gracht aan de straatkant en boerenwoninge voor WO I
n, hoeven, sites
vernieuwd woonhuis, volgens kadasterarchief van 1910‐1911.
Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak met zwarte pannen. met walgracht

128591

Burgerhuis uit het interbellum

Assenede

Bassevelde

Kaprijkestraat 1 (Assenede)

Interbellumwoning, gebouwd in 1934. Dubbelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen onder mansardedak van groene pannen.

79/1748

burgerhuizen

datering

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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128592

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Kaprijkestraat 10 (Assenede)

Burgerhuis met voortuintje, gebouwd in 1875 samen met nummer 4, burgerhuizen
6 en 8 die intussen verbouwd zijn. Enkel nummer 8 behield hetzelfde
hekwerk met voetgangershekje aan het voortuintje. Dubbelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met in authentieke
staat behouden bepleisterde en geschilderde voorgevel op een
imitatiebreukstenen plint.

128593

Twee boerenwoningen

Assenede

Bassevelde

Kaprijkestraat 30‐32 (Assenede)

Twee gekoppelde boerenwoningen met omhaagde voortuintjes,
ingeplant op de hoek met de huidige Eendrachtstraat, het vroeger
tracé van de buurtspoorweg en gebouwd in 1911. Langgestrekte
woningen van vijf traveeën onder doorlopend leien zadeldak.

boerenwoninge voor WO I
n

128603

Burgerhuis

Assenede

Bassevelde

Kerkstraat 15 (Assenede)

In de eerste helft van de 20ste eeuw gekend als koffiebranderij en
confituurfabriek Poppe. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen met oudere kern van één bouwlaag en heden verankerde
bepleisterde en geschilderde voorgevel op geschilderde plint. In
achterbouw, bewaarde vroegere bedrijfsgebouwen, volgens het
kadasterarchief opgericht in 1942.

burgerhuizen, eerste helft
20ste eeuw
gebouwen en
structuren voor
voedings‐ en
genotsmiddelen
productie,
koffiebranderije
n

128604

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Kerkstraat 23 (Assenede)

Dorpswoning van vier traveeën onder pannen zadeldak, volgens het dorpswoningen, derde kwart
hekken
19de eeuw
kadasterarchief nieuw gebouwd in 1870. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel afgelijnd door vlakke pilasters en een
uitgewerkt hoofdgestel met geprofileerde architraaf, fries en houten
kroonlijst op klossen.

128605

Rijkswachtkazerne

Assenede

Bassevelde

Kerkstraat 25‐35 (Assenede)

rijkswachtkazer interbellum
Rijkswachtkazerne, gebouwd in 1934 door de brouwersfamilie Van
Acker. Het bakstenen wooncomplex bestaat uit vijf huisjes met twee nes
bouwlagen en pseudomansardedak, in twee blokken van twee en drie
woningen haaks op elkaar gebouwd met in de hoek een
oorspronkelijke laagbouw met een bureel met twee cellen, een
fietsberging en een gezamenlijke wasplaats. Het voorpleintje is
afgesloten door een lage betonnen omheining.

128611

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Bassevelde

Kraaigemstraat 43 (Assenede)

Achterin gelegen, nog deels omgrachte hoeve met losse
bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw daterend en bereikbaar via
een lange dreef met fruitbomen. Ten oosten binnen de circulaire
omgrachting gelegen boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak.
Ten zuiden, bakstenen bedrijfsgebouw met schuur en stallen onder
zadeldak, gedateerd 1898, met sporen in metselwerk van oudere
schuur.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, dreven,
schuren, stallen, 19de eeuw
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

128612

Herberg met leilinden

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 55 (Assenede)

Herberg met rij van zes leilinden ervoor. Langgestrekt gebouw met
oudere kern en vernieuwde bakstenen voorgevel en cafépui met
brede vensters. Afdekkend mansardedak.

herbergen

128613

Klooster

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 70 (Assenede)

Klooster van de zusters bernardinnen, opgericht in 1897 door de
zusters van Bassevelde samen met een kleuter‐ en lagere school
rechts ervan. In 1908‐10 werden de bestaande gebouwen verhoogd
met een bouwlaag en kregen hun huidige uitzicht. In 1939 werd links
van het kloostergebouw een kapel aangebouwd onder plat dak.

hekken,
hekpijlers,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

80/1748

datering
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

stijl

plantensoort
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persoon
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128614

School

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 72 (Assenede)

Voormalig schoolgebouw, opgericht in 1897 samen met het ernaast
gelegen kloostergebouw door de zusters bernardinnen van
Bassevelde, als gemengde vrije kleuter‐ en lagere school. In zijn
huidige vorm daterend van 1910. Achterin gelegen schoolgebouw
met voortuin en afgesloten door een haag. Eenvoudige bakstenen
constructie van tien traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak. Ommuurde speelplaats achteraan.

kleuterscholen, vierde kwart
lagere scholen, 19de eeuw,
omheiningsmur voor WO I
en

128615

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt
Ontvangenparochie

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 74 (Assenede)

Neotraditioneel gebouw, gebouwd in 1908 naar ontwerp van
architect H. Valcke, ontwerper van de nieuwe parochiekerk en
gebouwd op hetzelfde perceel. Achterin gelegen alleenstaand
gebouw met voortuin, van de straat afgesloten door een haag en
ijzeren hek op lage bakstenen voet. Verzorgd bakstenen dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen
zijtrapgevels.

hekken,
pastorieën,
opgaande
bomen,
geschoren
hagen,
pastorietuinen

128616

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 75 (Assenede)

Alleenstaande dorpswoning met voortuin afgesloten door een haag dorpswoningen interbellum
en voetgangershekje tegenover de deur, volgens kadasterarchief van
1927. Dubbelhuisje van drie traveeën onder pseudomansardedak met
dakvensters.

128617

Dorpswoning

Assenede

Bassevelde

Landsdijk 82 (Assenede)

Op de rooilijn ingeplant nog authentiek bewaarde alleenstaande
dorpswoning, gebouwd in 1926. Bakstenen dubbelhuis van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak.

dorpswoningen interbellum

128618

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt Assenede
Ontvangen

Bassevelde

Landsdijk zonder nummer (Assenede)

Na de oprichting in 1904 van een nieuwe parochie kreeg architect
Henri Valcke uit Ledeberg in 1905 de opdracht een kerkgebouw te
ontwerpen. Het neogotische kerkgebouw, van de straat gescheiden
door een beplante voortuin en ijzeren hekken op een lage bakstenen
voet, is met de voorgevel naar het noorden gericht.

hekken,
voor WO I
parochiekerken

128648

Gemeenteschool

Assenede

Bassevelde

Nieuwe Boekhoutestraat 26 (Assenede)

Gemeentelijke basisschool, gebouwd als gemeentelijke
meisjesschool, naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny van
1872. Typisch schoolgebouw in een verzorgde decoratieve
baksteenarchitectuur op gecementeerde plint, van zeven traveeën
onder pannen zadeldak.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

128649

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Assenede

Bassevelde

Nieuwe Boekhoutestraat 3 (Assenede)

pastorieën,
Het vrijstaande, op een terp tussen twee belangrijke dorpsstraten
vijvers,
ingeplant herenhuis van 1857 met aansluitende tuin, heeft een
imposant en beeldbepalend karakter. Het typische dubbelhuis telt vijf pastorietuinen
traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak en is opgetrokken
in neoclassicistische stijl.

derde kwart
19de eeuw

128650

Hoeve en stoommelkerij Mijn Goest

Assenede

Bassevelde

Nieuwe Boekhoutestraat 64 (Assenede)

Hoeve, vermoedelijk uit de 18de eeuw, in 1893 voorzien van een
stoommelkerij. Volgens het kadasterarchief werd het oude
boerenhuis in 1910 vergroot en verbouwd tot een landelijke woning
in regionalistische stijl met vooral in het interieur invloeden van de
cottagestijl.

128666

Bistro 't Momentje

Assenede

Bassevelde

Oude Boekhoutestraat 37 (Assenede)

Landbouwbedrijf met twee gekoppelde woningen, in 1866 verenigd boerenwoninge derde kwart
tot één huis. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder n, hoeven,
19de eeuw
pijlerkapellen
zadeldak met getrapte dakvensters. Het oude bakstenen
wegkapelletje met getralied nisje aan de straat is heropgebouwd.

128693

Tramstation Bassevelde: watertorentje
met kolenhok

Assenede

Bassevelde

Tramstatie 5 (Assenede)

opslagplaatsen, voor WO I
De buurtspoorweggebouwen van de stelplaats in Bassevelde, de
stationsgebouw
vroegere eindhalte van de spoortram Gent‐Bassevelde, werden
aangelegd in 1910. De oude tramremise en bijbehorende woning zijn en, watertorens
gesloopt, de voormalige watertoren met kolenmagazijn bleven
behouden.

128503

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Boekhoute

Basseveldestraat 11 (Assenede)

Hoeve met losstaande bestanddelen, vermoedelijk uit 18de eeuw,
doch nagenoeg volledig vernieuwd. Van de oude boerenwoning rest
aan de gewitte straatgevel nog een gebogen deurtje in een bakstenen
omlijsting met neuten, oren, sluitsteen en kroonlijstje.

81/1748

datering

voor WO I

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
zuivelfabrieken 19de eeuw,
voor WO I

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Valcke Henri (Ontwerper)

neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
De Beule Aloïs (Ontwerper), De
Pape Albert (Ontwerper), Valcke
Henri (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

neoclassicisme

regionalisme

De Pape Albert (Ontwerper)
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128512

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp 24 (Assenede)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met neoclassicistisch huidig uitzicht van circa 1920 met
rechts aansluitende gevel met korfboogpoort. In kern een laag
dorpshuis met aanpalend poortgebouw met anderhalve bouwlaag.
Bewaarde merkwaardige overwelfde kelders die onder de linker
traveeën vermoedelijk opklimmen tot de 16de of zelfs 15de eeuw.

burgerhuizen, 15de eeuw,
dorpswoningen, 16de eeuw,
interbellum
poorten
(bijgebouwen)

128513

Stadhuis van Boekhoute

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp 3 (Assenede)

Opgericht als gemeentehuis en onderwijzerswoning in 1906 naar
ontwerp van architect Fr. Van Wassenhove. Bakstenen gebouw van
zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

gemeentehuize voor WO I
n,
onderwijzerswo
ningen

128514

Kasteeldomein Ter Leyen

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp 5 (Assenede)

De eerste vermelding van een kasteel dateert van 1511, in het bezit
van meester Roeland Soete. Nog deels omgracht vroeg‐
renaissancekasteel op L‐vormige plattegrond, ingeplant in een groot
landschapspark met prachtige bomen, vijver met ijzeren boogbrugjes,
ijskelder en grot. Koetsierswoning vermoedelijk gebouwd in de
tweede helft van de 19de eeuw en conciërgewoning.

solitaire bomen,
serpentinevijver
s,
conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
omheiningsmur
en, parken,
personeelswoni
ngen,
tuinbruggen,
grotten, vijvers,
walgrachten,
waterkastelen

128517

Parochiekerk Heilig Kruis

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp zonder nummer
(Assenede)

Parochiekerk voorheen met omringend kerkhof met ijzeren afsluiting calvariebergen, derde kwart
parochiekerken 19de eeuw, na
en hekken. De huidige parochiekerk werd opgericht onder pastoor
WO II
Lefèvre in 1866‐1868 naar ontwerp van architect E. de Perre‐
Montigny. Vrij sober eclectisch gebouw met voornamelijk
neoromaanse inslag en dominerende vierkante geveltoren,
opgetrokken uit baksteen en afgedekt met leien daken.

128516

Calvarie

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp zonder nummer
(Assenede)

Open calvariekapel op het voormalige kerkhof, tegen de zijgevel van calvariebergen
het huis Boekhoutedorp 8. Hergebruik van de decoratieve zandstenen
rondboogomlijsting op zuilen van het oorspronkelijk kerkportaal,
heropgebouwd in 1948 door beeldhouwer L. Willems.

128515

Vredesboom en oorlogsmonument

Assenede

Boekhoute

Boekhoutedorp zonder nummer, zonder
nummer (Assenede)

Oorlogsmonument en herdenkingsboom, aangeplant en opgericht in
1920 ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De boom werd in
2009 geveld en vervangen door een jong exemplaar.

128558

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Boekhoute

Graafjanstraat 37 (Assenede)

Hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk daterend van circa 1800 boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
met grotendeels verbouwde hoevegebouwen, doch de
eerste kwart
muurvlechtingen op de zijgevels van het boerenhuis wijzen op een
19de eeuw
oude kern.

128562

Dijkhuis

Assenede

Boekhoute

Haven 53 (Assenede)

Dijkhuisje, voorheen een herberg en vermoedelijk uit de eerste helft herbergen
van de 19de eeuw. Enkelhuis van drie traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak met witgeschilderde bakstenen verankerde voorgevel
op zwartgeschilderde plint.

eerste helft
19de eeuw

128563

Kapel Nood zoekt Troost

Assenede

Boekhoute

Haven zonder nummer (Assenede)

Bakstenen wegkapel gebouwd in 1945 en in 1987 volledig vernieuwd, betreedbare
gelegen aan het Leopoldkanaal.
kapellen (klein
erfgoed)

WO II, vanaf
1975

82/1748

datering

eerste helft
16de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

persoon

neoclassicisme

Van Wassenhove Frans
(Ontwerper)

renaissance

Acke ‐ Van Wynsberghe
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper)

eclecticisme

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Janssens Amand
Robert (Ontwerper), Coppejans
Daniël (Uitvoerder)

na WO II

vredesbomen, interbellum
opgaande
bomen,
oorlogsgedenkt
ekens

context

Fagus sylvatica
'Atropunicea'
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128639

Café Honoré Remerie

Assenede

Boekhoute

Meuleken 21 (Assenede)

Vrijstaand huis, gebouwd in 1911, met twee bouwlagen en zadeldak, cafés
opvallend door zijn voorgevelparement van zwarte en beige
faiencetegels met op de bovenverdieping ingewerkte huisnaam.

128642

Gemeentelijke begraafplaats

Assenede

Boekhoute

Meuleken zonder nummer (Assenede)

De gemeentelijke begraafplaats werd aangelegd in 1857 en
uitgebreid naar het noorden in 1894. De oorspronkelijke
begraafplaats heeft een symmetrische aanleg met centraal gelegen
monumentale grafkelder. Het ijzeren toegangshek wordt geflankeerd
door twee, haaks op de straat ingeplante gebouwtjes. De sobere
bakstenen constructies waren oorspronkelijk gevangenhuis,
grafmakerswoning en lijkhuisje.

hekken,
lijkenhuizen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen,
buitenbegraafpl
aatsen

128641

Kapelletje met linde

Assenede

Boekhoute

Meuleken zonder nummer (Assenede)

Bakstenen wegkapelletje met beglaasde spitsboognis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje onder steil pannen zadeldakje, beschaduwd door
linde, vermoedelijk uit midden 20ste eeuw, ingeplant op het
kruispunt met Notelaarstraat.

pijlerkapellen, 20ste eeuw, na
WO II
kapelbomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen

128640

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw

Assenede

Boekhoute

Meuleken zonder nummer (Assenede)

De neoclassicistische kapel met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met kind uit betreedbare
kapellen (klein
de jaren 1850 is gesitueerd op de zuidoosthoek van de
erfgoed)
oorspronkelijke begraafplaats.

derde kwart
19de eeuw

128651

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Noordstraat 1 (Assenede)

burgerhuizen
Burgerhuis, gebouwd in 1862 op de plaats van de oude pastorie.
Oorspronkelijk woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak met behouden bovenvensters met kenmerkende
afgeronde bovenhoeken.

derde kwart
19de eeuw

128652

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Noordstraat 2 (Assenede)

Gaaf bewaard neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1876. Dubbelhuis met bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op een plint van arduinplaten, horizontaal gemarkeerd door
schijnvoegen en lijsten.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128653

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Noordstraat 7 (Assenede)

Rijhuis van drie traveeën en twee lage bouwlagen, gebouwd in 1912, burgerhuizen
opmerkelijk door zijn gecementeerde, heden witgeschilderde
voorgevel met reliëfmotieven.

voor WO I

128654

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Noordstraat 9 (Assenede)

Kleurrijk bakstenen burgerhuis, gebouwd in 1910. Dubbelhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
dakvensters in plaats van de oorspronkelijke dakkapellen. Linker
travee verbouwd tot garage.

burgerhuizen

voor WO I

128663

Dorpswoning

Assenede

Boekhoute

Ooststraat 5 (Assenede)

Alleenstaande neoclassicistische dorpswoning met behouden
voortuin omsloten door een ligusterhaag, door jaarankers in
vrijstaande rechter zijgevel 1890 gedateerd. Dubbelhuis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

128664

Dorpswoning

Assenede

Boekhoute

Ooststraat 6 (Assenede)

Op de rooilijn ingeplante, alleenstaande dorpswoning, gebouwd in
1900. Dubbelhuis van vier traveeën onder pannen zadeldak met
kleurrijke oranjerode bakstenen voorgevel gemarkeerd door zwarte
bakstenen speklagen en aflijnende muizentand.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

128665

Hoeve

Assenede

Boekhoute

Otegemstraat 12 (Assenede)

Hoevetje gelegen aan het einde van de doodlopende straat en erf van boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
de straat gescheiden door de Oosteeklose beek en toegankelijk via
hoeven
ijzeren hek. Boerenwoning opgericht in 1878, dienstgebouw later.

128673

Herberg De Vier Wegen

Assenede

Boekhoute

Schare 12 (Assenede)

Dijkhuis, gelegen ten zuiden van de dijkweg, op een spievormig
perceel aan het kruispunt van vier straten en daterend van 1898.
Huisje van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

83/1748

herbergen

datering

stijl

plantensoort

voor WO I

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Tilia

neoclassicisme

neoclassicisme

neoclassicisme

context

persoon
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128674

Hoeve

Assenede

Boekhoute

Schare 27 (Assenede)

Hoeve met losstaande woning en schuur, gelegen ten noorden van de boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
dijk en op de hoek van de Sint‐Jorispolderstraat leidend naar
eerste kwart
Watervliet, vermoedelijk daterend uit het einde van de 18de eeuw of schuren
19de eeuw
het begin van de 19de eeuw.

128675

Dijkhuis

Assenede

Boekhoute

Schare 49 (Assenede)

Dijkhuisje, gelegen ten noorden van de dijkweg, daterend uit de 19de dorpswoningen 19de eeuw
eeuw. Huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
verankerde voorgevel met getoogde vensters met T‐ramen aan
weerszij van een getoogde deur.

128676

Dijkhuis

Assenede

Boekhoute

Schare 51 (Assenede)

dorpswoningen, tweede helft
Dijkhuisje, gelegen ten noorden van de dijkweg, vermoedelijk
19de eeuw
daterend uit de tweede helft van 19de eeuw. Huisje van vier traveeën stallen
en één bouwlaag onder zadeldak. Gecementeerde verankerde
voorgevel op grijze beraapte plint met getoogde vensters met T‐
ramen en luiken aan weerszij van een getoogde deur.

128678

Villa

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 1 (Assenede)

Eclectische villa, gebouwd in 1915. In een beboomde tuin gelegen
woning met vernieuwd hek en brug over de beek die de Stationsstraat
aflijnt. Opvallende villa door haar speelse vormgeving en kleurrijk
baksteengebruik.

WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
toegangsbrugge
n

128679

Vrijstaand café

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 17 (Assenede)

Café, gebouwd in 1896. Alleenstaand verankerd, witgeschilderd
bakstenen gebouw van drie op drie traveeën met typische
afgeschuinde deurtravee en groot afgewolfd pannendak.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

128680

Villa

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 21 (Assenede)

Oude villa, op de voorgevel gedateerd 1906. Sober bakstenen
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
ingeplant in een grote beboomde tuin. Voorgevel met verzorgd
metselwerk van rode en gele baksteen, verwerkt met arduinen voor
de plint, dorpels, lateien, hoekstenen en een horizontaliserende
puilijst.

bijgebouwen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

128681

Station Boekhoute

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 57‐59 (Assenede)

Het station werd opgetrokken in 1871, en uitgebreid aan weerszij in opslagplaatsen, derde kwart
1891. Stationsgebouw met oorspronkelijk symmetrische opbouw van stationsgebouw 19de eeuw,
vierde kwart
en
één, twee en één bouwlagen onder lage verspringende zadeldaken.
19de eeuw

128682

Hoekhuis

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 63 (Assenede)

Vermoedelijk voorheen een herberg, gelegen aan de vroegere
spoorlijn tegenover het voormalige station van Boekhoute, daterend
uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Gerenoveerd hoekhuis van
drie, een en vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.
Bakstenen verankerde voorgevel met deur in afgekante hoektravee.

herbergen

128683

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Boekhoute

Stationsstraat 71 (Assenede)

Hoeve vermoedelijk uit de 18de eeuw. Boerenwoning van vier
traveeën onder zadeldak met pannen, tot 1927 met stro gedekt.
Gecementeerde gevel met dubbelhuisopstand. Bedrijfsgebouwen
verdwenen of vervangen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

128691

Hoeve

Assenede

Boekhoute

Tingelhoek 15 (Assenede)

boerenwoninge 18de eeuw
Beneden de noordzijde van de dijkweg gelegen boerenwoning van
één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 18de n, hoeven
eeuw. Sporen van muurvlechtingen op de zijgevel wijzen op de oude
kern.

128692

Maalderij

Assenede

Boekhoute

Tingelhoek 9A (Assenede)

maalderijen
Korenmaalderij van circa 1923 gebouwd op de plaats van een
gesloopte korenwindmolen. Aan de straat gelegen, gewit bakstenen
maalderijgebouw met ijzeren schuifpoort en rondboogvensters. Goed
bewaarde maalinrichting met twee steenkoppels met alle
bijbehorende uitrusting. In 1956 werd de maalderij vergroot.

128701

Boerenwoning

Assenede

Boekhoute

Vliet 10 (Assenede)

Achterin gelegen boerenwoning met voortuin, van vijf traveeën onder boerenwoninge vierde kwart
nieuw zadeldak, gebouwd in 1881.
n
19de eeuw

84/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

interbellum, na
WO II

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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128702

Burgerhuis

Assenede

Boekhoute

Vliet 14 (Assenede)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin en imposante linde, gebouwd
in 1927 samen met een elektrische graanmaalderij. Heden
ontpleisterd sober bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

128703

Dorpswoning

Assenede

Boekhoute

Vliet 6 (Assenede)

Op de rooilijn ingeplante typische dorpswoning van oorspronkelijk vijf dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
traveeën onder zadeldak, gebouwd in 1882 en recent uitgebreid met
een aansluitend linkerdeel met voorpuntgevel. Oude kern met
bepleisterde en witgeschilderde voorgevel met schijnvoegen, gepikte
plint en aflijnende geprofileerde daklijst.

128705

Dorpswoning

Assenede

Boekhoute

Weststraat 12 (Assenede)

dorpswoningen 19de eeuw,
Typisch 19de‐eeuwse dorpswoning op de hoek met Vliet, in zijn
voor WO I
huidige vorm daterend van 1911. Woonhuis van vijf traveeën onder
zadeldak met gevel, afgelijnd door een geprofileerde daklijst onder de
houten kroonlijst met gelobde rand. Lagere aanbouw op
verspringende rooilijn en afzonderlijk zadeldak aan de zijde van Vliet.

128706

Winkelhuis

Assenede

Boekhoute

Weststraat 16 (Assenede)

winkels
Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1911. Gecementeerd parement met decoratief patroon
op een donkergrijsgeschilderde imitatiebreukstenen plint. Bewaarde
houten winkelpui van het drieledige type met bekronend hoofdgestel
op de begane grond.

128707

Twee dorpswoningen

Assenede

Boekhoute

Weststraat 25‐27 (Assenede)

Twee in oorsprong identieke rijhuizen, volgens het kadasterarchief
samen gebouwd in 1898. Dubbelhuizen van elk vijf traveeën onder
doorlopend pannen zadeldak. Verzorgd parement van oranjerode
baksteen met speklagen van gele en zwarte baksteen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

128708

Cafégebouw

Assenede

Boekhoute

Weststraat 31 (Assenede)

Typisch cafégebouw op trapeziumvormige plattegrond met één
bouwlaag en pannen tentdak, gebouwd door brouwerij Ingels in
1914.

cafés

128709

Vrije Basisschool

Assenede

Boekhoute

Weststraat 7 (Assenede)

Stichting van een klooster en school door de zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Opwijk in 1870 in een bestaand herenhuis aan
de straat; uitgebreid met klaslokalen en een grote zaal in 1879. In
1925 werd een nieuw schoolgebouw opgericht achter in de tuin. Het
kloosterhuis en een deel van de oude schoolgebouwen aan de
straatzijde werden gesloopt en vervangen door een nieuwe
baksteenbouw. Behouden schoolvleugel in de tuin van elf traveeën
onder pannen zadeldak opgetrokken in een verzorgde
baksteenarchitectuur van oranjerode baksteen op een grijze plint.

heiligenbeelden vierde kwart
19de eeuw,
, kloosters,
lagere scholen, interbellum
pijlerkapellen,
gevelniskapelle
n

128710

Twee boerenwoningen

Assenede

Boekhoute

Wildestraat 14, 14A (Assenede)

Twee achterin gelegen gerenoveerde boerenwoningen onder
verspringende pannen zadeldaken. Nummer 14A, volgens de
Poppkaart uit midden 19de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128491

Kasteel Roegiers met park

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat 40‐42 (Assenede)

Kasteel, gelegen in een omgracht park afgesloten met een ijzeren
toegangshek aan bakstenen pijlers met vaasbekroning. Park
aangelegd in landschappelijke stijl met vijver en ijzeren brugje,
opvallende rij platanen aan de walgracht. Oorspronkelijk gepleisterd
en witgeschilderd kasteel daterend van 1783‐ 1785, uitgebreid circa
1910 en in 1938. Voormalige gebouwen van de bierbrouwerij, in kern
daterend van circa 1800 en uitgebreid in 1903 met een
stoombrouwerij. Dicht bij het kasteel, bevindt zich nog een kleine
arbeiderswoning van circa 1863.

opgaande
bomen, abdijen,
parken,
arbeiderswonin
gen,
brouwerijen,
distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen, landhuizen,
tuinbruggen,
vijvers,
walgrachten

85/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

WO I

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Reychler Philibert (Ontwerper)
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128492

Abdijsite zusters bernardinessen met
gastenkwartier

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat 40‐42, Kloosterakkerstraat
zonder nummer (Assenede)

Omgrachte site van de cisterciënzerinnenabdij van Oosteeklo. Het
gastenkwartier is het enige resterende abdijgebouw van de oude
Abdij van Oosteeklo. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak. Het oudste gedeelte van het gebouw
klimt op tot de 15de of 16de eeuw, vermoedelijk werd na de
vernielingen in 1577 het oostelijk gedeelte van het huidig gebouw
heropgebouwd. Centraal tussen de twee gedeelten bevindt zich het
trappenhuis met de stenen wenteltrap. Op de abdijsite ook het
buitenverblijf voor religieuzen, zogenaamd kasteel Roegiers,
opklimmend tot 1783 met omringend park in landschappelijke stijl.

landhuizen,
parken, sites
met walgracht,
abdijdomeinen,
abdijen

vierde kwart
18de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw

128493

Villa

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat 57 (Assenede)

Villaatje, op de hoek met de Antwerpse Heirweg, gebouwd in 1924
door notaris R. Huyghe van Sleidinge. Bakstenen gebouwtje van één
bouwlaag en zolderverdieping onder geknikt schilddak met
dakkapellen. Centrale portiek uitlopend in trapgevel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

128497

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128496

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128495

Duitse mitrailleurpost

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128494

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Abdijstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128498

Hoeve

Assenede

Oosteeklo

Antwerpse Heirweg 3 (Assenede)

Het enige nog bewaarde hoevetje in de straat, volgens het
kadasterarchief van 1872. Eenvoudige boerenwoning van vijf
traveeën onder zadeldak, later uitgebreid met een woongedeelte in
het vroegere dienstgebouw. Verankerde bakstenen gevel op
gecementeerde plint met beluikte vensters.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw

128511

Hoeve met losse bestanddelen Bijsterveld Assenede

Oosteeklo

Bijsterveld 5 (Assenede)

Oude vierkant omgrachte hoeve met losse bestanddelen, reeds
vermeld eind 15de eeuw, toegankelijk via populierendreven. Na
verkoop in 1986 volledig gerenoveerd. Boerenwoning van één
bouwlaag onder overstekend zadeldak, vermoedelijk in kern uit de
18de eeuw en voormalig bedrijfsgebouw met schuur en stallen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
schuren, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

128518

Hoeve met losse bestanddelen

Assenede

Oosteeklo

Bosstraat 42 (Assenede)

Hoeve, aan de straat afgesloten met beukenhaag en ijzeren hek aan
betonnen pijlertjes. Bedrijfsgebouwen later bijgebouwd of
vernieuwd. Boerenwoning met later aangebouwde stallen van één
bouwlaag onder pannen zadeldak, vermoedelijk daterend uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

128555

Dorpswoning

Assenede

Oosteeklo

Ertveldesteenweg 1 (Assenede)

Oorspronkelijk rij van drie lage dorpswoningen van drie en vier
traveeën onder doorlopend pannen zadeldak, opklimmend tot begin
19de eeuw. Alleen de rechtse woning met drie traveeën bleef
bewaard.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

86/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
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128556

Villa Gabriëlle

Assenede

Oosteeklo

Ertveldesteenweg 16 (Assenede)

Villa van 1903, ingeplant in grote tuin en van de straat afgesloten
door een fraai ijzeren hek, vroeger met vierkante gemetste hekpijlers
met huisnaambordje. Kleurrijke constructie van oranjerode en gele
baksteen, twee traveeën en twee bouwlagen onder laag zadeldak en
plat dak.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128566

Duitse mitrailleurpost

Assenede

Oosteeklo

Heide 24 (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de Hollandstellung.

WO I

128569

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Heide zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128568

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Heide zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128567

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Heide zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128608

Pastorie Heilig Kruis en Onze‐Lieve‐Vrouw Assenede

Oosteeklo

Koning Albertstraat 7 (Assenede)

De pastorie met voorheen omgrachte site is gelegen ten westen van
de oude kerk en de kerkhofsite en vormen samen de historische
dorpskom van Oosteeklo. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste
pijlers verbindt de beide sites. De omgrachting werd grotendeels
gedempt in 1960. Het ruime dubbelhuis van acht traveeën en twee
bouwlagen onder zwart pannen zadeldak heeft een sobere
gecementeerde voorgevel.

hekken,
hekpijlers,
pastorieën

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

128610

Parochiekerk Heilig Kruis en Onze‐Lieve‐
Vrouw

Assenede

Oosteeklo

Koning Albertstraat zonder nummer
(Assenede)

calvariebergen, vierde kwart
Het huidige kerkgebouw dateert van 1781 en werd gebouwd in
opdracht van de Gentse Sint‐Pietersabdij, het kapittel van Doornik en parochiekerken 18de eeuw
de cisterciënzerabdij van Flines, tiendheffers van de parochie sinds
1261. Voor de bouw van de kerk werden de plattegronden en
doorsneden van de in 1776 gebouwde kerk van Lembeke, gebruikt.
Het gebouw werd opgetrokken in een sobere classicistische
baksteenarchitectuur, oorspronkelijk verlevendigd door kenmerkende
bepleisterde platte banden.

128609

Kerkhof bij parochiekerk Heilig Kruis en
Onze‐Lieve‐Vrouw

Assenede

Oosteeklo

Koning Albertstraat zonder nummer
(Assenede)

Het voorheen omgrachte kerkhof werd circa 1979 ontruimd. De
heraanleg met herschikking van de ommegangkapelletjes en de
beplanting werd in 1987 goedgekeurd. De ommegang met zeven
staties van de zeven weeën van Maria, gaat terug op een oude
ommegang waarvan de kapelletjes tijdens de Franse overheersing in
1798‐1799 afgebroken werden. De vermoedelijk begin 20ste‐eeuwse
bakstenen pijlerkapelletjes werden in 1992 vernieuwd met behoud
van de plaasteren, polychroom beschilderde reliëfs. Rechts van het
hek ten westen naar de pastorie werd in 1938 een piëtakapel
opgericht.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
ommegangen,
waterpompen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen

eerste helft
20ste eeuw

128624

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128623

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128622

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

87/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Pape Marc (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper)

classicisme

De Beule Aloïs (Ontwerper), de
Meyer Johannes (Ontwerper),
Fermondt Josse (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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128621

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128620

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128619

Duitse mitrailleurpost

Assenede

Oosteeklo

Ledestraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128643

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Molenhoek zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de'Hollandstellung.

bunkers

WO I

128645

Boerenwoning

Assenede

Oosteeklo

Muikemstraat 18 (Assenede)

Boerenwoning met voortuintje, toegankelijk via ijzeren hek aan
betonnen stijlen in imitatieboomstammen. Bakstenen huis van één
bouwlaag met lijstgevel met dubbelhuisopstand onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief van 1927.

boerenwoninge interbellum
n, hekken,
hekpijlers

128646

Herdenkingskapel Tweede Wereldoorlog

Assenede

Oosteeklo

oorlogsgedenkt WO II
Muikemstraat zonder nummer (Assenede) De herdenkingskapel, gelegen aan een geknikte bocht van de
Muikemstraat, werd in 1945 opgericht op initiatief van de gemeente ekens,
Oosteeklo en werd gemetst door Cyriel Van De Keere. Het monument pijlerkapellen
herdenkt de hier gevallen oorlogsslachtoffers bij een bomongeval in
1943.

128655

Café Onder den toren

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp 24 (Assenede)

Café, gebouwd in 1911 door brouwer Roegiers op grond van het
kerkhof. Hoekhuis naast het toegangshek van het vroegere kerkhof,
met één bouwlaag en typische afgeschuinde deurtravee, onder
pannen schilddak.

128656

Burgerhuis

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp 34 (Assenede)

burgerhuizen
Alleenstaand burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1929 door J.M. Stevens, gemeentesecretaris. Op de rooilijn
ingeplante, kleurrijke en speelse constructie van lichtgele en
oranjerode baksteen op een plint van arduinplaten met panelen van
groene geglazuurde tegels en verwerking van arduin voor dorpels, de
deurlatei en dekstenen.

128657

Dorpswoning

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp 73 (Assenede)

Vrijstaande dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak, daterend dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
van 1877. Aan de straat gelegen gevel met rechthoekige
muuropeningen.

128658

Villa

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp 75 (Assenede)

Baksteenbouw, gebouwd in 1930, met invloeden van de
modernistische stijl of functionalisme met typische verspringende
blokvormen, een sobere gevelarchitectuur met grote rechthoekige
ramen, een deurportiek met bekronend balkon en platte daken.
Voortuintje afgezet met dubbele betonnen leuningen tussen
bakstenen pijlertjes.

128659

Dorpswoning

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp 94 (Assenede)

dorpswoningen, voor WO I
Vrijstaande dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
herbergen
zadeldak, daterend van 1909. Aan de straat gelegen, kleurrijke
bakstenen gevel met dubbelhuisopstand met ritmerende sierankers,
getoogde muuropeningen, vensters met T‐ramen en luiken. Aflijnend
gepleisterd paneel, vermoedelijk voorheen met opschrift van herberg.

128661

Muurkapel met wapenschild

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp zonder nummer
(Assenede)

In de gecementeerde zijgevel van het huis, uitziend op de Kerkweg, is gevelniskapelle vierde kwart
n
17de eeuw
naast de hoek een omlijst steekboognisje ingewerkt in de muur,
afgesloten door een gesmeed ijzeren traliedeurtje. Binnenin staat een
beeldje van Onze‐Lieve‐Vrouw met Kind.
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cafés

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

stijl

voor WO I

interbellum

interbellum

modernisme

plantensoort

context

persoon
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128660

Oorlogsmonument

Assenede

Oosteeklo

Oosteeklo‐Dorp zonder nummer
(Assenede)

In de schaduw van de vrijheidsboom staat het standbeeld ter
herdenking van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het
door Aloïs De Beule ontworpen monument werd feestelijk
ingehuldigd in mei 1921. De staande soldaat houdt een geweer in
rusthouding.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

128662

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Oosthoek 84 (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs
Oosthoek als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128672

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Rijkestraat 85, 85A (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Rijkestraat als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128677

Duitse mitrailleurpost

Assenede

Oosteeklo

Spiegelstraat 2 (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ter hoogte van Heide
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128685

Dorpswoning

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat 18 (Assenede)

Vrijstaande dorpswoning van één bouwlaag met lijstgevel met
dubbelhuisopstand onder zadeldak, volgens kadastergegevens huis
met stoommelkerij gebouwd in 1902. Kleurrijk voorgevelparement
van witte geglazuurde bakstenen met groene lijsten en
ontlastingsbogen.

dorpswoningen, voor WO I
zuivelfabrieken

128686

Boerenarbeiderswoning

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat 65 (Assenede)

Haaks op de straat ingeplante boerenarbeiderswoning, daterend van boerenarbeider derde kwart
19de eeuw
1860. Huisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met swoningen
gecementeerde gevel met schijnvoegen met rechthoekige
muuropeningen.

128690

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Stroomstraat als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128689

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat zonder nummer (Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Stroomstraat als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

128688

Herdenkingskapel Tweede Wereldoorlog

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat zonder nummer (Assenede)

Het herdenkingskapelletje werd in 1945 opgericht op initiatief van de oorlogsgedenkt na WO II
ekens,
gemeente Oosteeklo. Het monument herdenkt de burgers die op 9
oktober 1943 het leven lieten toen een Engelse vliegtuigbom op die pijlerkapellen
plaats de tram trof. Het bakstenen pijlerkapelletje is voorzien van een
Onze‐Lieve‐Vrouwbeeldje in een beglaasde nis onder een steil pannen
zadeldakje tussen puntgevels.

128687

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Assenede

Oosteeklo

Stroomstraat zonder nummer (Assenede)

Open bakstenen kapel onder zadeldak in neogotische stijl, daterend
uit het derde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

128700

Hoeve

Assenede

Oosteeklo

Vlasgaardstraat 18 (Assenede)

Hoeve van het regionaal kenmerkende open hoevetype met losse
bestanddelen op met gras begroeid erf, vermoedelijk daterend uit
eind 18de eeuw of begin 19de eeuw, de huidige bedrijfsgebouwen
werden later opgetrokken. Voor de boerenwoning staan vijf leilinden
met gekalkte stam.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

128704

Duitse bunker

Assenede

Oosteeklo

Westakkerstraat zonder nummer
(Assenede)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog langs de Westakkerstraat,
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

138709

Boerenwoning

Assenede,
Kaprijke

Kaprijke

Bandam 1 (Kaprijke)

Voorheen omgrachte hoeve, van de vierkante omwalling zijn enkel
nog sporen terug te vinden in de perceelsstructuur. Een nieuw huis
werd naar verluidt gebouwd in 1936, doch volgens het
kadasterarchief van 1923; een eenvoudig boerenhuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met een onbeschilderde
bakstenen gevel.

interbellum,
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n
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plantensoort
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De Beule Aloïs (Ontwerper)

neogotiek
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145811

Romp van de Kattemolen

Assenede,
Zelzate

Zelzate

Molenstraat 36 (Zelzate)

Romp van de Kattemolen, een stenen bergmolen met inrijpoort, in
1872 opgetrokken in de wijk De Katte. De romp is herbestemd tot
woning.

windmolens

derde kwart
19de eeuw

128711

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende Berlare
Bijstand

Berlare

Alfons De Grauwelaan zonder nummer
(Berlare)

Kapel achter gekasseid pad en omgeven door aanplantingen,
gebouwd in 1889 naast een nu verdwenen huis. Neogotische
wegkapel van rode bakstenen op arduinen plint onder leien
zadeldakje. Rank kapelletje van één travee met driezijdige blinde
sluiting.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

128721

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Heide

Berlare

Berlare

Bergstraat zonder nummer (Berlare)

Wegkapelletje, gelegen op een perceel met twee grote platanen en
opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige
eigenaars van het nabijgelegen Heidekasteel.

pijlerkapellen

na WO II

128722

Landhuis Blauwhof

Berlare

Berlare

Blauwhofdreef 4 (Berlare)

Voormalige buitenplaats, teruggaand op een omgrachte hoeve.
Geïsoleerde site met walgrachten. Het huidige nog deels omgracht
kasteeltje bezit het voorkomen van een herenhuis bestaande uit een
hoog opgaand middendeel geflankeerd door in de 20ste eeuw
gewijzigde lagere zijvleugels. Centraal huis van vier traveeën breed
met verhoogde begane grond en bovenverdieping onder pannen
zadeldak, wellicht een laat‐18de‐eeuws volume. Achterin gelegen
vrijstaande bakoven met koe‐ en varkensstal.

18de eeuw,
bakhuizen,
stallen, hekken, 19de eeuw,
voor WO I
landhuizen,
walgrachten

128725

Kapel Heilige Lucia

Berlare

Berlare

Brugstraat 3 (Berlare)

Ook Daalkapel genoemd, voorheen geïncorporeerd in een aanbouw betreedbare
van café Kapelleken. Volgens het kadasterarchief werd het kapelletje kapellen (klein
erfgoed)
op de straathoek samen met het aanpalende huis in 1879 als nieuw
gebouwd. Nadat het café in 2006 afbrandde, werd het kapelletje in
2007 herbouwd en geïntegreerd binnen een nieuw
appartementsgebouw.

128726

Brugwachterswoning

Berlare

Berlare

Brugstraat 55 (Berlare)

Brugwachterswoning aan de Scheldedijk, gebouwd in 1881‐1882 door wachterswonin vierde kwart
gen
19de eeuw
de gemeente Berlare, naast de in 1871 opgerichte Scheldebrug.
Alleenstaand hoog diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën
onder overstekend zadeldak met pannen.

128748

Villa Jeanne

Berlare

Berlare

Donklaan 59 (Berlare)

Voormalig palingrestaurant; één van de eerste palingrestaurants aan burgerhuizen
het Donkmeer, gebouwd circa 1900 door brouwer G. De Smet‐De
Naeyer van Berlare. Oorspronkelijk huis van twee traveeën en
anderhalve bouwlaag onder pannendak. Links van het huis
langgerekte stalvleugel onder pannen zadeldak, heden verbonden
met het huis.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128749

De Scheve Villa

Berlare

Berlare

Donklaan 7 (Berlare)

Villa uit 1933 met omgevende tuin gelegen aan de rand van het meer. hotels, villa's
Bakstenen villa van twee bouwlagen onder kunstleien schilddak met (bouwkundig
erfgoed)
driehoekige houten dakkapellen. Oorspronkelijk hekwerk en
tuinarchitectuur, en zwemcabines aan vijver, verdwenen.

interbellum

128751

Beboomd dorpsplein en kerksite

Berlare

Berlare

Dorp (Berlare)

Het driehoekige beboomde dorpsplein gaat samen met de kerksite
van de Sint‐Martinuskerk terug op de middeleeuwse dorpskern van
Berlare aan een kruispunt van wegen naast het kasteeldomein van de
lokale heren.
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openbare
pleinen,
opgaande
bomen,
bomenrijen

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

eerste kwart
21ste eeuw

voor WO I

Van der Meersch Richard
(Ontwerper)
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stijl

128752

Kasteeldomein van Berlare

Berlare

Berlare

Dorp 1 (Berlare)

Kasteel centraal gelegen in de dorpskern, met kasteelpark in
landschapsstijl met dreven, bos, moestuin en vijverpartijen met
ijzeren brug. Kasteel in 1722 heropgebouwd, waarschijnlijk op het
puin of de resten van het voorgaande kasteel. De twee parallelle
dienstgebouwen aan het voorplein van het kasteel kwamen gezien
hun rococostijl waarschijnlijk pas in het midden of derde kwart van de
18de eeuw tot stand. De noordelijke dienstvleugel met de
koetsierswoning, paardenstal en hovenierswoning, de zuidelijke
vleugel met een werkplaats, het wagenhuis, de woning van de
paardenknecht en een paardenstal met zadelkamer.

ommuurde
moestuinen,
dreven, hekken,
hekpijlers,
parken,
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht,
serpentinevijver
s,
koetsierswoning
en,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen,
wagenhuizen,
hovenierswonin
gen,
werkplaatsen,
landhuizen,
kippenhokken,
duiventillen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw, na
WO II

rococo

128753

Gemeenteschool

Berlare

Berlare

Dorp 101A‐B (Berlare)

Neogotisch bakstenen schoolgebouwencomplex opgetrokken in 1883‐ lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
84. Schoolhuis rechts van drie traveeën en twee bouwlagen onder
ningen
zadeldak (pannen) gevat tussen zijtrapgevels. Links ernaast haakse
vleugel één bouwlaag onder pannen zadeldak, voorheen met turnzaal
en vijf klaslokalen. Straatgevel met twee venstertraveeën uitgewerkt
tot trapgevel.

128754

Smidse Uyttendaele bij winkelhuis

Berlare

Berlare

Dorp 107 (Berlare)

Voormalige smidse bij het winkelhuis van de familie Uyttendaele die smidsen,
drie generaties smeden telde. Het huis met ijzerwinkel werd gebouwd winkels
in 1937. Daarnaast bouwde Leonard Uyttendaele in 1937 een nieuwe
smidse. Naar verluidt werd de smidse die zich nu nog achter in de tuin
bevindt gebouwd in de jaren 1950. Eenvoudig bakstenen
bedrijfsgebouw onder twee raekemdaken met ijzeren spanten.

interbellum, na
WO II

128755

Herenhuis met tuin

Berlare

Berlare

Dorp 2 (Berlare)

Vrijstaand herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder hekken,
hekpijlers,
zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en
herenhuizen
gelegen in grote tuin, tegenover het kasteel van Berlare.
Oorspronkelijk huis met de twee bijgebouwen in U‐vormige
opstelling; de twee bijgebouwen werden in de jaren 1920 gesloopt en
in 2001 heropgebouwd.

tweede helft
18de eeuw

128756

Gemeentehuis van Berlare

Berlare

Berlare

Dorp 22 (Berlare)

Gemeentehuis, gebouwd in 1846 naar ontwerp van architect J.‐B. De
Pauw van Dendermonde. Bij dit nieuwe gemeentehuis hoorde
eveneens een woning en herberg. Vanaf 1907 uitsluitend in gebruik
als gemeentehuis en een woning voor de politiecommissaris. Gebouw
van vier traveeën breed en twee bouwlagen onder zadeldak, in
neoclassicistische stijl.

128757

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 25 (Berlare)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen,
zadeldak, gebouwd in 1896. Bakstenen lijstgevel op hardstenen plint winkels
met dubbelhuisopstand.
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tweede kwart
herbergen,
personeelswoni 19de eeuw
ngen,
gemeentehuize
n

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

neogotiek

neoclassicisme

Burm Alphonse (Ontwerper), De
Pauw Jan‐Baptist (Ontwerper)
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128758

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 30 (Berlare)

Burgerhuis daterend van omstreeks 1950 en volgens opschrift
plintsteen naar ontwerp van architect R. Van den Branden. Ruim
opgevatte rijwoning van twee bouwlagen met verhoogde begane
grond.

burgerhuizen

na WO II

128759

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 35 (Berlare)

burgerhuizen
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens jaartal aangebracht op de tussendorpel van de deur gebouwd
in 1805. Voorheen eigendom van de brouwersfamilie De Smet van de
ernaast gelegen verdwenen brouwerij.

eerste kwart
19de eeuw

128760

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 36 (Berlare)

burgerhuizen
Burgerhuis teruggaand op twee smalle panden die volgens
kadastergegevens in 1904 herbouwd werden tot één huis en vergroot
in 1913. Nogmaals vergroot in 1949 naar ontwerp van architect
Alphonse Burm. Sindsdien een dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder twee diepe schilddaken.

na WO II, voor
WO I

Burm Alphonse (Ontwerper)

128761

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 48 (Berlare)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd naar een
ontwerp van aannemer Jules Van de Wiele van 1934. Karakteristieke
baksteenarchitectuur uit het interbellum met typerend speels
volumespel, asymmetrische en plastische gevelopbouw met erker.

interbellum

Van de Wiele Jules (Ontwerper)

128762

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 53 (Berlare)

burgerhuizen
Rijhuis volgens bouwplan opgericht in 1947 naar plannen van
architect Alphonse Burm. Breed dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak (pannen) met centrale deur en
garagepoort rechts.

na WO II

Burm Alphonse (Ontwerper)

128763

Huis De Smet

Berlare

Berlare

Dorp 54 (Berlare)

Aan de straat ingeplant herenhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen en aanhorigheden, gebouwd in 1870. In 1897 in bezit van
notaris L. Van Hemelrijk. Hij vestigde er zijn kantoor en liet de tuin
aanleggen en onder meer een neogotische houten gloriëtte bouwen.
Rechts naast de achtergevel aansluitende afgeronde constructie met
begroeide volière en imitatierots met waterval in cementrustiek met
imitatieboomstammen en schijnvenstertje.

hondenhokken, tweede helft
serpentinevijver 19de eeuw
s, herenhuizen,
paardenstallen,
tuin‐ en
parkelementen,
volières

128764

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 62 (Berlare)

Vrijstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door een lage
bakstenen muur met ezelsrug ter vervanging van het ijzeren hek,
gebouwd in 1846. Sober neoclassicistisch dubbelhuis met
witgeschilderde bakstenen gevels op nieuwe hardstenen plint onder
schilddak.

burgerhuizen

128765

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 69 (Berlare)

Burgerhuis daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, toenmalig burgerhuizen
bezit van brouwer Emanuel Bauwens. Aanvankelijk dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorheen met vlak
bepleisterde lijstgevel.

128766

Herenhuis

Berlare

Berlare

Dorp 73 (Berlare)

Aan de straat gelegen herenhuis van circa 1831 met bijgebouwen en
grote bijhorende tuin palend aan de straathoek met Gaver.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, aan
weerszij geflankeerd door een lagere aanbouw met plat dak. Het
koetshuis van drie traveeën uit 1866 en verlengd in 1880 tot vijf
traveeën, omvat een schuur met aardappelkelder, remise en houtkot.
Lagere stalvleugel van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

92/1748

tweede kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

paardenstallen, 19de eeuw
schuren,
mestvaalten,
aardappelkelder
s,
hondenhokken,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
stallen

stijl

plantensoort

context

persoon
Van den Branden Roger
(Ontwerper)

neoclassicisme
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128767

Huis Vanden Bossche

Berlare

Berlare

Dorp 75 (Berlare)

Aanvankelijk huis Vanden Bossche uit 1871, later brouwerswoning
van dezelfde familie met resten van de bijhorende voormalige
mandenmakerij uit 1898, in 1905 vergroot en herbestemd tot
brouwerij De Oude Linde. Hoekhuis met Gaver, door zijn
kenmerkende quasi afgeronde hoek ook het Rond huis genoemd.

mandenmakerij
en,
kantoorgebouw
en, brouwerijen,
burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
paardenstallen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

128768

Café 't Pompierken

Berlare

Berlare

Dorp 86‐88 (Berlare)

Twee dorpswoningen, nu samengevoegd tot café. Nummer 86.
Dorpswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, gebouwd in 1905. Nummer 88. Lagere dorpswoning van
één bouwlaag en drie traveeën, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

128769

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Dorp 95 (Berlare)

Fabrikantenwoning van A. Grégoire ‐ Van Hauwermeiren uit 1907.
Burgerhuis van twee bouwlagen met voorgevel in eclectische stijl,
vermoedelijk naar ontwerp van architect Theophiel Présiaux.

burgerhuizen

128770

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Berlare

Berlare

Dorp 96 (Berlare)

lagere scholen, derde kwart
Gemeentelijke lagere jongensschool, opgericht in 1861‐62 naar
onderwijzerswo 19de eeuw,
ontwerp van architect Edmond de Perre‐Montigny. Schoolgebouw
interbellum
opgetrokken van baksteen met eclectische kenmerken, typerend voor ningen
het architecturale oeuvre van de architect. Symmetrische opbouw
met centraal de woning van de hoofdonderwijzer, van drie traveeën
breed en twee bouwlagen hoog onder pannen schilddak, geflankeerd
door twee korte vleugels van één bouwlaag. Achterin gelegen haakse,
lange vleugel van één bouwlaag onder plat dak met zes klaslokalen,
gebouwd in 1937‐38 naar ontwerp van gemeentearchitect Jan Van de
Wiele.

128773

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Berlare

Berlare

Dorp zonder nummer (Berlare)

De Sint‐Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt
nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de
15de‐eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het
eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het
schip naar ontwerp van architect Henri Valcke uit 1910‐1911. De
vrijstaande dorpskerk bezat voorheen een omringend ommuurd
kerkhof. Op de restant van het kerkhof staan negentien
gerecupereerde grafkruisen.

128772

Schandpaal

Berlare

Berlare

Dorp zonder nummer (Berlare)

Opgesteld ten oosten van de parochiekerk en voor het gemeentehuis, schandpalen
vroeger tegenover het huis van de laatste baljuw van Berlare, Jean J.
Van den Breen. Op basis van iconografisch bronnenmateriaal is de
schandpaal te dateren zijn tussen 1676 en 1773, vermoedelijk
opgericht door de familie Vanden Meersche. In 1991 werd een nieuw
heraldisch leeuwtje op de paal geplaatst.

128771

Oorlogsmonument

Berlare

Berlare

Dorp zonder nummer (Berlare)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden, de opgeëisten en de
burgerlijke slachtoffers van de gemeente Berlare tijdens de Eerste en ekens
de Tweede Wereldoorlog en als aandenken voor de 63 Belgische
soldaten gesneuveld tijdens de Slag te Berlare van 4‐8 oktober 1914.
Het monument werd ontworpen door Jules Vits en ingehuldigd in
1930.

128782

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Frankrijkstraat 11 (Berlare)

burgerhuizen,
Burgerhuis, oorspronkelijk winkelhuis, van drie traveeën en twee
winkels
bouwlagen onder zadeldak, volgens het kadasterarchief een
verbouwing van 1910 van een bestaand huis, met opvallende kleurrijk
uitgewerkte eclectische voorgevel van witte geglazuurde baksteen.

128783

Dorpswoning

Berlare

Berlare

Frankrijkstraat 13 (Berlare)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1924 door borstelmaker Maurice Burm‐De Bruyne,
samen met een L‐vormig gebouw rechts los van het huis.

93/1748

gedenktekens,
grafkruisen,
hekken,
kerkhoven,
parochiekerken

voor WO I

15de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Van de Wiele Jan
(Ontwerper)

gotiek, barok,
neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Sterck Alexis (Ontwerper), Valcke
Henri (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Coppejans
Daniël (Uitvoerder)

18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

voor WO I

dorpswoningen interbellum

Vits Jules (Ontwerper)

eclecticisme
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128784

Directeurswoning, borstelfabriek,
magazijn

Berlare

Berlare

Frankrijkstraat 13A (Berlare)

Rijhuis met magazijn en achter aanpalend borstelfabriekje van
Maurits De Backer, die na zijn huwelijk in 1946 de borstelmakerij
overnam van zijn schoonvader Maurits Burm. Bel‐etagewoning van
1956‐1957 op magazijn, teruggaand op het voorste deel van de uit
1941 daterende elektrische borstelfabriek.

borstelfabrieke WO II, na WO II
n, burgerhuizen,
directeurswonin
gen,
opslagplaatsen

128785

Slagerswinkel

Berlare

Berlare

Frankrijkstraat 7 (Berlare)

slagerijen
Winkelhuis van twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
liggende dakkapel en rechts aanleunende poorttravee onder plat dak,
gebouwd door beenhouwer J. Raemdonck in 1934. Voorgevel van
gele baksteen met verwerking van witte en lichtgroene tegels.

128786

Pastorie Spaans Hof

Berlare

Berlare

Gaver 19 (Berlare)

Achterin gelegen herenhuis uit 1641 voorheen met een vlak
gepleisterde lijstgevel voorzien van eenvoudige rechthoekige
muuropeningen en omlijste rechthoekige deur. Breed dubbelhuis van
zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met twee
dakkapellen.

128787

Hoeve

Berlare

Berlare

Gaver 3 (Berlare)

Hoeve, teruggaand op een voorheen omgrachte site met een hofstede boerenwoninge 19de eeuw
die toen ook nummer 5 omvatte. Aan een knik in de straat, achterin n, hoeven
gelegen boerenwoning met minstens begin 19de‐eeuwse kern. Diep
voorerf aan de straat deels afgesloten door ijzeren hekken.

128788

Herenhuis Janssens

Berlare

Berlare

Gaver 5 (Berlare)

herenhuizen,
Achterin gelegen herenhuis uit 1866 ter vervanging van de oude
boerenwoning; op de Ferrariskaart van 1771‐1778 weergegeven als duiventillen
een omgrachte hoeve die toen ook het aanpalende erf nummer 3
omvatte. Diepe voortuin, aan de straat met fraai ijzeren toegangshek
aan gietijzeren zuiltjes.

128789

Hoeve

Berlare

Berlare

Gaver 51 (Berlare)

Aanvankelijk burgerhuis, nadien hoeve. Achterin, bij een knik in de
straat ingeplante hoeve met een met gras begroeid voorerf, nu te
midden van verkavelingen. Oorspronkelijke woning met
aanhorigheden opgesteld in U‐vorm, gebouwd in 1858. Diep
rechthoekig erf met ten noorden lange L‐vormige vleugel teruggaand
op het vroegere bedrijfsgebouw met wagenhuis, omgevormd tot vijf
huisjes.

128792

Burgerhuis met spinbaan

Berlare

Berlare

Hogeweg 11 (Berlare)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen,
zadeldak, gebouwd in 1905 door fabrikant Gustaaf Van Den Berghe. touwslagerijen
Enkelhuis met lijstgevel opgetrokken uit oranjerode baksteen op een
hardstenen plint. Achter de woning gelegen spinbaan, palend aan de
perceelsgrens van de tuin bij nummer 9. Karakteristieke langgerekte
lage bakstenen constructie van 18 traveeën met gesloten
achterwand.

128793

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Hogeweg 24 (Berlare)

Achterin gelegen vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1923. Dubbelhuis met
lijstgevel opgetrokken uit rode baksteen op een plint van
hardsteenplaten; verrijkt met gele bakstenen banden en sierankers
op de borstwering.

burgerhuizen

128794

Hoeve

Berlare

Berlare

Hogeweg 32 (Berlare)

Voormalig hoevetje ingeplant op de rooilijn, links en rechts
geflankeerd door fraaie ijzeren hekken aan vierkante bakstenen
pijlers. Laag bakstenen gebouw van vier traveeën onder zadeldak,
gebouwd in 1899.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven

128795

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Hogeweg 42 (Berlare)

Vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
leien zadeldak, gebouwd in 1929. Bakstenen dubbelhuis, horizontaal
gemarkeerd door witgeschilderde speklagen en een hardstenen
plintlijst.

burgerhuizen

94/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

tweede kwart
herenhuizen,
17de eeuw, na
pastorieën,
gevelniskapelle WO II
n

derde kwart
19de eeuw

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
leerlooierijen,
schuren, stallen,
wagenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

interbellum

neotraditioneel

neoclassicisme

De Kimpe Albert (Ontwerper)
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128796

Hoeve Hof Moens

Berlare

Berlare

Hogeweg 46 (Berlare)

Semigesloten hoeve met in U‐vorm opgestelde bedrijfsgebouwen
vooraan en daarachter ingeplante boerenwoning. Deze aanleg gaat
deels terug op een minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw
bestaande hoeve met losse bestanddelen. Volgens kadastergegevens
gereconstrueerd in 1865; volgens lokale overlevering na huisbrand
omstreeks 1870 grotendeels vernieuwd. Aan de straat palende
voormalige dwarsschuur met geïncorporeerde gevelhoge
toegangspoort. Twee lagere stalvleugels parallel aan weerszij van het
erf.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw, na
n, hoeven,
schuren, stallen, WO II
kastkapellen

128797

Directeur‐ en burgemeesterswoning

Berlare

Berlare

Hogeweg 9 (Berlare)

Deze woning werd omstreeks 1900 gebouwd als directeurswoning
voor de touwfabrikant en latere burgemeester Gustaaf Van den
Berghe. Een bijhorende hovenierswoning, kwam in dezelfde periode
tot stand. De woning in eclectische stijl is illustratief voor de meest
aanzienlijke burgerwoningbouw uit eind 19de – begin 20ste eeuw
binnen landelijke woonkernen. De lusttuin bevat diverse tuinfolies in
cementrustiek met karakteristieke imitatieboomstammen zoals een
volière, een boogbrugje met leuningen over de tuinvijver en drie
plantenstandaards.

voor WO I
tuinen en
parken,
directeurswonin
gen, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
omheiningsmur
en, tuin‐ en
parkelementen,
vijvers, volières,
boogbruggen

128798

Villa Mon Désir

Berlare

Berlare

Hoogstraat 9 (Berlare)

Eclectische villa in een ruime beboomde tuin, gebouwd in 1921 en op
grond van stilistische gelijkenissen mogelijk toe te schrijven aan
architect Theophiel Présiaux. Achterin gelegen kleurrijke bak‐ en
hardstenen woning op L‐vormige plattegrond met vier traveeën van
twee bouwlagen op souterrain. Links, vrijstaand bakstenen bijgebouw
onder overstekend zadeldak met onder meer twee getoogde
garagepoorten.

bijgebouwen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

128800

Villa Levenslust

Berlare

Berlare

Kamershoek 107 (Berlare)

Eclectische villa met omringende tuin, gebouwd in 1925 in opdracht
van handelaar in kanten E. De Vos. Dubbelhuis van twee bouwlagen
met asymmetrische opstand, onder snijdende wolfsdaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

eclecticisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)

128801

Burgerhuis

Berlare

Berlare

Kamershoek 29 (Berlare)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1903 en in 1919 vergroot. Dubbelhuis opgetrokken uit
rode baksteen op een gecementeerde plint, horizontaal gemarkeerd
door gele bakstenen banden.

burgerhuizen

voor WO I

128802

Heilige Annakapel

Berlare

Berlare

Kamershoek zonder nummer (Berlare)

Wegkapel, volgens kadastergegevens genoteerd in 1890, meer dan 30 betreedbare
jaar voordien opgericht door de gemeente Berlare; vervangt mogelijk kapellen (klein
erfgoed)
een oudere wegkapel, op dezelfde plaats aangegeven op de
Ferrariskaart van 1771‐1778. Eenvoudige kapel op rechthoekige
plattegrond, opgetrokken uit baksteen op een blauwgeschilderde
gecementeerde plint en afgedekt door pannen zadeldak.

128803

Bareldonkhoeve

Berlare

Berlare

Kapelleplein 2 (Berlare)

boerenwoninge eerste helft
Hoeve met boerenwoning opklimmend tot de eerste helft van de
19de eeuw
19de eeuw, met latere vergrotingen. Volgens het kadasterarchief met n, hoeven
in 1898 genoteerde uitbreiding rechts en links op het achtererf
toegevoegd bedrijfsgebouw. Woning van aanvankelijk vijf en nadien
zeven traveeën. Rechts aanleunende schuur.

128804

Café 't Zot Genot

Berlare

Berlare

Kapelleplein 4 (Berlare)

zondagsscholen vierde kwart
Voormalig zondagsschooltje van de proosdij Bareldonk, een weinig
19de eeuw
achterin gelegen schuin tegenover de Bareldonkkapel. Eenvoudig
rechthoekig vrijstaande bakstenen constructie van één bouwlaag met
pannen zadeldak, gebouwd als school in 1898.

95/1748

datering

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Burm Alphonse (Ontwerper)

eclecticisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128805

Boerenwoning

Berlare

Berlare

Kapelleplein 6 (Berlare)

Boerenwoning, gebouwd in 1903 en in 1937 vergroot. Op de rooilijn
tegenover de Bareldonkkapel ingeplante vrijstaande boerenwoning
met één bouwlaag en aanvankelijk drie traveeën, onder pannen
zadeldak. Links, aanpalend breed ijzeren hek aan gemetste hekpijlers
onder pannen zadeldakjes.

voor WO I
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

128807

Bedevaartsoord Onze‐Lieve‐Vrouw van
Zeven Weeën

Berlare

Berlare

Kapelleplein zonder nummer (Berlare)

Het bedevaartoord bij de Donkkapel ligt op de Kapelleberg die als
cultusplaats van Onze‐Lieve‐Vrouw minstens opklimt tot de 14de
eeuw. Sinds de toewijding van de bedevaartkapel in 1652 aan Onze‐
Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën ontstond hier een ommegang met
zeven houten kapelletjes. Nieuw bedevaartoord met een
monumentale calvarieberg en er omheen een ommegang met zeven
kapelletjes gewijd aan de Zeven Weeën van Onze‐Lieve‐Vrouw,
ontworpen door de beeldhouwer Aloïs De Beule in 1934 en geplaatst
door deze kunstenaar in 1935. Geboortegrot met beelden afkomstig
uit het atelier van Aloïs De Beule, die werd ingewijd op 20 mei 1937.

ommegangen,
grotten,
calvariebergen,
gedenktekens,
pijlerkapellen,
afsluitingshagen
, loofbossen

128806

Donkkapel

Berlare

Berlare

Kapelleplein zonder nummer (Berlare)

De kapel zou minstens opklimmen tot begin 14de eeuw met mogelijke kapellen
vergroting of heropbouw in de 15de eeuw. Heden lichtgeel gekaleide (gebouwen en
structuren)
kapel op gepikte plint, opgetrokken van kalkzandsteen met
verwerking van arduin voor de omlijstingen van de muuropeningen
en de afwerking van de geveltop. Het uitzicht van de huidige
voorgevel dateert van 1774.

128808

Gemeentelijke begraafplaats

Berlare

Berlare

Kerkhofdreef zonder nummer (Berlare)

Nieuw kerkhof ter vervanging van het ommuurde oude kerkhof op het
dorpsplein rond de Sint‐Martinuskerk, in 1882 in gebruik genomen en
in 1938 uitgebreid. Hoofdtoegang afgesloten door een tweedelig
zwart geschilderd ijzeren hek aan twee decoratief uitgewerkte ijzeren
hekpijlers. Calvariekapel opgericht in 1884.

128817

Sint‐Antonius van Paduakapel

Berlare

Berlare

Kerkveld zonder nummer (Berlare)

betreedbare
Neogotische wegkapel van rode bakstenen op dito sokkel met
geprofileerde afzaat onder leien zadeldakje uit 1884, gelegen binnen kapellen (klein
erfgoed)
een nieuwe woonwijk op het recent verkavelde Kerkveld tussen
Gaver en Turfputstraat.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

128819

Heidekasteel

Berlare

Berlare

Leopolddreef 47‐51 (Berlare)

Merkwaardig opgevat kasteel in eclectische stijl daterend van 1882 landhuizen
en in 1886 wat vergroot. Het voorste deel aan de oostzijde op quasi
vierkante plattegrond vormt een hoge dominante constructie van drie
traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien bedaking
samengesteld uit zadeldaken en een half schilddak. Daarachter sluit
een lange lagere haakse vleugel aan van twee bouwlagen en zeven
traveeën onder een doorlopend zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

128831

Het Pachthof

Berlare

Berlare

Oude dreef 3 (Berlare)

Aan de noordzijde van de vierkante enkelvoudig omgrachte site, rest
van toegangspoort met ijzeren hek. Achterin gelegen landelijke
woning van zes traveeën op rechthoekige plattegrond met noordelijk
gerichte voorgevel. Dubbelhuis bestaand uit een breder rechter
gedeelte van één bouwlaag op gewelfde kelder waarbij links een even
hoog deel van twee bouwlagen aansluit. Volgens de verschillende
bouwkenmerken en de bouwnaad tussen beide helften, vermoedelijk
deels daterend uit de 17de en deels uit de 18de eeuw.

128832

Maalderij Vanden Berghe

Berlare

Berlare

Overheet 16 (Berlare)

Aan de straat ingeplante molenaarswoning uit 1923 met bijhorend
voor WO I,
maalderijen,
agrarisch gebouwencomplex omvattende een links zijdelings aan het molenaarswoni interbellum
huis palende mechanische maalderij uit 1908 en lage in L‐vorm achter ngen, stallen
de woning aanleunende stallen uit 1923.

96/1748

datering

stijl

persoon

rococo

buitenbegraafpl vierde kwart
19de eeuw
aatsen,
grafkapellen,
hekken,
hekpijlers

boerenwoninge 18de eeuw,
17de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, sites
met walgracht

context

De Beule Aloïs (Ontwerper), De
Beule Aloïs (Ontwerper)

derde kwart
17de eeuw,
interbellum,
interbellum

15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

plantensoort

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)
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128833

Hoeve

Berlare

Berlare

Overheet 24 (Berlare)

Voormalige semigesloten hoeve met minstens eind 18de‐eeuwse
kern, uitgebreid in 1869, 1938 en 1964 voornamelijk door
vernieuwing en toevoeging van de bedrijfsgebouwen rondom het
voorerf. Achterin parallel aan de straat ingeplante boerenwoning van
vijf traveeën onder zadeldak afgewerkt met aandaken. Stalletje onder
lessenaarsdak en grote bakstenen schuur van 1938.

stallen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

128834

Hoeve

Berlare

Berlare

Overheet 30 (Berlare)

Hoeve waarvan het achterin gelegen boerenhuis al aangegeven is op boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
het kadasterplan van 1810 en mogelijk nog opklimmend tot eind 18de n, hoeven,
bakhuizen
eeuw. Verankerde bakstenen woning van vier traveeën. Laag
vrijstaand bakhuis met houten bebording in de voorgeveltop.

128835

Villa met atelier

Berlare

Berlare

Overheet 7 (Berlare)

Villa met atelier, gebouwd in 1948 op puin van een vroeger huis met
melkerij Sint‐Jozef dat werd opgericht in 1901 en uitgebreid in 1911.
Volgens bouwvergunning in 1948 verbouwd tot woning met
meubelwinkel bij behouden werkplaats door architect A. Burm.

128836

Hoeve

Berlare

Berlare

Quôte 37 (Berlare)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve van het semigesloten type, teruggaand op een hoeve met
n, hoeven,
grotendeels overeenkomstige aanleg uit de 18de eeuw. Achterin
gelegen boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak. Lage stallen schuren, stallen
onder een laag golfplaten dak en klein gewit bakstenen bijgebouw
onder pannen zadeldak, beide palend aan het met gras begroeid
binnenerf.

128840

Begraafplaats van Bareldonk

Berlare

Berlare

Schriekenstraat zonder nummer (Berlare)

Het aanlegplan en de ingang tot de kleine begraafplaats zijn een
ontwerp van architect J. Van de Wiele van 1938. Tweedelig laag
ijzeren toegangshek aan samengestelde bakstenen hekpijlers.
Eenvoudige aanleg gekenmerkt door een breed middenpad dat van de
toegang leidt naar het kerkhofkruis en evenwijdige grafperken.

128842

Sint‐Annakapel

Berlare

Berlare

Sint Annaplein zonder nummer (Berlare)

betreedbare
De in 1910 gebouwde Sint‐Annakapel zou in oorsprong minstens
opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere kapellen (klein
Vennekapel. Wegkapel in neogotische stijl met driezijdige koorsluiting erfgoed)
onder een zadeldak, opgetrokken van baksteen in combinatie met
blauwe hardsteen voor deur‐ en vensterdorpels, hoekstenen en
kraagstenen.

voor WO I

128843

Sint‐Jobkapel

Berlare

Berlare

Sint Jobstraat zonder nummer (Berlare)

Rechthoekige wegkapel onder zadeldak, minstens opklimmend tot de betreedbare
kapellen (klein
eerste helft van de 19de eeuw en mogelijk in kern of oorsprong
erfgoed)
teruggaand tot eind 18de eeuw, beschaduwd voorheen door vier
taxusbomen, waarvan nu nog twee staand achter de kapel.

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

128844

Hoeve

Berlare

Berlare

Sluis 33 (Berlare)

Hoeve met voorin aan de straat gelegen boerenburgerhuis van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag, onder pannen zadeldak. Jaartal
1849 aangebracht op de latei van de voordeur wellicht verwijzend
naar de bouwperiode.

tweede kwart
hoeven,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen

128845

De Loskaai

Berlare

Berlare

Sluis 35 (Berlare)

Volgens het kadasterarchief huis aan de kaai opgericht in 1878 ter
hoogte van de huidige De loskaai gelokaliseerd, doch mogelijk al
opgericht in 1859. De bakstenen bovenbouw van de sluis was eind
20ste eeuw in ruïne en werd in 2006 volledig vernieuwd door de
gemeente. Boven de sluis heropgebouwde verankerde bakstenen
stapelplaats met enkele gerecupereerde hardstenen hoekblokken,
onder pannen zadeldak, afgelijnd door getrapte daklijsten.

opslagplaatsen, derde kwart
sluizen
19de eeuw,
vanaf 1975

128851

Kapel Heilige Rochus en Heilige Agatha

Berlare

Berlare

Warande zonder nummer (Berlare)

Kapel schuin ingeplant op de, sinds de recente heraanleg, gekasseide betreedbare
zuidhoek van het grasplein voor de vroegere toegang van het kasteel kapellen (klein
van Berlare. Kleine rechthoekige bakstenen wegkapel uit 1904 op
erfgoed)
gecementeerde plint en onder pannen zadeldak.

128852

Hoeve

Berlare

Berlare

Waterhoek 19 (Berlare)

Hoeve, tot 1951 met café In de Grote Kroon. Huidig hoekhuis van één boerenwoninge derde kwart
n, cafés, hoeven 19de eeuw
bouwlaag en vier traveeën breed onder golfplaten dak, teruggaand
op een kleiner huis dat in 1874 door brouwer J. Bauwens werd
vergroot.
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werkplaatsen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

stijl

na WO II

context

persoon

Burm Alphonse (Ontwerper)

interbellum
hekken,
hekpijlers,
calvariebergen,
buitenbegraafpl
aatsen

voor WO I

plantensoort

Van de Wiele Jan (Ontwerper)

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper)
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128853

Hoeve met café In de Kleine Kroon

Berlare

Berlare

Waterhoek 21 (Berlare)

Cafénaam teruggaand op een in de 18de‐eeuw hier gelegen herberg boerenwoninge vierde kwart
Het Kroontje. In 1890 café In de Kleine Kroon geheten. Boerenwoning n, cafés, hoeven 19de eeuw
van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief herbouwd in 1886, mogelijk met behoud van oudere
kern. Verankerd, gecementeerd en witgeschilderd parement op
gepikte plint en gelegen achter het vroegere café In de Grote Kroon.

128854

Herberg en veerhuis 't Veerhuis

Berlare

Berlare

Waterhoek 25 (Berlare)

Voormalige herberg en veerhuis, woning van de veerman van Appels herbergen,
veerhuizen
Veer gelegen naast het Scheldeveer en met de rugzijde tegen de
Scheldedijk aanliggend. In de Ommelooper ende Terrier ofte Land en
caerteboek der Prochie van Berlaere van 1773‐1786 aangegeven als
hofstede. Alleenstaande woning van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, met links en rechts aanpalende
lagere aanbouwen. Opgetrokken uit baksteen op een gepikte plint.

128855

Scheldeveer Appels‐Berlare

Berlare

Berlare

Waterhoek zonder nummer (Berlare)

aanlegplaatsen,
Appels veer behoort tot de oudste Scheldeveren in de regio van de
Bovenschelde. Het veer werd al vermeld in 1253. Sinds 1880 worden bruggen
ze verpacht. De straat leidt naar een veerstoep met de oude
aanlegsteiger in een kleine inham van de Scheldeoever. Een afhellend
vlak met trappen leidt tot het veerhoofd met oud natuurstenen
metselwerk aan de oeverkant. Samen met de houten veerbrug op
staketten en met houten leuning afhellend langsheen de oever vormt
deze infrastructuur de oude aanlegsteiger voor de veerboot.

128856

Publieke armwaterpomp

Berlare

Berlare

Wipakkerstraat zonder nummer (Berlare)

Groengeschilderde gietijzeren armpomp met rechthoekig hardstenen waterpompen
vergaarbekken omgeven door een gekasseid perk, opgericht door de
gemeente ten behoeve van de bevolking, wellicht na een verzoek van
1879 daartoe door de inwoners van de wijk Heide.

128712

Notariswoning Burm met siertuin

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat 12 (Berlare)

Het beeldbepalende herenhuis werd volgens kadastergegevens
samen met het landgebouw met stal, bestemd voor de dienstbode,
koetsier en hovenier, in 1877 gebouwd in opdracht van notaris
Theodoor Urbain Burm. De architect is niet bekend. De grote
achterliggende tuin met laat‐19de‐eeuwse landschappelijke aanleg
werd wellicht ongeveer gelijktijdig met de bouw van het herenhuis
aangelegd.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
koetshuizen,
notariswoninge
n,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen,
siertuinen,
berceaus,
solitaire bomen,
afsluitingshagen

neoclassicisme

128713

Landhuis Groot Huys met park en
tuinpaviljoen

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat 2 (Berlare)

Het Groot Huys is een voorbeeld van een minstens tot de 17de eeuw
opklimmende afspanningssite, die in de loop van de 18de eeuw
evolueerde tot een landhuis met aanzien als eigendom van een
adellijke familie. Gedurende de 19de eeuw werd het landhuis
verbouwd en uitgebreid tot een U‐vormige residentie in empire‐ en
neoclassicistische stijl met een rijkelijk interieur en bijhorend
koetshuis. Tot het domein behoort een park in landschappelijke stijl,
aangelegd rond 1866 en voorzien van een tuinpaviljoen uit dezelfde
bouwperiode.

18de eeuw,
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
koetshuizen,
landhuizen,
parken,
tuinpaviljoenen,
serpentinevijver
s, opgaande
bomen,
gekandelaarde
bomen,
bomenrijen,
leibomen

classicisme,
empire,
neoclassicisme
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

Burm Alphonse (Ontwerper)
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stijl

128714

Kapel d' Oude Kapel

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat 20A (Berlare)

Klein noord‐zuid georiënteerd bedehuis, gebouwd rond 1861,
aanvankelijk met rechthoekige plattegrond, in 1877 vergroot en
voorzien van driezijdige koorsluiting.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw

neotraditioneel

128715

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat 8 (Berlare)

Pastorie, gebouwd in 1859 op de plaats van de oude pastoorswoning pastorieën
naar ontwerp van architect D. Der Kinderen uit Lochristi. Achterin
gelegen vrijstaand gebouw met voortuin. Onderkelderd
neoclassicistisch dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder een zadeldak en opgetrokken uit rode baksteen met
verwerking van blauwe hardsteen.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

128719

Herdenkingsmonument Wereldoorlogen

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat zonder nummer
(Berlare)

oorlogsgedenkt na WO II
Gedenkteken, stilistisch geïnspireerd op de Griekse
ekens,
tempelarchitectuur, naar verluidt een ontwerp van Victor
Temmerman, na de Tweede Wereldoorlog geplaatst op het voorplein gedenktekens
van de parochiekerk.

Temmerman Vic (Ontwerper),
Verdonck Albert (Uitvoerder)

128718

Boerenkrijgmonument

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat zonder nummer
(Berlare)

Het Boerenkrijgmonument te Overmere werd in 1898 opgericht naar oorlogsgedenkt vierde kwart
19de eeuw
ontwerp van kunstenaar Aloïs De Beule ter herdenking van 100 jaar ekens
Boerenkrijg.

De Beule Aloïs (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

128717

Begraafplaats

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat zonder nummer
(Berlare)

In binnenblok gelegen ommuurde begraafplaats uit de tweede helft
van de 19de eeuw, ten noordwesten van de parochiekerk, bereikbaar
via een betegeld pad langs de kerk dat aan de straat afgesloten is met
een smeedijzeren hek.

omheiningsmur tweede helft
19de eeuw
en,
buitenbegraafpl
aatsen, hekken,
lijkenhuizen

De Noyette Modeste (Ontwerper)

128716

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Berlare

Overmere

Baron Tibbautstraat zonder nummer
(Berlare)

Neogotische kerk van 1864‐1865 naar ontwerp van architect
Théophile Bureau uit Gent Niet‐georiënteerde pseudobasilicale
kruiskerk met driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde
zuidtoren, licht uitspringend transept, koor van twee traveeën met
vijfzijdige koorsluiting, geflankeerd door sacristie en bergplaats.

parochiekerken derde kwart
19de eeuw

128720

Hoeve met omhaagde boomgaard en
boomkapel

Berlare

Overmere

Bayaerdstraat 28 (Berlare)

Hoeve ingeplant op groot rechthoekig omhaagd perceel met
boomgaard en aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan
bakstenen pijlers met bolornament. Site met boerenwoning van
negen traveeën volgens historisch kaartmateriaal minstens
opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw; mogelijk zelfs
ouder. Schuur annex stal, gebouwd circa 1886‐1887. Verder nog klein
Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdesgrotje en linde met houten beglaasd
boomkapelletje.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
Mariagrotten,
schuren, stallen,
opgaande
bomen,
kapelbomen,
hoekbomen,
boomkapellen,
weideboomgaar
den

128723

Villa

Berlare

Overmere

Brielstraat 19 (Berlare)

Achterin gelegen villa aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk villa's
aan bakstenen pijlers en hoge haag, gebouwd tijdens het interbellum. (bouwkundig
erfgoed)
In 1958 verbouwd naar bewaard ontwerp van architect Alphonse
Burm.

128724

Boerenburgerhuis

Berlare

Overmere

Broekstraat 37 (Berlare)

Voormalige hoeve en geboortehuis van Honoré Coppieters, bisschop
van Gent, zie arduinen gedenksteen geplaatst in 1974, rechts naast de
deur. Eind‐19de‐eeuws boerenburgerhuis met dubbelhuisopstand,
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

99/1748

context

interbellum, na cottagestijl
WO II

persoon

Der Kinderen D. (Ontwerper)

neogotiek

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975, na
WO II

gedenktekens, vierde kwart
boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven,
tuin‐ en
parkelementen

plantensoort

Bureau Théophile (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Gebroeders
Vereecken (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

Tilia

hoeven, hoeven

Burm Alphonse (Ontwerper)
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128727

Gemeentehuis van Overmere

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 12 (Berlare)

Eclectisch gebouw uit 1885 van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met twee houten dakkapellen en gevat tussen
zijtrapgevels, naar ontwerp van architect Edouard Bouwens,
stadsarchitect van Dendermonde.

gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw

128728

Notariswoning

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 15 (Berlare)

Aan de straat gelegen fraai herenhuis uit 1851 van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, geflankeerd door twee
vooruitspringende zijvolumes van één travee en één bouwlaag met
respectievelijk inrijpoort naar achtergelegen wagenhuis en tuin.
Stoep voor het huis afgesloten door ronde arduinen stoeppalen
verbonden met ijzeren buis. Grote achterliggende tuin met 19de‐ en
20ste‐eeuwse landschappelijke aanleg met diverse tuinelementen in
cement of terracotta.

neoclassicisme
tweede helft
hekken,
notariswoninge 19de eeuw, WO
I
n, stallen,
siertuinen,
grotten, tuin‐ en
parkelementen,
tuinpaviljoenen,
wagenhuizen,
washuizen

128729

Personeelswoning bij woning de Lausnay

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 17 (Berlare)

Enige overblijvende dorpswoning van drie gekoppelde identieke
woningen die volgens het kadasterarchief in 1859 gebouwd werden
door notaris Celestin Van Cromphout naast zijn pasgebouwde
herenhuis.

personeelswoni derde kwart
ngen
19de eeuw

128730

Dorpswoning

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 18 (Berlare)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief in 1888 opgetrokken in opdracht van
koster Karel De Regge.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

128731

Ensemble van woon‐ en winkelhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 20‐22 (Berlare)

burgerhuizen
Twee gekoppelde rijhuizen, volgens kadasterarchief oorspronkelijk
één burgerhuis dat in 1887 opgetrokken werd en op een later tijdstip
opgesplitst in een woning en winkel.

vierde kwart
19de eeuw

128732

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 31 (Berlare)

Grotendeels vrijstaand burgerhuis uit 1866 van vijf traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, ingeplant op de oude rooilijn en
vooruitspringend ten opzichte van de aangrenzende bebouwing.

derde kwart
19de eeuw

128733

Brouwerswoning Wierinck

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 38 (Berlare)

Huis van brouwer en burgemeester Jules Wierinck gebouwd bij de
voormalige Brouwerij Wierinck. Aanvankelijk stokerij, opgericht in
1875, brouwerij opgestart in 1905. Ruime villa volgens ontwerp uit
1937 van architect Joseph Verloo. Aan de straatkant afgesloten door
ijzeren hekwerk met twee toegangshekken.

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bijgebouwen,
brouwerswonin
gen

Verloo Joseph (Ontwerper)

128734

Huis Everaert

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 40 (Berlare)

Domein aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk op een lage
muur, dito poort aan twee pijlers met siervazen. Herenhuis met 19de‐
eeuwse kern en 20ste‐eeuws uitzicht, hoofdzakelijk resultaat van de
verbouwingen rond 1942. Lijstgevel onder zadeldak en lager half
schilddak met geglazuurde pannen, in eclectische stijl met
neoclassicistische en art‐decostijlelementen. Tuin met
landschappelijke aanleg uit het einde van de 19de of het begin van de
20ste eeuw met folies in cementrustiek, wintertuin, fontein,
waterpartijen, bruggetje en dergelijke.

19de eeuw, WO eclecticisme
hekken,
II
hekpijlers,
herenhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
tuin‐ en
parkelementen,
tuinen en
parken

Hoge Charles (Ontwerper)

128735

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 42 (Berlare)

Half vrijstaand burgerhuis van twee bouwlagen en traveeën onder
geknikt zadeldak, gebouwd in 1934, ongeveer gelijktijdig met het
rechts aanpalende pand. Zeer herkenbaar als woning uit het
interbellum met art‐deco‐inslag.

burgerhuizen

interbellum

128736

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 44 (Berlare)

Half open burgerhuis, gerealiseerd in 1932 in opdracht van de familie burgerhuizen,
De Bruycker die eveneens instonden voor de bouw van het
kastkapellen
aanpalende gebouw. Ook stilistisch en qua opbouw, ritmering en
materiaalgebruik sterk gelijkend op nummer 42.

interbellum

100/1748

datering

stijl
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Bouwens Edouard (Ontwerper)
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128737

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 48 (Berlare)

burgerhuizen
Burgerhuis in de rij. Aanvankelijk deels vrijstaand L‐vormig gebouw
van twee bouwlagen en twee traveeën, gebouwd in 1932 door
onderwijzer R. Van Eeckhout. Circa 1948 rechts vergroot met brede
poorttravee in een aansluitende stijl en daardoor volledig ingebouwd.

128738

Postgebouw Posthotel

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 55 (Berlare)

Postkantoor en woonhuis van de postontvanger, in gebruik als
dusdanig tot 1987. Eclectisch gebouw opgetrokken in 1907 naar
ontwerp van architect Theophiel‐Alexander Présiaux. Onderkelderd
hoofdgebouw van twee bouwlagen met L‐vormige plattegrond met in
de oksel een vierkant torentje onder steil tentdak met gemetste
dakvensters.

128739

Brouwerswoning Steeman

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 56 (Berlare)

Alleenstaand neoclassicistisch getint burgerhuis van vijf traveeën en brouwerswonin tweede helft
19de eeuw
twee bouwlagen onder schilddak, oorspronkelijk één bouwlaag hoog, gen,
burgerhuizen
in 1898 met een verdieping verhoogd en voorzien van aangepaste
gevel.

128740

Dorpswoning

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 58 (Berlare)

Alleenstaande dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder dorpswoningen vierde kwart
zadeldak, volgens kadasterarchief van 1880.
19de eeuw

128741

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Burg. de Lausnaystraat 59 (Berlare)

Alleenstaand huis achterin gelegen in aangelegde tuin, van de straat burgerhuizen,
hekken
afgesloten met opvallend hekwerk in art‐decostijl; ijzeren afsluiting
met zonnemotief op concaaf geplaatste geel bakstenen muurtjes
afgewerkt met zwarte tegels en tussen de ronde stijlen met zwart
geglazuurde stenen. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met decoratief parament, vermoedelijk bij
verbouwing in 1908 aangebracht.

19de eeuw,
voor WO I

art deco

128742

Sociale woonwijk De 13 Huizen

Berlare

Overmere

Dendermondse Steenweg 36‐60 (Berlare)

Klein naoorlogs sociaal huisvestingsproject van 13 woningen, in 1953‐ hoven, sociale
1954 gebouwd door de lokale maatschappij Hulp in Woningnood naar woningen
ontwerp van architect Alphonse Burm. Tussen 2006 en 2008 werd dit
geheel gerenoveerd door de maatschappij met inhuldiging op 23 mei
2008, zie gedenkplaat.

na WO II

neotraditioneel

Burm Alphonse (Ontwerper), Hulp
in woningnood Overmere
(Opdrachtgever)

128743

Hoeve

Berlare

Overmere

Dendermondse Steenweg 7b (Berlare)

Hoeve, opgericht in 1938. Voorin gelegen eenvoudige bakstenen
boerenwoning van één bouwlaag onder kunstleien zadeldak. Centrale
gebogen voordeur met bouwjaar 1938 op de hardstenen
voordeuromlijsting. Gevelnis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje in de
linker zijpuntgevel naast de gekasseide oprit.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
stallen,
gevelniskapelle
n

128746

Sint‐Catharinakapel

Berlare

Overmere

Donklaan 192 (Berlare)

Wegkapel waaraan een oude oorsprong wordt toegekend. Het
aanvankelijke kapelletje zou aan de overkant van de steenweg
gestaan hebben. Huidig vrijstaand wegkapelletje met voorgevel
gericht naar de Dendermondse Steenweg door brouwer Louis
Steeman opgericht in 1951.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

128747

Villa Elvira

Berlare

Overmere

Donklaan 255 (Berlare)

hotels,
Beeldbepalend hoekpand ingeplant tegenover de noordelijke hoek
restaurants
van het Donkmeer, in oorsprong teruggaand op één van de oudste
café‐restaurants aan het Donkmeer. De blokvormige eclectisch
getinte constructie van twee bouwlagen met mansardedak uit 1914
werd in 1927 aan de Brielstraat zijdelings aanzienlijk uitgebreid, met
aansluitende verlenging van het bestaande mansardedak.

WO I,
interbellum

eclecticisme

De Maen Hubert (Ontwerper)

128774

Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeënkapel Berlare

Overmere

Dreefwegel zonder nummer (Berlare)

Neogotische wegkapel, schuin ingeplant aan het kruispunt met
betreedbare
kapellen (klein
Kasteelwegel achter de Baron Tibbautstraat. De bouw van de kapel
door metser August De Schaepmeester werd aangevat in 1888 en was erfgoed)
voltooid in 1889. Wegkapel op rechthoekige plattegrond met
driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Volledig vernieuwde,
ingemetselde rechthoekige zandstenen reliëfs met voorstelling van de
VII Weeën.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

De Schaepmeester August
(Ontwerper), Thienpont Gerard
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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typologie

postkantoren,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

voor WO I

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

neoclassicisme

na WO II
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128776

Dorpswoning

Berlare

Overmere

Fortstraat 12 (Berlare)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1902. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand op
gecementeerde plint, afgelijnd door overhoekse baksteenfries.

dorpswoningen voor WO I

128777

Dokterswoning

Berlare

Overmere

Fortstraat 2 (Berlare)

Voormalige dokterswoning, gebouwd door dokter Ivo De Geest in
1900, enkele jaren later links zijdelings vergroot met een intussen
verdwenen aanbouw.

burgerhuizen, vierde kwart
dokterswoninge 19de eeuw
n

128778

Herenhuis

Berlare

Overmere

Fortstraat 22 (Berlare)

Herenhuis, deels teruggaand op een in de eerste helft van de 19de
eeuw al bestaande woning die in 1866 links zijdelings tot een
constructie in L‐vorm werd vergroot. Herenhuis van zes traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met oorspronkelijk een eenvoudige
gepleisterde lijstgevel, begin 20ste eeuw voorzien van een
gecementeerd parement met schijnvoegen. Ten oosten naast de
perceelgrens achter het huis gelegen verankerd, bakstenen
wagenhuis.

herenhuizen,
wagenhuizen

19de eeuw

128779

Olieslagerswoning

Berlare

Overmere

Fortstraat 24 (Berlare)

Burgerhuis van circa 1814, vermoedelijk in 1856 aangepast door
olieslager Joannes Franciscus Baeten die ook de achterliggende
paardenoliemolen in 1850 verving door een nieuw bedrijfsgebouw
met stoomolieslagerij. Woonhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Voorgevel met asymmetrische
dubbelhuisopstand. Lijstgevel op hardstenen plint, voorheen
gepleisterd en geschilderd met imitatiebanden.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128780

Olieslagerij Baeten en melkerij Sint‐Blasius Berlare

Overmere

Fortstraat 28 (Berlare)

Grotendeels door brand vernielde olieslagerij in 1947, gevolgd door
wederopbouw van moderne olieraffinaderij Baeten. Bewaarde deels
ingebouwde vierkante fabrieksschoorsteen van 25 meter hoog en
restanten van een ouder bakstenen bedrijfsgebouw van 1905.
Geïncorporeerde bakstenen wanden van vroegere stallen en remise.
Tot de huidige bedrijfsgebouwen behoren nu ook de rechts ernaast
gelegen gebouwen van de voormalige zuivelfabriek Sint‐Blasius,
teruggaand op de in 1900 in gebruik genomen melkerij; na de Tweede
Wereldoorlog gemoderniseerd.

fabrieksschoors
tenen,
oliefabrieken,
zuivelfabrieken

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

128781

Hoeve

Berlare

Overmere

Fortstraat 33 (Berlare)

In 1926 kadastraal genoteerde heropbouw van het huis en bijhorend boerenburgerhu interbellum
izen, hoeven
landbouwbedrijf. Aan de straat gelegen brede woning van twee
bouwlagen, met burgerlijk karakter; kunstleien zadeldak met lagere
nok boven de twee linker traveeën. Brede poort met doorrit naar het
achterliggende bedrijfsgebouw.

128775

Rij arbeiderswoningen

Berlare

Overmere

Fortstraat 4‐10 (Berlare)

Rij arbeiderswoningen met enkelhuisopstand volgens
spiegelbeeldschema, gebouwd door dokter Ivo De Geest in 1909‐
1910, naast zijn eigen woning.

arbeiderswonin voor WO I
gen

128790

Hoeve met losse bestanddelen

Berlare

Overmere

Heikantstraat 17 (Berlare)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, al aangegeven op de
Ferrariskaart van 1771‐1778. IJzeren toegangshek aan zware
vierkante bakstenen hekpijlers met dekplaat, tussen lage stalvleugel
en hulsthaag. Achterin gelegen boerenwoning onder pannen zadeldak
met verspringende daknok. Op het voorerf, haaks ingeplante lange
eind‐19de‐eeuwse bedrijfsvleugel, vergroot in de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

128791

Paalkapel met linde

Berlare

Overmere

Heikantstraat zonder nummer (Berlare)

Staakkapel staand voor een linde op de driesprong met de
Lokerstraat, volgens mondelinge bron opgericht in de periode 1946‐
1950. Gewit betonnen kapelletje met punttop onder zadeldak,
rustend op brede paal en voorzien van polychroom beeld van de
Heilige Gerardus van Majella.

staakkapellen, na WO II, na WO
II
kapelbomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen
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Tilia

boomkapellen,
staakkapellen

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

128809

Hoeve

Berlare

Overmere

Kerkstraat 142 (Berlare)

Zuidelijk gerichte lange boerenwoning, teruggaand op twee woningen boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde ontpleisterde
schuren, stallen
baksteenbouw van zes traveeën, onder pannen zadeldak met linker
aandak. Ten oosten langs de straatzijde gelegen lage en lange
bakstenen stalvleugel in verankerde baksteenbouw onder pannen
zadeldak, naar verluidt daterend van 1796.

128810

Zondagsschool

Berlare

Overmere

Kerkstraat 2 (Berlare)

onderwijsgebou WO I
In oktober 1913 vatte de kerkfabriek het plan op om de
zondagsschool te vervangen. Dit gebeurde onder meer met steun van wen,
parochiezalen
het gemeentebestuur en brouwer A. Steeman. De bouw moest met
hergebruik van afbraakmateriaal gerealiseerd worden in 1914.
Parochiale kring in neostijl, op rechthoekige plattegrond met één
bouwlaag onder zadeldak, opgetrokken in baksteenmetselwerk in
combinatie met kalkzandsteen voor lijsten, platte banden en
vensterverdelingen.

128811

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Kerkstraat 26 (Berlare)

Burgerhuis opgericht in 1935 en opgevat als rijhuis van twee
bouwlagen met enkelhuis opstand onder pannen mansardedak;
bakstenen lijstgevel verrijkt met hardstenen elementen.

burgerhuizen

128812

Directeurswoning en confectiebedrijf Huis Berlare
Nicque

Overmere

Kerkstraat 4 (Berlare)

Half vrijstaand burgerhuis met achterliggend atelier, volgens ter
plaatse bewaard bouwplan opgericht naar ontwerp uit 1947 van
architect R.. Van den Branden. Burgerhuis met een voorname allure
van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Laag bedrijfsgebouw
met bureau en atelier onder plat dak. Baksteenbouw met betonnen
pijlers en spanten.

directeurswonin na WO II
gen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

128813

Hoeve

Berlare

Overmere

Kerkstraat 40 (Berlare)

Hoeve met haaks op de straat ingeplante boerenwoning met zuidelijk boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven
gerichte erfgevel, binnenshuis met jaartal 1775 op moerbalk,
gerenoveerd met vergroting achteraan sinds 1975 met behoud van de
18de‐eeuwse huisstoel.

128814

Maalderij en lijnkoekbrekerij Jacobs

Berlare

Overmere

Kerkstraat 48 (Berlare)

In 1902 aan de straat nieuw gebouwde woning door handelaar
August Baeten‐ De Wilde. Door dezelfde eigenaar in 1909 op het
achtererf uitgebreid met een lijnkoekbrekerij en in 1912 genoteerde
vergroting van het huis naar achter toe. Het complex verkreeg
daardoor zijn U‐vormige aanleg. De lijnkoekbrekerij werd vervangen
door een graanmaalderij. Achterin gelegen afzonderlijk eendelig laag
bakhuisje deels uit baksteen en beton.

burgerhuizen, voor WO I
maalderijen,
opslagplaatsen,
bakhuizen

128815

Dorpswoning

Berlare

Overmere

Kerkstraat 50 (Berlare)

Dorpswoning, gebouwd eind 19de eeuw op een ouder boerenerf
waarvan een deel werd afgesplitst. Eenvoudige woning van één
bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak. Achteraan haaks
aanpalend bedrijfsgebouw met stallen en dwarsschuur, mogelijk
teruggaand op voorgaande hoeve.

stallen, schuren, vierde kwart
dorpswoningen 19de eeuw

128816

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Kerkstraat 94 (Berlare)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, gebouwd in 1905 bij zijn bloemisterij. Bakstenen lijstgevel
met dubbelhuisopstand op arduinen plint met twee keldergaten.

128818

Brouwerswoning Matthijs

Berlare

Overmere

Kruisstraat 4 (Berlare)

Burgerhuis, gebouwd circa 1858 ter vervanging van een bestaand
huis. Volgens het kadasterarchief hield de bijhorende brouwerij in
1923 op te bestaan. Achterin gelegen burgerhuis met nieuw
aangelegde voortuin, afgesloten door nieuw hekwerk in
siersmeedijzer. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder afgeknot schilddak en waarvan platform omringd door ijzeren
hekwerk.

128820

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Lindestraat 67 (Berlare)

Burgerhuis bij de voormalige limonadefabriek Flora. Het bedrijfje van bijgebouwen,
burgerhuizen
de familie Hoogewijs, opgericht in 1911, werd stopgezet in 1983.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadastergegevens van 1930. Haakse lage achterbouwen in
verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken opklimmend tot
de 19de eeuw.
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datering

stijl

plantensoort
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persoon

traditioneel

interbellum

voor WO I

brouwerswonin derde kwart
gen
19de eeuw

19de eeuw,
interbellum

Kunstwerkstede De Coene
(Ontwerper), Van den Branden
Roger (Ontwerper)
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128821

Hoeve

Berlare

Overmere

Lindestraat 79 (Berlare)

Hoeve opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met haaks boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
op de straat ingeplante boerenwoning en bijhorend bedrijfsgebouw n, hoeven,
parallel aan de straat, beide deel uitmakend van een constructie in L‐ stallen
vorm. In de oksel werd het gedeelte met bakoven, aardappelkelder en
schuurpoort gesloopt en vervangen door nieuwe woning begin jaren
1990.

128822

Boomkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Kouter

Berlare

Overmere

Meerstraat zonder nummer (Berlare)

Boomkapelletje aan solitaire zomereik in straatbocht, teruggaand op
in oorsprong oud boomkapelletje toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw
van de Kouter. Huidig gewit houten kapelletje bekroond door dito
kruisje.

opgaande
bomen, solitaire
bomen,
boomkapellen,
kapelbomen

128830

Huize Magnolia

Berlare

Overmere

Molenstraat 20 (Berlare)

Alleenstaand burgerhuis uit de 19de eeuw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, in omliggende tuin. Verankerde gewitte
lijstgevel met symmetrische dubbelhuisopstand geaccentueerd door
het licht uitspringende centrale deurrisaliet en horizontaal geleed
door geprofileerde puilijst.

burgerhuizen

19de eeuw

128838

Burgerhuis

Berlare

Overmere

Schoolstraat 9 (Berlare)

Smal vrijstaand burgerhuis van twee traveeën en twee en een halve burgerhuizen
bouwlaag onder lessenaarsdak, gebouwd in 1926. Voorgevel en beide
blinde zijgevels bekleed met witgeschilderde, gegoten vierkante
betonplaten met gestileerde ornamentiek in reliëf.

interbellum

128839

Sint‐Jozefkapel

Berlare

Overmere

Schoolstraat zonder nummer (Berlare)

De Sint‐Jozefkapel werd in 1933 gebouwd in opdracht van het
echtpaar Steeman‐Baeten in art‐decostijl naar ontwerp van Adrien
Bressers. Het betreft een kapel op een rechthoekig grondplan met
vlakke sluiting, onder een steil zadeldak met rode leipannen.
Opmerkelijk metselwerk met blokverband van uitsluitend strekken
recht boven elkaar.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
leibomen

interbellum

128744

Vrije basis‐ en kleuterschool

Berlare

Uitbergen

Donklaan 119, 119A‐B (Berlare)

Als wijkschooltje voor Uitbergen‐Donk met kloosterhuis opgericht in
1899. Volgens het kadasterarchief vergroot in 1932 en uitgebreid met
nieuw schoolgebouw achteraan in 1957. Iets achterin gelegen sober
bakstenen kloosterhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak. Rechts aansluitend bakstenen schoolgebouw van
één bouwlaag onder pannen zadeldak met brede vensters in de
straatgevel.

poorten
(bijgebouwen),
kloosters,
lagere scholen

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

128745

Proosdij van Bareldonk

Berlare

Uitbergen

Donklaan 121 (Berlare)

na WO II, vierde
proosdijen,
In 1887 werd de oude wijk Bareldonk erkend als proosdij met de
Bareldonkkapel als bidplaats. Woning opgericht in 1887 en gewijzigd gevelniskapelle kwart 19de
eeuw
n
in 1959. Vrijstaand dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën
onder pannen zadeldak. In de jaren 1960 boven de vensters
toegevoegde cementen sculpturale decoratie die de vier seizoenen
verbeelden, naar ontwerp van E. De Wolf. Aangepaste deuromlijsting
boven de druiplijst bekroond door een nisje met Piëtabeeldje.

128750

Hoeve met losse bestanddelen

Berlare

Uitbergen

Donklaan 95 (Berlare)

Hoevetje met losse bestanddelen waarvan de woning in de jaren
1960 door een nieuw huis werd vervangen. Behouden houten
schuurtje bij stallen achteraan op het erf; opgetekend op het
primitieve kadasterplan van circa 1832, doch schuur mogelijk
opklimmend tot de 18de eeuw.

schuren, stallen, 18de eeuw,
eerste helft
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen

128799

Boerenwoning

Berlare

Uitbergen

Jachtstraat 7 (Berlare)

Boerenwoning op achterin gelegen op erf vooraan afgesloten door
haag. Tweedelig groen geschilderd laag ijzeren toegangshek met
zonnemotief. Witgeschilderd, verankerd bakstenen breedhuis van
vier traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, gebouwd in
1870, rechts uitgebreid in 1902.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw
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Tilia

Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper)

art deco

Bressers Adrien (Ontwerper)
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128823

Boerenwoning

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 11 (Berlare)

boerenwoninge voor WO I
Boerenwoning ingeplant aan de straat, op een erf naast een
n, stallen
voormalige windmolensite. IJzeren toegangshek aan betonnen
hekpijlers rechts van de woning. Half vrijstaand woonhuis van vier
traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, gebouwd in 1901
en vergroot in 1906. Links aanpalende stallen onder lager zadeldak en
haaks op het erf ingeplante stalvleugel onder golfplaten zadeldak met
klimmend dakvenster.

128824

Boswachtershuis met aanhorigheden

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 26 (Berlare)

Bboswachtershuis, voorheen horende bij het Kasteel van Uitbergen.
Achterin gelegen, haaks op de straat ingeplante woning in neostijl,
gebouwd circa 1930 in ruime omhaagde tuin met hulsthaag langs de
oprit. Sterk gerenoveerd bakstenen enkelhuis van één bouwlaag en
drie traveeën onder pannen zadeldak. Links tegenover het huis
gelegen L‐vormig bijgebouw in verankerde baksteenbouw onder
pannen zadeldaken.

boswachterswo interbellum
ningen, stallen,
wagenhuizen,
gevelniskapelle
n

neotraditioneel

128825

Koetsiers‐ en hovenierswoning

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 27 (Berlare)

De voormalige koetsiers‐ en hovenierswoning van het kasteel van
Uitbergen werd gebouwd in 1885 in opdracht van kasteelheer en
burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een
zeldzaam voorbeeld van een woning voor de koetsier‐tuinman met
washuis, zadelkamer, koetshuis en paardenstal vervat in één gebouw.

paardenstallen, vierde kwart
hovenierswonin 19de eeuw
gen,
koetshuizen,
stallen,
washuizen,
waterpompen,
koetsierswoning
en

eclecticisme

128826

Domein Kasteel van Uitbergen

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 27‐31 (Berlare)

Het kasteel van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de
16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de
eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats
met aangelegd park als eigendom van adellijke families. De verdere
evolutie gedurende de 19de eeuw toont een verschuiving van functie
als zomerresidentie naar een kasteel met permanente bewoning.
Deze evolutie ging steeds gepaard met verbouwingen en
uitbreidingen aan het domein, waardoor de buitenplaats onder de
families de Kerchove d’Ousselghem, van den Steen de Jehay en Visart
de Bocarmé evolueerde tot een kasteel met neoclassicitisch
voorkomen volgens het "entre cour et jardin"‐principe, met zeer
waardevolle landschappelijke parkaanleg en bijkomende
aanhorigheden zoals de conciërge‐ en hovenierswoning.

tuin‐ en
parkbeplantinge
n, arboreta,
belvedères,
boomgaarden,
boothuizen,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, serres,
tuinbruggen,
beelden,
eendenhuisjes,
ommuurde
moestuinen,
opgaande
bomen,
conciërgewonin
gen,
hovenierswonin
gen, landhuizen,
koetshuizen,
bijgebouwen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)
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typologie

datering

tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

neoclassicisme,
neogotiek,
eclecticisme,
neogotiek

plantensoort

Acer
saccharum,
Carya glabra,
Carya ovata,
Fraxinus
americana,
Juglans cinerea,
Juglans nigra,
Parrotia persica,
Quercus cerris,
Quercus
palustris,
Quercus robur,
Tilia americana,
Tilia tomentosa,
Ulmus laevis,
Cryptomeria
japonica, Picea
orientalis,
Sequoiadendron
giganteum,
Taxodium
distichum,
Maclura
pomifera

context

persoon

De Bosscher Joseph (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper), De
Bosscher Joseph (Ontwerper)
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128827

Conciërge‐ of rentmeesterwoning

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 29 (Berlare)

conciërgewonin vierde kwart
Deze voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen
19de eeuw
werd gebouwd in 1887 in opdracht van kasteelheer en burgemeester gen
graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een conciërgewoning
in cottagegetinte stijl, representatief voor de laat 19de‐eeuwse
personeelswoning.

128828

Hoeve met losse bestanddelen

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat 4 (Berlare)

Hoevetje deels teruggaand tot de 18de eeuw. In de as van de
voordeur een fraai ijzeren voetgangershek. Links, gekasseide oprit
naar het achtererf afgesloten door een dubbel ijzeren hek aan
bakstenen hekpijlers onder zadeldakje. Aanvankelijk klein
boerenhuisje volgens het kadasterarchief circa 1900 verlengd en in
1914 uitgebreid met een nieuw boerenburgerhuis aan de straatzijde.
Boerenburgerhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder pannen
zadeldak.

128829

Sint‐Rochuskapel

Berlare

Uitbergen

Moleneindestraat zonder nummer
(Berlare)

betreedbare
De neogotische wegkapel werd gebouwd in 1871 door graaf Victor
van den Steen de Jehay, sinds 1861 burgemeester en eigenaar van het kapellen (klein
kasteel van Uitbergen. Volgens de overlevering werd de kapel door de erfgoed)
kasteelheer opgericht uit dank voor de genezing van zijn dochter en
daarom toegewijd aan de pestheilige Sint‐Rochus.

derde kwart
19de eeuw

128837

Burgerhuis

Berlare

Uitbergen

Scheldestraat 14 (Berlare)

burgerhuizen,
Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1870 door J. Steeman, in
hekken,
1891 en 1911 vergroot door zijn kinderen, olieslagers. De
hekpijlers
achterliggende tuin met boomgaard paalde voorheen met een
aanlegkaai naast de Schelde. Aan de straat ingeplant alleenstaand
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met houten kroonlijst. Rechts doorrit naar de achterliggende
tuin met fraai ijzeren hekwerk tussen betonnen pijlers.

derde kwart
19de eeuw

128846

Brugwachtershuis

Berlare

Uitbergen

Veerstraat 1 (Berlare)

wachterswonin vierde kwart
Brugwachtershuis gebouwd door de gemeente Uitbergen in 1881,
19de eeuw
ingeplant naast de Schelde ter hoogte van de verdwenen Scheldebrug gen
opgericht in 1880 ter vervanging van het hier vanouds gelegen veer
over de Schelde tussen Wichelen en Uitbergen. Door de bouw van de
nieuwe vaste brug meer westwaarts in 1962 verloor het
brugwachtershuis zijn functie.

128847

Gemeentehuis Uitbergen

Berlare

Uitbergen

Veerstraat 10 (Berlare)

gemeentehuize interbellum
Het gemeentehuis van Uitbergen werd tussen 1925 en 1927
n
opgetrokken naar ontwerp van Valentin Vaerwijck in zijn typische
vereenvoudigde neo‐Vlaamserenaissance‐stijl uit het interbellum. Het
gebouw, opgetrokken uit rode baksteen met sierlijsten en
onderbouw/speklagen/druiplijsten in zandsteen, telt twee bouwlagen
en drie traveeën onder een natuurleien schilddak.

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Cornelis Charles (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Van Wulpen Sabine (Ontwerper)

128848

Parochiekerk Sint‐Pietersbanden

Berlare

Uitbergen

Veerstraat 12 (Berlare)

Dorpskerk omgeven door zijn ovaal deels omhaagd kerkhof. Ingeplant parochiekerken 11de eeuw,
12de eeuw,
aan de oostelijke straatzijde achter een heraangelegd pleintje met
13de eeuw,
leilinden links en rechts van de kerkhoftoegang en parallel aan de
14de eeuw,
kerkhofmuur. Over de vroegste geschiedenis is zeer weinig gekend.
15de eeuw,
Huidige deels neogotische en gotische kerk met behouden vierkante
voor WO I
romaanse torenbasis vermoedelijk opklimmend tot de 11de‐12de
eeuw.

gotiek,
neogotiek

Bourgeois Pierre (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper),
Pauwels Philippe (Ontwerper),
Van Sande Hera (Ontwerper)

128849

Pastorie Sint‐Pietersbandenparochie met
tuin

Berlare

Uitbergen

Veerstraat 13 (Berlare)

Schuin tegenover de kerk ingeplante pastorie uit 1737 met
omringende beboomde tuin, van de straat afgesloten door ijzeren
hekken op een lage bakstenen voet met ezelsrug. Centrale poort met
vierkante gemetselde bakstenen pijlers onder pannen zadeldakje.
Achterin gelegen vrijstaande pastorie van zeven traveeën breed en
één bouwlaag onder mansardedak.

106/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

boerenburgerhu WO I
izen, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen

tweede kwart
18de eeuw

neogotiek

Bureau Théophile (Ontwerper)

Cornelis Charles (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper)
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128850

Kerkhof Sint‐Pieters‐Banden met
roepsteen

Berlare

Uitbergen

Veerstraat zonder nummer (Berlare)

Omringend kerkhof op ovale plattegrond, grotendeels afgesloten
door een haag met uitzondering van de recht afgesloten voorzijde.
Bakstenen kerkhofmuur met hekwerk op bakstenen voet en axiaal
toegangshek aan samengestelde bakstenen pijlers, naar ontwerp van
architect J. Goethals van 1907. Rechts van de toegang, roepsteen in
de vorm van een vierkante arduinen steen op een hermetst verhoog
ingemetseld in de muur.

hagen, hekken, voor WO I
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, roepstenen

128857

Boerenarbeiderswoningen

Berlare

Uitbergen

Zandstraat 13 (Berlare)

boerenarbeider derde kwart
Haaks achter een recenter huis gelegen vroegere
swoningen
19de eeuw
boerenarbeiderswoningen, gebouwd als cijnshuisjes in 1852; later
samengevoegd tot één huis. Laag bakstenen gebouw van vijf traveeën
onder pannen zadeldak met centrale schoorsteen.

128858

Sint‐Benedictuskapel

Berlare

Uitbergen

Zandstraat zonder nummer (Berlare)

Kleine wegkapel gelegen op de oude wijk Bareldonk, gebouwd in de
jaren 1930. Op de rooilijn staande voorgevel met schuin daarachter
gebouwd blind volume van één travee met rechte sluiting, onder
pannen zadeldak.

130582

Scheldeveer Appels‐Berlare

Berlare,
Dendermonde

Appels

Hoofdstraat zonder nummer
(Dendermonde)

aanlegplaatsen, na WO II
Het behoort tot de oudste Scheldeveren in de regio van de
Bovenschelde. Houten veerbrug, aanpalend deel van de Scheldeoever bruggen
met resterend metselwerk van oud veerhoofd, twee dukdalven,
houten ponton met ijzeren loopbrug.

128841

Pompgemaal en leerlooierij Folchi

Berlare, Zele

Berlare

Schuitje zonder nummer (Berlare)

In 1862 werd een stoomwatermolen opgericht en onder leiding van leerlooierijen,
pomphuizen
ingenieur Theodoor Leysen slaagde het droogleggen van Berlare‐
Broek. In 1924 werd het machinehuis herbouwd en gewijzigd van
bestemming tot een leertouwerij. Aansluitend werd er in 1925 er een
nieuw en nu nog bestaand waterpomphuis tegenaan gebouwd.
Pomphuis in rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen
onder plat dak, met de achterzijde aanleunend tegen het overblijvend
deel van de voormalige leerlooierij Folchi.

128860

Kasteeldomein Hof ter Welle

Beveren

Beveren

Anna Piersdreef 1‐2, Lesseliersdreef 49A
(Beveren)

Kasteel aan het einde van een dreef met beuken en paardenkastanjes.
Brede ovale omwalling waarbinnen een ruime, trapezoïdale voorkoer
met schoolgebouwen en ten oosten ervan ‐ bereikbaar langs een
bakstenen brug op drie korfbogen ‐ het kasteel op rechthoekige
plattegrond.

private parken,
dreven,
landhuizen,
onderwijsgebou
wen, poorten
(bijgebouwen),
waterpompen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
toegangsbrugge
n, walgrachten

128862

Parochiekerk Sint‐Jan Evangelist

Beveren

Beveren

Azalealaan 1X (Beveren)

Vrijstaand modernistische kerkgebouw gelegen midden in de
Gaverlandwijk in Beveren. De kerk is opgetrokken eind jaren 1970
naar een ontwerp van architect Jos Ritzen.

parochiekerken vanaf 1975

128877

Dorpswoning

Beveren

Beveren

Bijlstraat 234 (Beveren)

Huis van één bouwlaag met ontpleisterde verankerde lijstgevel van
vijf traveeën onder zadeldak, in het tweede tot derde kwart van de
19de eeuw te dateren.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128883

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Boerenstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.
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betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Cornelis Charles (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper)

interbellum

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

15de eeuw,
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

WO I

traditioneel,
barok

de Wilde Bernard (Ontwerper),
Manderschaidt J.B. (Ontwerper),
Pickery Hendrik (Ontwerper)

modernisme

De Bruyne Paul (Ontwerper),
Meersman Achiel (Ontwerper),
Meersman Theo (Ontwerper),
Ritzen Jozef R.J. (Ontwerper)
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128882

Duitse observatiepost

Beveren

Beveren

Boerenstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128881

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Boerenstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128880

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Boerenstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128885

Boerenwoning

Beveren

Beveren

Bosstraat 4 (Beveren)

Alleenstaande boerenwoning met verankerde en witgekalkte gevel
van vier traveeën onder wolfsdak, van 1777.

128907

Kasteeldomein Cortewalle

Beveren

Beveren

Essendreef 2, Zwarte Dreef 1 (Beveren)

15de eeuw,
ijskelders,
Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de
rijksweg Antwerpen‐Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie vijvers, dreven, 18de eeuw,
voor WO I
hekken,
en gietijzeren hangbrug op te merken zijn.
hekpijlers,
koetshuizen,
oranjeries,
parken,
tuinbruggen,
toegangsbrugge
n,
waterkastelen

128920

Rij arbeiderswoningen 't Engels Kamp

Beveren

Beveren

Gentseweg 68‐122 (Beveren)

Rij van 28 woningen, in 1923‐24 opgericht als eerste project van de
sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting, waarschijnlijk naar ontwerp van architect Arthur Smet.

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen,
tuinwijken

128921

Klompenmakerij Van Remoorter

Beveren

Beveren

Gentseweg 71, 71A (Beveren)

Klompenmakerij Van Remoorter uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw, sinds 1928 gemechaniseerd; gestopt in 1948 en omgevormd
tot schrijnwerkerij.

dorpswoningen, eerste helft
klompenmakerij 20ste eeuw
en,
werkplaatsen

128922

Duitse commandopost met observatiepost Beveren

Beveren

Gentseweg zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128923

Burgerhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Beveren

Beveren

Gerard Van Gervenstraat 5 (Beveren)

Enkelhuis in Jugendstil, in 1912 gebouwd naar ontwerp van architect burgerhuizen
August Waterschoot. Gevel van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak voorzien van een dakvenster boven de deurtravee.

voor WO I

128929

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Grote Heidestraat 2 (Beveren)

Bunker uit de Eerste Wereldoorlog, onderdeel van de 'Westabschnitt'. bunkers

WO I

128930

Burgerhuis van 1903

Beveren

Beveren

Grote Markt 19 (Beveren)

Bepleisterd rijhuis van 1903, van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met behouden gevelordonnantie op de
bovenverdieping.

burgerhuizen

voor WO I

128931

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Grote Markt 2 (Beveren)

Huis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, op de centrale travee 1811 gedateerd.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen
Steenmeijer Rutger (Ontwerper),
Thiron Roger (Ontwerper)

regionalisme

Smet Arthur (Ontwerper),
Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting Beveren
(Opdrachtgever)

art nouveau

Waterschoot August (Ontwerper)
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128932

Parochiekerk Sint‐Martinus

Beveren

Beveren

Grote Markt 23 (Beveren)

Ruime, deels romaanse, deels gotische, deels neogotische pseudo‐
basiliek, waarvoor zich het marktplein uitstrekt.

parochiekerken 11de eeuw,
12de eeuw,
15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

romaans,
gotiek,
neogotiek

128933

Herenhuis

Beveren

Beveren

Grote Markt 24 (Beveren)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Hoge arduinen plint met rechthoekige keldervensters.

herenhuizen

neoclassicisme

128934

Stadswoning

Beveren

Beveren

Grote Markt 3 (Beveren)

Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van twee traveeën stadswoningen tweede helft
19de eeuw
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

128935

Herenhuis

Beveren

Beveren

Grote Markt 39 (Beveren)

Herenhuis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Licht vooruitspringende vierde travee met rechthoekige erker op
zware consoles.

128936

Stadswoning

Beveren

Beveren

Grote Markt 5 (Beveren)

Huis met geschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen stadswoningen tweede helft
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

128937

Stadswoning

Beveren

Beveren

Grote Markt 6 (Beveren)

Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zeven traveeën stadswoningen tweede helft
19de eeuw
en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

128938

Stadswoning

Beveren

Beveren

Grote Markt 7 (Beveren)

Dubbelhuis met beschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw,
analoog aan het nummer 5.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

128939

Stadswoning

Beveren

Beveren

Grote Markt 8 (Beveren)

Huisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw; oudere kern.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

128940

Gemeentepomp

Beveren

Beveren

Grote Markt zonder nummer (Beveren)

Arduinen constructie op vierkante plattegrond en bestaande uit een waterpompen
sokkel, een vierkante romp met paneelversiering op elke zijde, en een
hoofdgestel met gelede architraaf, fries met diamantkop en kroonlijst
op tanden, klossen en consoles met dropjes.

128942

Brouwerswoning van brouwerij Van
Migem‐Van Overloo

Beveren

Beveren

Halfdreef 2 (Beveren)

Burgerhuis van vroegere brouwerij Van Migem‐Van Overloop.
Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van
1880.

brouwerswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

128947

Hoeve

Beveren

Beveren

Heiveldstraat 96 (Beveren)

Hoeve bestaande uit woonhuis en dwarsschuur. Ruim met gras
begroeid erf met opmerkelijke hoogstamboom en afgezoomd door
meidoornhaag.

boerenwoninge 17de eeuw,
tweede kwart
n, hagen,
19de eeuw
hoeven
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herenhuizen

datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

empire

tweede helft
19de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Beck (Ontwerper), Beeckman
Johan Baptist (Ontwerper), de
Wilde Bernard (Ontwerper),
Godefroid (Ontwerper), Goethals
Jules (Ontwerper), Nijs Egidius
Adriaan (Ontwerper), Talboom
Philips (Ontwerper)
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128950

Kasteeldomein Hof ter Saksen

Beveren

Beveren

Hof ter Saksendreef 1‐2, 3A‐B (Beveren)

Het Hof ter Saksen bevindt zich op een uitgestrekt domein ten
zuidwesten van het centrum van Beveren. Het domein bestaat uit een
park van circa 10 hectare met het kasteel, de oranjerie en voormalige
hoeve en als onmiddellijke bufferzone circa 25 hectare
landbouwgrond.

dreven, hekken, vierde kwart
kasteelhoeven, 18de eeuw
landhuizen,
lantaarns,
oranjeries,
parken,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
parkbossen,
ijskelders,
grasparterres,
boogbruggen,
moestuinen,
serres

128967

Klooster der wilhelmieten

Beveren

Beveren

Kallobaan 1, 3A (Beveren)

Kloostergebouw aan de straatzijde; haaks tegen de achtergevel, twee
schoolgebouwen; ten noorden van het klooster, aan de overzijde van
de speelplaats, de kapel; ten noordwesten de vroegere hoeve. Binnen
de begrenzing van dit domein waarop talrijke nieuwe
schoolgebouwen en een ruim park.

kloosterhoeven,
kloosters,
onderwijsgebou
wen, parken,
stallen,
wagenhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

128968

Huis Clippeleer

Beveren

Beveren

Kallobaan 3A (Beveren)

Achterin gelegen dubbelhuis met een met gras begroeide voortuin en stadswoningen tweede kwart
18de eeuw
gekasseid voetpad. Verankerd bakstenen gebouw van vijf traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Gedecapeerde voorgevel van 1748
met middenrisaliet, bekroond door driehoekig fronton met
spiegelboogvenster geflankeerd door spaarvelden.

128970

Herenhuis gedateerd 1764

Beveren

Beveren

Kasteeldreef 38 (Beveren)

Alleenstaand herenhuis, omgeven door een ruime tuin met
grasvelden, bloemperken en hoogstammige loofbomen en van de
straat afgesloten door een aucubahaag; gietijzeren inrijhek aan
vierkante arduinen stijlen.

derde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

128990

Herenhuis met neoclassicistische lijstgevel Beveren

Beveren

Kloosterstraat 13 (Beveren)

Herenhuis met gedecapeerde neoclassicistische lijstgevel van zes
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in de tweede helft van
de 19de eeuw te situeren.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

128991

Herenhuis van 1703

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 21, 25 (Beveren)

Statig herenhuis met ontpleisterde bakstenen lijstgevel van acht
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van 1703 met latere
aanpassingen.

herenhuizen

eerste kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

128992

Huis Lombaert

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 37 (Beveren)

Het Huis Lombaert werd in 1703 opgericht en is een voorbeeld van de waterpompen,
bouwevolutie van de traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur naar herenhuizen
een goed geïntegreerde landelijke Lodewijk XV‐stijl uit de tweede
helft van de 18de eeuw, met aanpassingen in de 19de eeuw.
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datering

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

classicisme

neobarok

neoclassicisme

rococo

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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128993

Directeurswoning

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 39 (Beveren)

Achterin gelegen, alleenstaande villa, bewoond door de geestelijke
directeur van het Instituut Anna Piers. Met gras begroeide voortuin,
afgesloten door een bakstenen muur op zandstenen sokkel;
gietijzeren inrijhek. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak uit eind 19de eeuw.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

128994

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 56 (Beveren)

Huis met bespleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft
van de 19de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

128995

Stadswoning

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 70 (Beveren)

Rijhuis van één bouwlaag met behouden arduinen neoclassicistische
poortomlijsting, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128996

Stadswoning

Beveren

Beveren

Kloosterstraat 80 (Beveren)

Rijhuis van twee bouwlagen, gewijzigd qua parement doch met
behouden arduinen deuromlijsting uit het tweede tot derde kwart
van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128997

Standbeeld van Jan‐Frans Van de Velde

Beveren

Beveren

Kloosterstraat zonder nummer (Beveren)

gedenktekens,
Circa 3 meter hoge vierkante arduinen sokkel waarop meer dan
levensgroot bronzen beeld, gesigneerd Aloïs De Beule en vervaardigd standbeelden
bij de Fonderie Verbeyst, Bruxelles.

128999

Hoekhuis

Beveren

Beveren

Kruibekesteenweg 116 (Beveren)

dorpswoningen tweede helft
Eénlaags hoekhuis van respectievelijk twee, één en twee traveeën
18de eeuw
onder afgesnuit zadeldak, met rijk geprofileerde spiegelboogvormige
arduinen deuromlijsting met gegroefde sluitsteen en gekorniste
waterlijst, in de tweede helft van de 18de eeuw te dateren.

129003

Boerenarbeidershuis

Beveren

Beveren

Lindenlaan 204 (Beveren)

Achterin gelegen boerenarbeidershuisje uit de 18de of de 19de eeuw boerenarbeider 18de eeuw,
19de eeuw
swoningen,
met gewitte voorgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder
schuren
zadeldak.

129007

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Middenheide zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129012

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Moerstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129011

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Moerstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129010

Duitse observatiepost

Beveren

Beveren

Moerstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129009

Duitse mitrailleurspost

Beveren

Beveren

Moerstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129008

Duitse bunker

Beveren

Beveren

Moerstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129019

Klompenmakerij Pintens

Beveren

Beveren

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 15 (Beveren)

klompenmakerij derde kwart
Klompenmakerij Pintens, bestaande uit een rijhuis en vrijstaande
19de eeuw
opslagplaats op het achtererf. Verankerd bakstenen gebouw van één en,
opslagplaatsen
bouwlaag met links woonhuis van vier traveeën en rechts
klompenmakerij van twee traveeën onder doorlopend zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

111/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

De Beule Aloïs (Ontwerper)
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129045

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Oude Zandstraat 74 (Beveren)

Bakstenen gebouw met voorgevel van drie traveeën en één bouwlaag burgerhuizen
onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Zijgevel van
tien traveeën met blinde rondboogramen.

tweede helft
19de eeuw

129046

Kasteel Bosdam

Beveren

Beveren

Oude Zandstraat 9 (Beveren)

Alleenstaand herenhuis met gecementeerde lijstgevel in empirestijl landhuizen
uit begin 19de eeuw; twee bouwlagen en zeven traveeën onder
pannen bedaking met ijzeren vorstkam. Het voormalige park werd
door de verbreding van de straat enerzijds en door de aanleg van een
nieuwe verkaveling aan de achterzijde anderzijds, gereduceerd tot
een niet al te grote tuin met vijver.

eerste kwart
19de eeuw

empire

129047

Neoclassicistisch herenhuis

Beveren

Beveren

Oude Zandstraat 92 (Beveren)

Statig neoclassicistisch gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen herenhuizen
onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

129051

Klompenmakerij Van Moere met blokstal
en klompenmakerswoning

Beveren

Beveren

Pastoor Steenssensstraat 112 (Beveren)

De voormalige klompenmakerij Van Moere klimt in kern op tot de
19de eeuw. Het is een uitzonderlijk bewaarde site die tot op heden
alle wezenlijke onderdelen van een kleinschalige familiale
klompenmakerij bewaart: een klompenmakerswoning, een blokstal,
een ruraal gebouw en een zone voor de stockage van de
boomstammen.

dorpswoningen, 19de eeuw,
klompenmakerij eerste helft
20ste eeuw
en, stallen

129062

Tabaksfabriek

Beveren

Beveren

Peperstraat 9 (Beveren)

Bedrijfsgebouw van de voormalige tabaksfabriek Verhaert, met vier
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen gebouw op
arduinen sokkel; muurbanden en vensterbogen van gele baksteen.

tabaksfabrieken

129068

Boerenwoning

Beveren

Beveren

Puiput 1 (Beveren)

Middenin de boomgaard gelegen boerenwoning met witte gevel van boerenwoninge derde kwart
zes traveeën onder zadeldak, in het derde kwart van de 17de eeuw te n, boomgaarden 17de eeuw
dateren.

129069

Dorpswoning gedateerd 1865

Beveren

Beveren

Puiput 13 (Beveren)

Alleenstaand huis van vijf traveeën onder zadeldak op de centrale
travee in gevelsteen 1865 gedateerd.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

129070

Boerenwoning

Beveren

Beveren

Puiput 2 (Beveren)

Boerenwoning gedateerd 1662, van vijf traveeën afgedekt door een
zadeldak, met gewitte gevel met onregelmatige travee‐indeling.

boerenwoninge derde kwart
n
17de eeuw

129112

Station van Beveren

Beveren

Beveren

Stationsplein 4 (Beveren)

Vrij eenvoudig verankerd bakstenen gebouw op arduinen plint uit het stationsgebouw derde kwart
19de eeuw
derde kwart van de 19de eeuw, bestaande uit een hoofdgebouw van en
drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede overstek
en windveren.

129113

Brouwerij Vermeulen

Beveren

Beveren

Stationsstraat 1 (Beveren)

Brouwerij, opgericht eind 19de eeuw en werkzaam tot circa 1952.
Rechthoekige gekasseide binnenkoer, vroeger op drie zijden
bebouwd, heden nog enkel op de westzijde voorzien van een
bedrijfsgebouw met brouwerij en ten noorden een lagere mouterij.

brouwerijen,
mouterijen

vierde kwart
19de eeuw

129114

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 100 (Beveren)

Empire getint burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

129115

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 118 (Beveren)

Huis van twee bouwlagen met gedecapeerde bakstenen lijstgevel van burgerhuizen
vier traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw.

129116

Gemeentehuis van Beveren

Beveren

Beveren

Stationsstraat 2 (Beveren)

Gemeentehuis, gelegen op de hoek met de Stationsstraat, in 1863
gemeentehuize derde kwart
'vernieuwd en heropgebouwd' naar ontwerp van architect Edmond
n, lantaarns
17de eeuw,
Serrure, stedelijk bouwmeester van Sint‐Niklaas, op de plaats van het
derde kwart
toen vervallen 'Landhuis' van 1652.
19de eeuw

129117

Burgerhuis gedateerd 1910

Beveren

Beveren

Stationsstraat 20 (Beveren)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
eclectische stijl, 1910 gedateerd. Hoge arduinen sokkel in bossage;
parement van gele machinesteen.

112/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme

eclecticisme

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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129118

Herenhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 31 (Beveren)

Herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen in een tuin herenhuizen,
met deels geplaveide voortuin en links en rechts op de rooilijn van de koetshuizen,
stallen
straat begrensd door vroegere stallen en koetshuis, voorafgegaan
door ingangspaviljoentjes.

tweede helft
19de eeuw

129119

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 32 (Beveren)

Ontpleisterd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

129120

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 34 (Beveren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, eveneens
ontpleisterde baksteenbouw.

burgerhuizen

129121

Sint‐Lodewijkschool

Beveren

Beveren

Stationsstraat 5‐7 (Beveren)

School, in 1880 gebouwd door graaf Florimond de Bergeyck en
genoemd naar zijn oudste zoon. Neogotisch bakstenen gebouw van
twee bouwlagen en in totaal acht traveeën onder zadeldaken
voorzien van speelse getrapte dakvensters.

onderwijsgebou vierde kwart
wen
19de eeuw

129122

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Stationsstraat 93 (Beveren)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met gecementeerde burgerhuizen
lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw voorzien van enkele
art‐decomotieven.

eerste helft
20ste eeuw

129139

Molen Van Hove

Beveren

Beveren

Vesten 68 (Beveren)

windmolens
De Molen Van Hove of de Nieuwe Molen is een uit 1822 daterende
stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen),
ingeplant op een achterin gelegen landbouwerf. Eind 18de eeuw
werd op deze locatie al een Hollandse graanwindmolen opgetrokken,
een achtkantige bovenkruier met een houten bovenbouw op een
stenen staketsel, die vervolgens in 1822 door molenaar A.M. Thys
omgebouwd werd tot de huidige stenen stellingmolen in opdracht
van de familie Verhaegen.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

129142

Stadswoning

Beveren

Beveren

Vrasenestraat 21 (Beveren)

Huis met ontpleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen stadswoningen eerste helft
onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.
19de eeuw

129143

Burgerhuis

Beveren

Beveren

Vrasenestraat 23, 27 (Beveren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van acht
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in de tweede helft van
de 19de eeuw te dateren.

129144

Stadswoning

Beveren

Beveren

Vrasenestraat 37 (Beveren)

stadswoningen tweede helft
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft
19de eeuw
van de 19de eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
voorzien van een recente, klimmende dakkapel.

129145

Huis Piers

Beveren

Beveren

Vrasenestraat 62 (Beveren)

Alleenstaand herenhuis in traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur gedenktekens,
uit de 17de eeuw, doch met 19de‐eeuwse aanpassingen voornamelijk herenhuizen,
siertuinen
wat de vensters betreft. Dubbelhuisopstand van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak.

129141

Stadswoning gedateerd 1838

Beveren

Beveren

Vrasenestraat 8‐10 (Beveren)

Huis met verankerde baksteengevel van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, met rechthoekige deur in arduinen
omlijsting op neuten, met latei gedateerd 1838.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

128892

Stadswoning

Beveren

Doel

Camermanstraat 39 (Beveren)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit laat‐
19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

128893

Gemeentehuis van Doel

Beveren

Doel

Camermanstraat 4 (Beveren)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder combinatie zadel‐ en schilddak, gemeentehuize tweede helft
in kern uit de tweede helft van de 18de eeuw doch later aangepast.
n
18de eeuw,
Camermanstraatzijde: bakstenen lijstgevel van vier traveeën, in het
vierde kwart
vierde kwart van de 19de eeuw te dateren. Vissersstraatzijde:
19de eeuw
bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes traveeën uit de tweede
helft van de 18de eeuw.

113/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

neogotiek

art deco

tweede helft
19de eeuw

17de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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128900

Polderhoeve

Beveren

Doel

Dreefstraat 1 (Beveren)

Open polderhoeve bestaande uit woonhuis, twee opmerkelijke
schuren en enkele kleinere aanhorigheden zonder
noemenswaardigheden, rond gekasseide binnenkoer.

boerenwoninge interbellum
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

128901

Boerenwoning van hoeve

Beveren

Doel

Dreefstraat 3 (Beveren)

Brede boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder
zadeldak, met verankerde voorgevel van 1833.

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

128905

Villa

Beveren

Doel

Engelsesteenweg 47 (Beveren)

hekken, villa's
Complex villaatje middenin een tuin gesitueerd aan de straat
afgesloten door decoratief ijzeren hek. Beschilderde bakstenen gevel (bouwkundig
uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met lichte art‐deco‐invloed, erfgoed)
afgedekt met zadeldaken.

128906

Schoolgebouw

Beveren

Doel

Engelsesteenweg 8 (Beveren)

Schoolgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, onderwijsgebou vierde kwart
wen
19de eeuw,
circa 1900 te dateren. Bakstenen lijstgevel met hoekpilasters en
voor WO I
middenrisaliet uitgewerkt in een puntgevel met oculus en klimmende
rondboogfries. Links van de hoofdgevel de klaslokalen van zes
traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.

128958

Dorpswoning

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 10 (Beveren)

Geschilderd en verankerd bakstenen huis met opvallende inplanting dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
op de hoek van het kerkplein; één bouwlaag onder zadeldak en in het
derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

128959

Herenhuis

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 12 (Beveren)

Alleenstaand statig herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

128960

Arbeiderswoning

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 17 (Beveren)

Arbeiderswoning met beschilderde bakstenen lijstgevel uit het derde arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw
kwart van de 19de eeuw, vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

128962

Boerenburgerhuis

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 21 (Beveren)

Breed boerenburgerhuis aan het eind van de doodlopende straat.
Verankerde bakstenen lijstgevel uit het derde kwart van de 19de
eeuw, van vijf traveeën en één bouwlaag onder mansardedak,
voorzien van drie rechthoekige dakkapellen.

128961

Klooster

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 2‐4 (Beveren)

onderwijsgebou tweede kwart
School, voormalig klooster, en eertijds kostschool, deels uit uit het
19de eeuw,
eerste kwart van de 20ste eeuw, deels uit het tweede tot derde kwart wen,
derde kwart
internaten,
van de 19de eeuw, met latere toevoegingen.
19de eeuw,
kloosters,
eerste helft
kapellen
(gebouwen en 20ste eeuw,
interbellum
structuren)

128963

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie met tuin

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 6 (Beveren)

koetshuizen,
Belangrijke alleenstaande classicistische baksteenbouw van vijf
traveeën en twee verdiepingen onder geknikt schilddak uit de tweede pastorieën,
pastorietuinen
helft van de 18de eeuw daterend, doch mogelijk met oudere kern.
Bakstenen koetshuis onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Omgevende
tuin.

128964

Hooghuis

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 8 (Beveren)

Traditionele verankerde bak‐ en zandsteenbouw; twee en een halve
bouwlaag onder licht geknikt schilddak, uit de eerste helft van de
17de eeuw. Monumentale blauwe hardstenen deuromlijsting in vol
plastische barokstijl, 1645 gedateerd.

128966

Orgel kerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 8X (Beveren)

Jan Vergaert uit Gent bouwde in Doel een nieuw orgel in 1885. Dit
instrument, van degelijke makelij, is zo goed als ongewijzigd tot ons
gekomen en is een van de weinige bewaarde Vergaert‐orgels.

114/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

classicisme

landhuizen

eerste helft
17de eeuw

traditioneel

orgels

vierde kwart
19de eeuw,
nieuwste tijd

Vergaert Jan (Ontwerper)
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128965

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaart

Beveren

Doel

Hooghuisstraat 8X (Beveren)

Niet georiënteerde neoclassicistische kerk, aan de rand van de
dorpskom gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de
gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk bewaard bleef. Het
kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden; voorts
oorlogsgedenkteken en dorpspomp.

dreven, hekken, derde kwart
19de eeuw
kerkhoven,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
waterpompen

129002

Beluik

Beveren

Doel

Liefkenshoekstraat 2, 6, 10 (Beveren)

Beluikje van oorspronkelijk vijf huisjes in spiegelbeeldschema, met elk beluiken,
gemakhuisjes,
twee traveeën en één bouwlaag onder gezamenlijk zadeldak, uit de
waterputten
tweede helft van de 19de eeuw.

129020

Hoeve met losse bestanddelen

Beveren

Doel

Oostlangeweg 1 (Beveren)

Open hofstede met woonhuis en op het deels met gras begroeide,
deels gebetonneerde erf een grote en een kleine langsschuur.
Woonhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
voor WO I
hoeven met
losse
bestanddelen

129021

Hoeve

Beveren

Doel

Oostlangeweg 28 (Beveren)

Hoeve met woonhuis aan de straatzijde en schuur ten oosten ervan.
Tussen beiden, aanhorigheden zonder noemenswaardigheden.
Boerenhuis met gecementeerde gevel uit de tweede helft van de 19de
eeuw; één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

129022

Olifantshoef

Beveren

Doel

Oostlangeweg 9 (Beveren)

boerenwoninge voor WO I
Historische hofstede waarvan de naam ver in de geschiedenis
opklimt; woonhuis en schuur opnieuw gebouwd na fatale brand van n, hoeven,
1900. Recente kleine stal en bakhuis ten noorden van het huis, aan de schuren
straatkant.

129043

Langsschuur

Beveren

Doel

Oude Sluisstraat 1 (Beveren)

De haaks op de straat gelegen langsschuur telt zes traveeën en vier
beuken onder een aan westzijde afgewolfd zadeldak met een
bekleding van golfplaten.

schuren

129044

Boerenburgerhuis gedateerd 1930

Beveren

Doel

Oude Sluisstraat 3 (Beveren)

Vooraan in een fraaie tuin gelegen boerenburgerhuis van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, voorzien van kleine
klimmende dakkapel. Gedateerd 1930 in gevelsteen boven deur.

boerenburgerhu interbellum
izen

129049

Dorpswoning

Beveren

Doel

Ouden Doel‐Dijk 1 (Beveren)

Huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen

129050

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw der Polders

Beveren

Doel

Parkstraat 1 (Beveren)

Kapel in neogotische stijl opgetrokken in 1862 naar ontwerp van
Eerwaarde Heer J.A. De Roubaix, directeur van het jongensweeshuis
in Sint‐Niklaas.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

129055

Burgerhuis

Beveren

Doel

Pastorijstraat 16 (Beveren)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met oude burgerhuizen
kern. Lijstgevel op arduinen plint en beëindigd op houten kroonlijst
met klossen en casementen, in het eerste kwart van de 20ste eeuw
bekleed met geglazuurde baksteen en aangepast

129056

Stadswoning

Beveren

Doel

Pastorijstraat 19 (Beveren)

Totaal verbouwd rijhuis van drie traveeën en heden twee bouwlagen, stadswoningen 19de eeuw
met vermeldenswaardige arduinen deuromlijsting uit de 19de eeuw.

129057

Burgerhuis

Beveren

Doel

Pastorijstraat 21 (Beveren)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw.

129058

Stadswoning

Beveren

Doel

Pastorijstraat 8 (Beveren)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met vrij
recente brede dakkapel.
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stadswoningen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Fumière Adolphe
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Sernys (Ontwerper)

neogotiek

De Roubaix Josephus Aloysius
(Ontwerper), Geefs Joseph
Germain (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

derde kwart
19de eeuw
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129071

Boerenhuis

Beveren

Doel

Rapenburg‐Kleinstraatje 3 (Beveren)

Boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
kastkapellen

129082

Langsschuur

Beveren

Doel

Saftingen 13 (Beveren)

De haaks op de straat gelegen, vermoedelijk driebeukige langsschuur schuren
telt vier traveeën onder een aan weerszij afgewolfd zadeldak met een
bekleding van golfplaten. De verankerde baksteenbouw vertoont
diverse bouwnaden en verschillende baksteensoorten die wijzen op
aanpassingen. De rechthoekige poort heeft een metalen I‐latei.

129083

Boerenwoning met Onze‐Lieve‐
Vrouwekapelletje

Beveren

Doel

Saftingen 20‐22 (Beveren)

Boerenwoning met bakstenen lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw. Op het kleine erf, ten zuiden van het huis, een houten
gepikte dwarsschuur onder sterk afgewolfd zadeldak met
rietbedekking. Enkele meters verder een Onze‐Lieve‐
Vrouwekapelletje uit 1958.

pijlerkapellen, tweede helft
boerenwoninge 19de eeuw, na
WO II
n, hoeven,
schuren

129085

Brits oorlogsmonument Tweede
Wereldoorlog

Beveren

Doel

Scheldedijk zonder nummer (Beveren)

Het Brits Monument ter ere van de Britse luchtafweer en de RAF en
tot hulde aan de Britse bevrijders langs de Schelde werd ingehuldigd
op 20 juli 1948 en is een ontwerp van architect Fernand Weyers.

oorlogsgedenkt na WO II
ekens

129086

Scheldemolen

Beveren

Doel

Scheldemolenstraat 6 (Beveren)

De Scheldemolen of Molen van Doel is een stenen korenwindmolen
windmolens
van het type bovenkruier (grondzeiler) met kettingkruiwerk uit 1834.

129140

Boerenburgerhuis gedateerd 1898

Beveren

Doel

Vissersstraat 10 (Beveren)

Boerenburgerhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder
zadeldak, uit de 19de eeuw. Bovenverdieping vermoedelijk latere
toevoeging.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven,
schuren

129146

Hoeve met losse bestanddelen

Beveren

Doel

Westlangeweg 11 (Beveren)

Open hoeve bestaande uit woonhuis, koetshuis en recente schuur.
Deels met gras begroeid erf met bomen aan de straat. Verankerd
bakstenen woonhuis van één verdieping en zeven traveeën onder
mank zadeldak. Ten zuiden, parallel aan en tegenover het woonhuis:
bakstenen koetshuis uit de tweede helft van de 19de eeuw te
dateren, afgedekt met zadeldak.

tweede helft
koetshuizen,
schuren, hoeven 19de eeuw
met losse
bestanddelen

129170

Boerenburgerhuis

Beveren

Doel

Zoetenberm 17 (Beveren)

Vrij recent huis met zijgevel door middel van ankers 1667 gedateerd; burgerhuizen
oude kern of recuperatiemateriaal.

129171

Landhuis Het Schorrenhuis

Beveren

Doel

Zoetenberm 2 (Beveren)

landhuizen
Landhuis in traditionele stijl, dat tegen de Scheldedijk aanleunt,
buiten de kern van de Ouden Doel, een gehucht midden in de polders
nabij de Nederlandse grens.

17de eeuw, na
WO II

128873

Duitse commandopost

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128872

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128871

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128870

Duitse mitrailleurspost

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

116/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Weyers Fernand (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

Weyers Fernand (Ontwerper),
Mariman Petrus (Uitvoerder)

neoclassicisme

traditioneel

Abbeloos Arthur (Ontwerper)
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128869

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128868

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128867

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

128866

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128865

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

128864

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

WO I

128886

Open hoeve en kapel Onze‐Lieve‐Vrouw
van Lourdes

Beveren

Haasdonk

Botermelkstraat 2 (Beveren)

Open hoeve met 19de‐eeuws woonhuis van vijf traveeën onder steil boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
zadeldak. Rechts op het erf, aan de straatkant, kapel van Onze‐Lieve‐ n, schuren,
stallen,
Vrouw van Lourdes.
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven met
losse
bestanddelen

128887

Pijlerkapel

Beveren

Haasdonk

Botermelkstraat zonder nummer (Beveren) Kapel uit de jaren 1930 geflankeerd door twee paardenkastanjes.

pijlerkapellen

interbellum

128944

Omwalde hoeve Ter Snoecke

Beveren

Haasdonk

Heirbaan 34 (Beveren)

Omwalde hoeve, gelegen aan een aarden dreef beplant met
populieren. Woonhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl onder
mank zadeldak, op de rechter zijgevel door middel van muurankers
1650 gedateerd, doch oudere kern.

schuren, stallen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

128945

Rij arbeidershuizen

Beveren

Haasdonk

Heirbaan 42‐46, 50‐62 (Beveren)

Rij arbeiderswoningen van één tot anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, in repeterend
schema gebouwd aan de rand van de bebouwde kom.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

128946

Boerenwoning

Beveren

Haasdonk

Heirbaan 45 (Beveren)

Achterin gelegen boerenwoning; dubbelhuis van zes traveeën en één boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak. Deur met arduinen omlijsting op neuten en n, hoeven
afgedekt door een waterlijst op slanke, gegroefde consoles;
gedateerde latei 1865.

128971

Parochiekerk Sint‐Jacobus de Meerdere

Beveren

Haasdonk

Keizerstraat 1 (Beveren)

De parochiekerk werd in twee fases opgetrokken tussen 1843 en
1872 naar ontwerp van Louis Roelandt voor koor en eerste travee
benedenkerk, en Edmond De Serrure voor benedenkerk.
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typologie

bunkers

datering

parochiekerken, tweede kwart
borstbeelden
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

neogotiek

Roelandt Louis (Ontwerper),
Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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128972

Burgerhuis

Beveren

Haasdonk

Keizerstraat 12 (Beveren)

Dubbelhuis met gedecapeerde lijstgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

128973

Arbeiderswoning

Beveren

Haasdonk

Keizerstraat 22 (Beveren)

Arbeiderswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

128974

Burgerhuis

Beveren

Haasdonk

Keizerstraat 42 (Beveren)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje afgesloten door ijzeren hek. burgerhuizen,
hekken
Dubbelhuis, onder zadeldak uit midden 19de eeuw. Gedecapeerde
bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen op
arduinen sokkel.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128975

Herenhuis

Beveren

Haasdonk

Keizerstraat 46‐48 (Beveren)

Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit herenhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel op arduinen
plint met voetschraper.

derde kwart
19de eeuw

129034

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129033

Belgische bunker

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

In oorsprong Belgische betonnen bunker van net vóór de Eerste
Wereldoorlog, door de Duitsers geïntegreerd in de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129032

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129031

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129030

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129029

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Oude Baan zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129052

Gemeentehuis van Haasdonk

Beveren

Haasdonk

Pastoor Verwilghenplein 1A (Beveren)

gemeentehuize vierde kwart
Rechthoekig gebouwtje in traditionele bak‐ en zandsteenstijl,
16de eeuw,
waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 16de eeuw; in 1926 wegens n
interbellum
de slechte toestand gesloopt en identiek heropgebouwd met
verwerking van het nog bruikbare materiaal.

traditioneel

129053

Burgerhuis in classicistische stijl

Beveren

Haasdonk

Pastoor Verwilghenplein 33/1 (Beveren)

burgerhuizen
Classicistisch burgerhuis met beschilderde bakstenen lijstgevel van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de
tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de
eeuw.

classicisme

129054

Gemeentepomp

Beveren

Haasdonk

Pastoor Verwilghenplein zonder nummer
(Beveren)

waterpompen
Achtzijdige, arduinen pomp bestaande uit een sokkel met een
rechthoekige spiegel op de drie breedste zijden en aansluitend
bekken; romp met arm en watersproeier; entablement als bekroning.

129063

Boerenwoning en linde met boomkapel

Beveren

Haasdonk

Perstraat 52 (Beveren)

Boerenwoning met ruim, met gras begroeid voorerf met aan de
ingang typisch knoestige lindeboom met houten Mariakapelletje.
Deur van boerenwoning met neoclassicistische omlijsting van arduin
met 1869 gedateerde fries.
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19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
boomkapellen,
kapelbomen,
welkomstbome
n

stijl

plantensoort

context

persoon

Wymeersch Alfons (Ontwerper)

Tilia

hoeven
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129064

Pastorie van de parochie Sint‐Jacobus de
Meerdere met tuin

Beveren

Haasdonk

Perstraat 8 (Beveren)

Alleenstaand herenhuis, haaks op de straat ingeplant met tot siertuin omheiningsmur tweede kwart
en, pastorieën, 17de eeuw,
ingerichte voorhof en moestuin aan de achterzijde. In zijn huidige
pastorietuinen derde kwart
vorm, dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
17de eeuw
zadeldak. Achtergevel verraadt oudere kern uit het tweede tot derde
kwart van de 17de eeuw.

129072

Hoeve Canteclaer

Beveren

Haasdonk

Ropstraat 25 (Beveren)

Open hoeve met woonhuis en stal. Woonhuis met bakstenen gevel
van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, voorzien van een
recente klimmende dakkapel.

129073

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Ropstraat 58 (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

129074

Dorpswoning

Beveren

Haasdonk

Ropstraat 64 (Beveren)

dorpswoningen derde kwart
Achterin gelegen dubbelhuisje van vier traveeën onder zadeldak.
19de eeuw
Rechthoekige deur in neoclassicistische arduinen omlijsting, 1860
gedateerd op de fries en voorzien van sierlijke ijzeren roedeverdeling
in het bovenlicht.

129081

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129080

Duitse mitrailleurspost

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129079

Duitse commandopost

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129078

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129077

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129076

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt.

bunkers

WO I

129075

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Ropstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129123

Landhuis

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat 111 (Beveren)

Sterk gerenoveerd kasteeltje omgeven door park. Bakstenen gebouw koetshuizen,
van zeven traveeën en één bouwlaag met vooruitspringende en hoger landhuizen,
parken
opgetrokken partijen en afgedekt onder zadeldaken met speels
gebruik van kantelen, trapgevels, rondboog‐ en muizentandfriezen en
achtkantige hoektorentjes. Haaks op het kasteel: bakstenen
koetshuis.

vierde kwart
19de eeuw

129124

Sociale huisvesting van 1925

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat 2‐40, Zandstraat 28‐58, 96‐114 Geheel van 46 sociale woningen in drie groepen, midden jaren twintig sociale
(Beveren)
gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke woningen,
tuinwijken
Maatschappij voor Huisvesting naar ontwerp van architecten Frans
Cools en François Van Rompaey.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
paardenstallen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

WO I

interbellum

Cools Frans (Ontwerper), Van
Rompaey François (Ontwerper),
Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting Beveren
(Opdrachtgever)
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129132

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129131

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129130

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt.

WO I

129129

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129128

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129127

Duitse commandopost

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129126

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129125

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Stuurstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129133

Arduinen grafmonument J.B. Tassijns

Beveren

Haasdonk

Tassijnslaan zonder nummer (Beveren)

Arduinen grafmonument te midden van de bossen en bestaande uit
een tweeledige rechthoekige sokkel, een gedenkplaat met tekst en
een neogotisch kruis met op de kruising der armen Christus
monogram in een dubbele vierlob.

grafkruisen

vierde kwart
19de eeuw

129147

Hoekhuis

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 1 (Beveren)

Hoekhuis van drie, één en twee traveeën en twee bouwlaag met
bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint en afgedekt door een
afgewolfd zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

129148

Hoekhuis

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 19 (Beveren)

Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste
helft van de 19de eeuw; één bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

129149

Brouwerij 't Vliet

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 35‐37
(Beveren)

Brouwerij, in 1884 gebouwd voor de familie De Wolf rond een
vierkante gekasseide binnenkoer en bestaande uit een aan de straat
gelegen herenhuis met links ervan de mouterij; ten westen van de
koer de brouwerij, ten oosten ervan de kuiperij en ten noorden ervan
de paardenstallen, alle buiten gebruik.

vierde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
fabrieksschoors
tenen,
kuiperijen,
mouterijen,
paardenstallen,
stallen

129150

Burgerhuis

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 41 (Beveren)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw, met bespleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint, gemarkeerd door een middenrisaliet en
hoeklisenen.

129151

Boerenburgerhuis

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 51‐53
(Beveren)

Boerenburgerhuis verbouwd tot twee woningen van twee bouwlagen boerenburgerhu 18de eeuw,
izen, hoeven,
onder doorlopend zadeldak. In laatste rechter travee, rechthoekige
derde kwart
stallen
deur met arduinen omlijsting met gestrekte tussendorpel, dito
19de eeuw,
waterlijst op slanke gecanneleerde consoles, een latei met jaartal
vierde kwart
1859.
19de eeuw,
voor WO I

120/1748

typologie

datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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129152

Burgerhuis

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 59 (Beveren)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voortuintje afgesloten door
ijzeren hek. Parement van witte geglazuurde baksteen, verlevendigd
door banden van groene machinesteen.

burgerhuizen,
hekken

eerste helft
20ste eeuw

129153

Dorpswoning

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 73 (Beveren)

Dubbelhuis met eenvoudige bakstenen gevel van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak; deur in een arduinen omlijsting op
neuten, en latei met jaartal 1878.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

129154

Dorpswoning

Beveren

Haasdonk

Willem Van Doornyckstraat 97 (Beveren)

Dubbelhuis van één bouwlaag onder zadeldak. De oorspronkelijke vijf dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw
traveeën zijn door verbouwing van de vensters teruggebracht tot
drie. Nog behouden arduinen deuromlijsting met eenvoudig
hoofdgestel en 1848 gedateerde tussendorpel.

129155

Duivekeethoeve

Beveren

Haasdonk

Zandstraat 196‐198 (Beveren)

Omwalde open hoeve, aan het einde van een lange dreef gelegen. Het
woonhuis is een heterogene constructie, in kern opklimmend tot de
16de eeuw, doch met aanbouwsels uit 17de, 19de en 20ste eeuw
tegen oost‐, zuid‐ en westgevels. Deels omhaagde boomgaard ten
noorden ingepland.

boomgaarden,
hagen, sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n

129156

Dorpswoning

Beveren

Haasdonk

Zandstraat 4 (Beveren)

Baksteenbouw op arduinen plint met beluikte rechthoekige vensters
met arduinen latei en lekdrempel, en voorzien van een gestrekt
middenkalf, 1849 gedateerd.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

129157

Dorpswoning

Beveren

Haasdonk

Zandstraat 6 (Beveren)

Dorpswoning, analoog aan nummer 4, doch in spiegelbeeld en
beschilderde bakstenen gevel op gepikte plint. Identieke deur in
arduinen omlijsting, doch 1847 gedateerd.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

129158

Hoeve Ter Donck

Beveren

Haasdonk

Zandstraat 94 (Beveren)

Hoeve met woonhuis, ruime dwarsschuur en andere aanhorigheden
zonder noemenswaardigheden; in het veld gelegen en bereikbaar
langs een aarden dreef. Naast het gietijzeren inrijhek,
tabernakelkapelletje aan een boom opgehangen. Grote dwarsschuur
van dertien traveeën onder zadeldak met brede overstek en sierlijke
houten windborden, in twee fasen gebouwd, te beginnen in 1896.

hoeven met
losse
bestanddelen,
boomkapellen,
schuren,
koetshuizen,
hekken

129169

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129168

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129167

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

bunkers

WO I

129166

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129165

Duitse artillerieobservatiepost

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129164

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

121/1748

16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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129163

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129162

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129161

Duitse bunker

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129160

Duitse commandopost

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Westabschnitt'.

WO I

129159

Duitse observatiepost

Beveren

Haasdonk

Zandstraat zonder nummer (Beveren)

Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als
onderdeel van de 'Westabschnitt'.

WO I

128875

Kapel Heilig Hart van Jezus

Beveren

Kallo

Beverse Dijk 38 (Beveren)

Vrij grote neogotische kapel, met plint, pilasters en ontlastingsbogen betreedbare
kapellen (klein
van blauwe papensteen; op de sluitsteen boven de deur 1878
erfgoed)
gedateerd.

vierde kwart
19de eeuw

128908

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Fabriekstraat 20 (Beveren)

Burgerhuis met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

128909

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Fabriekstraat 21 (Beveren)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128910

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Fabriekstraat 32 (Beveren)

Dubbelhuis met lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; vijf burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Parement van witte
baksteen, verlevendigd door horizontale banden van kunstarduin
tussen groene baksteen.

eerste helft
20ste eeuw

128911

Herenhuis

Beveren

Kallo

Fabriekstraat 33 (Beveren)

Herenhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Arduinen sokkel en
parement van gele baksteen verlevendigd door wit‐groene
muurbanden met diamantkopversiering.

eerste helft
20ste eeuw

128912

Hoeve

Beveren

Kallo

Gasthuisstraat 12 (Beveren)

De haaks op de straat ingeplante, monumentale schuur heeft een aan
weerszij afgewolfd zadeldak met een bekleding van kunstleien. De
grotendeels bepleisterde en geschilderde baksteenbouw,
vermoedelijk van het type driebeukige dwarsschuur telt acht
traveeën en is aan de straatzijde gedateerd 1858 door middel van
gesinterde baksteen.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
waterpompen

128913

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Gasthuisstraat 4 (Beveren)

Achterin gelegen huis met grote voortuin; bakstenen lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

burgerhuizen

128916

Gemeentehuis van Kallo

Beveren

Kallo

Gemeenteplein 1 (Beveren)

gemeentehuize voor WO I
Het gemeentehuis van Kallo is een neorenaissance constructie en
bestaat uit een baksteenbouw met verwerking van arduin voor plint, n
vensterkruisen en speklagen; sierankers. Lijstgevel van drie traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een als toren
uitgebouwde centrale dakkapel geflankeerd door kleinere
dakkapellen in het hoofddak.

122/1748

typologie

bunkers

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

tweede helft
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Van Gastel Johan (Ontwerper)
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128917

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Gemeenteplein 2 (Beveren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

128918

Twee burgerhuizen

Beveren

Kallo

Gemeenteplein 3 (Beveren)

burgerhuizen
Twee huizen met doorlopende lijstgevel uit het eerste kwart van de
20ste eeuw; samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder
gezamenlijk zadeldak. Parement van gele machinesteen, verlevendigd
door horizontale banden van witte en groene baksteen en dito
gebogen strekken.

eerste helft
20ste eeuw

128951

Kapel Heilige Harten Jezus en Maria,
omgeven door linden

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 1 (Beveren)

Bakstenen constructie met eertijds 1818 gedateerde puntgevel, doch betreedbare
kapellen (klein
vandaag volledig bepleisterd en geschilderd, afgelijnd door
erfgoed),
hoekpilasters. Kapel is omgeven door lindes.
gekandelaarde
bomen,
kapelbomen

eerste kwart
19de eeuw

128952

Pastorie gedateerd 1724

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 28 (Beveren)

Laatbarok herenhuis met classicistische inslag, vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak voorzien van vijf recente dakkapellen;
boven de centrale deur 1724 gedateerd.

pastorieën

128953

Dorpswoning gedateerd 1837

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 37 (Beveren)

Enkelhuis met bakstenen lijstgevel van twee traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

128954

Herenhuis Hof ten Damme met tuin

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 4 (Beveren)

Gerestaureerde herenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw,
op de plaats van het fort van Kallo uit de 14de eeuw. Ontpleisterde
voorgevel van vijf traveeën en één bouwlaag + deurtravee, afgedekt
door een zadeldak met dakkapel boven de tweede travee. Tuin in
landschappelijke stijl, naar ontwerp van J.J. Buytaert uit het eerste
kwart van de 19de eeuw, met vijver.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
siertuinen,
walgrachten,
opgaande
bomen, vijvers

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

128955

Burgerhuis gedateerd 1849

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 48, 46A (Beveren)

Tot twee woningen verbouwd dubbelhuis met lijstgevel uit het
tweede kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

128956

Villa

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 54 (Beveren)

Villa in pseudotraditionele stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw hekken, villa's
met bakstenen lijstgevel, horizontaal geleed door platte banden.
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel

128957

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Hoog‐Kallostraat 58 (Beveren)

waterputten,
Diephuis met aangepaste puntgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder licht geknikt zadeldak. Traditionele verankerde bak‐ burgerhuizen
en zandsteenbouw uit de eerste helft van de 18de eeuw, gewijzigd in
de tweede helft van de 19de eeuw, op hoge zandstenen plint en met
negblokken.

eerste helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

traditioneel

128985

Fort Liefkenshoek

Beveren

Kallo

Ketenislaan zonder nummer (Beveren)

Fort Liefkenshoek is een vierhoekig, gebastioneerd fort (17,7 ha)
langs de Schelde ten noorden van Antwerpen, waarvan de oudste
fortgebouwen uit het begin van de 19de eeuw dateren, maar dat in
oorsprong tot het einde van de 16de eeuw terug gaat. Het fort is
tijdens de scheiding tussen de Noordelijke (Nederland) en Zuidelijke
Nederlanden (België) ontstaan.

forten, bunkers, tweede helft
16de eeuw,
militaire
eerste kwart
gebouwen
19de eeuw, WO
I, eerste helft
19de eeuw

129006

Oorlogsmonument voor de gedode
weerstanders N.K.B.

Beveren

Kallo

Melseledijk zonder nummer (Beveren)

Het herdenkingsmonument werd opgericht in 1949 als herinnering
aan de weerstanders van het Nationale Koninklijke Beweging die
sneuvelden bij de bevrijding van Kallo tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

oorlogsgedenkt na WO II
ekens

123/1748

typologie

datering

eerste kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

barok

Buytaert J.J. (Ontwerper)
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129102

Parochiekerk Sint‐Petrus en Paulus

Beveren

Kallo

Sint‐Paulusplein 1 (Beveren)

Niet georiënteerde kerk in uniforme neoclassicistische stijl, te midden parochiekerken derde kwart
17de eeuw,
van het dorp en omgeven door een beboomd plantsoen met
tweede kwart
oorlogsgedenkteken, ter vervanging van het vroegere kerkhof.
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129103

Dorpswoning

Beveren

Kallo

Sint‐Paulusplein 16 (Beveren)

Huis met bakstenen lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw,
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

129104

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Sint‐Paulusplein 18 (Beveren)

Op de rooilijn achteruitspringend dubbelhuis met bakstenen lijstgevel burgerhuizen
van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, midden 19de
eeuw te dateren.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

129105

Pastorie Sint‐Petrus en Paulusparochie
met tuin

Beveren

Kallo

Sint‐Paulusplein 27 (Beveren)

Achter met laag hek afgesloten voortuin gelegen pastorie. Dubbelhuis pastorieën,
met bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pastorietuinen
schilddak, gebouwd naar ontwerp van architect A. Van
Craenenbroeck van 1856. Recent heraangelegde pastorietuin ten
oosten.

derde kwart
19de eeuw

129106

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Sint‐Paulusplein 29 (Beveren)

Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel uit de tweede helft van de 19de
eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

129107

Herenhuis

Beveren

Kallo

Sint‐Pietersstraat 11 (Beveren)

Huis met gedecapeerde bakstenen lijstgevel uit het tweede kwart van herenhuizen
de 19de eeuw, van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
naar ontwerp van architect Van Gastel.

129108

Dorpswoning

Beveren

Kallo

Sint‐Pietersstraat 3 (Beveren)

Huis met geschilderde gecementeerde lijstgevel op arduinen plint, uit dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw
het tweede kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, voorzien van een centraal dakvenster met
rechthoekige lichtopening onder een blind rondbogig boogveld.

129109

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Sint‐Pietersstraat 6 (Beveren)

Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede
helft van de 18de eeuw, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

129110

Burgerhuis

Beveren

Kallo

Sint‐Pietersstraat 9 (Beveren)

Enkelhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, voorzien van twee dakkapellen, circa 1925 te dateren
en op een gevelsteen gesigneerd.

burgerhuizen

interbellum

128874

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve

Beveren

Kieldrecht

Belgische Dreef 5‐8, 7A, zonder nummer
(Beveren)

Gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in 1851 door hertog
Prosper van Arenberg na de indijking van de polder en bestaande uit
woonhuis met haaks erop aangebouwd bedrijfsgebouw en twee grote
langsschuren symmetrisch tegenover elkaar en twee paardenstallen,
parallel aan het huis.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
maalderijen,
paardenstallen,
schuren,
wagenhuizen,
melkerijen

128898

Gemeentehuis van Kieldrecht

Beveren

Kieldrecht

Dorpsstraat 24 (Beveren)

In 1893 werd het huidige gemeentehuis gebouwd naar ontwerp van
architect Derre. Op 22 maart 1945 werd het gebouw getroffen door
een vliegende bom en herstellingen gebeurden in 1948.
Neotraditionele constructie van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met centraal een dakkapel.

gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw

128899

Dorpswoning

Beveren

Kieldrecht

Dorpsstraat 8 (Beveren)

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit dorpswoningen vierde kwart
het vierde kwart van de 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint.
19de eeuw

124/1748

typologie

datering

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Franssens Jozef
(Ontwerper), Serrure Louis
Auguste (Ontwerper), Wymeersch
Alfons (Ontwerper), Van
Peteghem (familie) (Uitvoerder)

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

burgerhuizen

Van Craenenbroeck A.
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

Van Gastel Johan (Ontwerper)

De Backer Joseph (Ontwerper)

neotraditioneel

Derre Henri (Ontwerper), Lingier
Oscar (Ontwerper)
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128919

Hof ter Wheele

Beveren

Kieldrecht

Gemenestraat 7 (Beveren)

Achterin gelegen woonhuis, rechts van de gekasseide toegangsweg
met aangelegde voortuin. Bakstenen dubbelhuis in traditionele stijl,
uit de 18de eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
voorzien van een centraal dakvenster met muurvlechtingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

128949

Dwarsschuur van hoeve 't Weideland

Beveren

Kieldrecht

Hertog Prosperstraat 20 (Beveren)

De schuur, type driebeukige dwarsschuur, is parallel aan de straat
ingeplant ten zuidoosten op het erf. Ze telt vijf onregelmatige
traveeën.

hoeven, schuren vierde kwart
19de eeuw

129001

Twee schuren van circa 1900

Beveren

Kieldrecht

Lange Nieuwstraat 2 (Beveren)

Twee langsschuren van rond de eeuwwisseling, loodrecht op het
vernieuwde woonhuis ingeplant .

schuren, hoeven vierde kwart
19de eeuw,
met losse
voor WO I
bestanddelen

129004

Parochiekerk Sint‐Michiel

Beveren

Kieldrecht

Marktplein 1X (Beveren)

Georiënteerd kerkgebouw, op een lichte verhevenheid in het dorp en gedenktekens,
omgeven door een plantsoentje met oorlogsgedenkteken.
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129013

Burgerhuis

Beveren

Kieldrecht

Molenstraat 39 (Beveren)

Burgerhuis met bakstenen lijstgevel uit de tweede helft van de 19de burgerhuizen
eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op arduinen
plint.

tweede helft
19de eeuw

129014

Langsschuur

Beveren

Kieldrecht

Molenstraat 43 (Beveren)

Deze monumentale schuur van 1949 heeft een aan weerszij afgewolfd hoeven, schuren vierde kwart
19de eeuw, na
zadeldak, bedekt met kunstleien. De bakstenen gevels vertonen
WO II
sobere rechthoekige of rondbogige muuropeningen. Inwendig
vertoont de constructie drie beuken en een hergebruikt gebint van de
oudere schuur dat momenteel rust op betonnen welfsels.

129015

Rijkswachtkazerne

Beveren

Kieldrecht

Molenstraat 60A‐C (Beveren)

Rechthoekig bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen rijkswachtkazer vierde kwart
19de eeuw,
onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), rond de nes
voor WO I
eeuwwisseling te dateren.

129017

Dubbele dwarsschuur Hertoghoeve

Beveren

Kieldrecht

Nieuw‐Arenbergstraat 13 (Beveren)

Deze haaks op de straat ingeplante, monumentale schuur behoort tot hoeven, schuren
het type van de dubbele dwarsschuren. Het gebouw telt zeven
traveeën en is afgedekt door een schilddak met een bekleding van
golfplaten. De bouwwijze van de dakkap wijst op een bouwtijd vóór
circa 1850, misschien in de late 18de eeuw.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129024

Herberg Het Oud Hoefijzer en dwarsschuur Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg 111 (Beveren)

Herberg met voortuin afgesloten door een haag: breedhuis van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak daterend van 1911.

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

129023

Pastorie Sint‐Michielsparochie met tuin

Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg 1‐3, 3A (Beveren)

De pastorie werd opgetrokken tussen 1894 en 1897 naar ontwerp van pastorietuinen, vierde kwart
19de eeuw
architect Van Hoecke‐Peeters. De pastorie is een dubbelhuis van vijf pastorieën
traveeën en twee bouwlagen onder een met leien belegd zadeldak.

129025

Hoeve Hof ter Walle

Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg 73 (Beveren)

Het volledig omwalde geheel bestaat uit een centraal aarden erf met
een 18de‐eeuwse woonhuis, aan de straatzijde voorafgegaan door
een omhaagde moestuin. Parallel aan de woning, ligt de
karakteristieke en monumentale polderschuur. Het gaat om een
vierbeukige langsschuur van vijf traveeën onder een schilddak, te
dateren tussen circa 1790 en circa 1805.

129026

Langsschuur

Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg 75 (Beveren)

De schuur is gelegen ten noorden op het erf, parallel aan de straat en schuren, hoeven vierde kwart
18de eeuw
het woonhuis. Het gaat om een vierbeukige langsschuur. Het gebruik met losse
bestanddelen
van verankerde trekbalken en – vooral – schaargebinten doet
vermoeden dat minstens de middenbeuk van de schuur nog opklimt
tot de 18de eeuw.
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herbergen,
Mariabeelden,
schuren,
kapellen (klein
erfgoed)

boerenwoninge
n, hekken,
schuren, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

datering

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

neogotiek

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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129027

Langsschuur

Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg 88C (Beveren)

De schuur is centraal op het perceel gelegen met de nok parallel aan schuren
de straat. Het gaat om het type van een driebeukige langsschuur van
vier traveeën. Het gebouw is overwegend opgetrokken uit hout, op
een nagenoeg vierkante plattegrond. De schuur kan rond het midden
van de 19de eeuw worden gedateerd.

129028

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Middelares

Beveren

Kieldrecht

Oud Arenberg zonder nummer (Beveren)

Klein bakstenen wegkapelletje onder zadeldakje en met spitsbogige
beeldnis, gebouwd in 1962‐64 naar ontwerp van architect Edmond
Eggermont.

pijlerkapellen

129089

Sint‐Engelbertusstraat

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat (Beveren)

Met de bouw van de parochiekerk begin 20ste eeuw werd het
planmatig aangelegd klein kerkdorp Prosperdorp aangelegd,
gesitueerd rond de hoofdstraat, de huidige Sint‐Engelbertusstraat.
Langsheen deze straat met rechthoekig plein voor de kerk werden
woningen op cijnsgrond opgetrokken.

dorpswoningen, voor WO I,
verharde wegen interbellum

129090

Hoekhuis

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 1 (Beveren)

Hoekhuis en voormalig café van 1911 gelegen aan de straathoek met dorpswoningen, voor WO I,
Hertog Prosperstraat. Pendant van Sint‐Engelbertusstraat nummer 2. wagenmakerije interbellum
n
Oorspronkelijk woning van een wagenmaker. Mechanische
wagenmakerij, opgericht in 1937. Naar verluidt een werkplaats
voorheen met danszaal op bovenverdieping.

129091

Vrijstaand burgerhuis

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 11 (Beveren)

burgerhuizen
Vrijstaand burgerhuis, één van de oudste woningen aan de straat,
opgericht in 1910. Bakstenen enkelhuis van het type rijhuis met twee
bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.

129092

Kosterswoning van Prosperdorp

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 13 (Beveren)

Voormalig kostershuis van Prosperdorp, opgericht in 1911 door
koster Gustaaf Feremans. Tweede grootste woning van de oude
bebouwing aan de Sint‐Engelbertusstraat, na de pastorie.

129093

Dorpswoning

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 15 (Beveren)

Kleine lage dorpswoning opgericht in 1912 aan het kerkplein voor de dorpswoningen voor WO I
Sint‐Engelbertuskerk van Prosperdorp. Vrijstaand bakstenen huisje
van één bouwlaag onder zadeldak.

129094

Villa van 1936

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 17 (Beveren)

villa's
Villa met voortuintje van 1936, ingeplant op de hoek van het
kerkplein voor de Sint‐Engelbertuskerk van Prosperdorp tegenover de (bouwkundig
erfgoed)
voormalige pastorie van deze parochie.

129095

Pastorie Sint‐Engelbertusparochie met tuin Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 19 (Beveren)

De pastorie van Prosperdorp werd gebouwd in 1910 in neogotische
stijl naar ontwerp van architect Jules Goethals, als één geheel met de
naastliggende Sint‐Engelbertuskerk. Een bakstenen omheinigsmuur
sluit de grote pastorietuin langs de straatzijde af.

129096

Hoekhuis

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 2 (Beveren)

dorpswoningen voor WO I, WO I
Hoekhuis en voormalig handelshuis van 1910 gelegen aan de
straathoek met Hertog Prosperstraat. Oorspronkelijk woning van een
wagenmaker, vergroot in 1915.

129097

Hoekhuis met café

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 22 (Beveren)

Hoekhuis met café gebouwd in 1912 door herbergier Stanislas De
Wilde. Representatief als dorpsherberg uit begin 20ste eeuw met
bouwkenmerken aansluitend bij de doorsnee woningbouw van die
tijd. Langgerekte woning van één bouwlaag van zes traveeën breed
onder half schilddak.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

na WO II

Eggermont Edmond (Ontwerper)

voor WO I

kosterswoninge voor WO I
n

interbellum

omheiningsmur voor WO I
en, pastorieën,
opgaande
bomen,
afsluitingshagen
, pastorietuinen

dorpswoningen, voor WO I
herbergen

neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper)
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129098

Sint‐Michielsschool

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat 5 (Beveren)

kloosters,
In 1925 opgerichte dorpsschool met klooster van de
lagere scholen
zustercongregatie der Heilige Engelen, ingewijd op 8 september
1925. Voorin aan de straat gelegen kloosterhuis van twee bouwlagen
op L‐vormige plattegrond onder snijdende schilddaken. Haaks achter
het kloosterhuis aansluitende lange vleugel met schoollokalen,
verlengd in 1939, gelijktijdig met de oprichting van een vleugel met
klaslokalen aan de straat.

129100

Begraafplaats Sint‐Engelbertusparochie

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat zonder nummer
(Beveren)

De hertog van Arenberg schonk de grond voor een begraafplaats bij
de Sint‐Engelbertuskerk van Prosperdorp en bekostigde de
aanlegwerken ervan. Het plan daarvoor werd in 1908 opgemaakt
door Henri Ryckaert.

buitenbegraafpl voor WO I
aatsen, hekken,
hekpijlers

129099

Parochiekerk Sint‐Engelbertus

Beveren

Kieldrecht

Sint‐Engelbertusstraat zonder nummer
(Beveren)

De parochiekerk Sint‐Engelbertus werd in 1910‐1911 gebouwd in
neogotische stijl naar ontwerp van architect J. Goethals in opdracht
van hertog Engelbert‐Marie van Arenberg.

parochiekerken voor WO I

129135

Kapel van het Heilig Hart

Beveren

Kieldrecht

Tragel 31X (Beveren)

Neogotische bakstenen kapel, op rechthoekig grondvlak van twee
traveeën en afgedekt door een zadeldakje, opgetrokken door Dokter
Van Haelst als dank voor het weerkeren van zijn zoon uit de Eerste
Wereldoorlog.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

128861

Schaliënhuis

Beveren

Melsele

Appelstraat 54 (Beveren)

Sterk gerestaureerde (gereconstrueerde) herenhoeve met nog deels
omwalde tuin met bergschuurtje onder afgesnuit zadeldak aan de
ingang, gekasseide oprit en woonhuis bestaande uit twee parallel
tegen elkaar geplaatste vleugels onder zadeldaken gevat tussen
trapgevels. Twee bouwperiodes aangeduid: 1564 en 1637.

hoeven,
schuren, sites
met walgracht,
boerenburgerhu
izen

derde kwart
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

128876

Hoeve 't Koperslot

Beveren

Melsele

Biestraat 1 (Beveren)

Hoeve met boerenwoning van 1767 van vijf traveeën onder zadeldak. boerenwoninge derde kwart
Baksteenbouw op hoge gecementeerde plint.
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

128888

Hoeve Euverbraeke en kapel

Beveren

Melsele

Brielstraat 83, 83T (Beveren)

Deels bebloemd, deels gebetonneerd erf met gietijzeren inrijhek.
Achterin gelegen woonhuis van 1545 met ten zuidwesten ervan, grote
recente dwarsschuur, haaks op de straat ingeplant. Kapel van 1901
naast het hek.

boerenwoninge tweede kwart
16de eeuw,
n, hekken,
voor WO I
hoeven,
schuren,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

128897

Twee arbeiderswoningen

Beveren

Melsele

Dambrugstraat 61‐63 (Beveren)

Twee gekoppelde arbeidershuisjes van één bouwlaag en ieder twee
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

128896

Dorpskom Melsele

Beveren

Melsele

Dambrugstraat, Hazaarddam,
Kalishoekstraat, Kerkplein, Sint‐
Elisabethstraat, Torenstraat (Beveren)

Het Kerkplein is een vierkant plein met centraal de Onze‐Lieve‐
Vrouwkerk. Vroeger lag rond de kerk het kerkhof, nu geruimd en
aangelegd als grasveld omzoomd door schermbomen. Het ruime
dorpsplein heeft voornamelijk 19de‐eeuwse bebouwing met
hoofdzakelijk dorpswoningen.

dorpswoningen,
openbare
pleinen

128904

Boerenwoning

Beveren

Melsele

Dweerse Kromstraat 44 (Beveren)

Boerenwoning uit het tweede tot derde kwart van de 17de eeuw,
haaks op de straat ingeplant. Met gras begroeide en schaars
beboomde tuin, afgesloten door een haag en gietijzeren inrijhek.

boerenwoninge tweede kwart
n, hekken
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

128914

Woning kapelbewaarster

Beveren

Melsele

Gaverlandstraat 147 (Beveren)

In 1869 koopt de kerkfabriek de gronden en wordt de kapel
conciërgewonin derde kwart
uitgebreid en de huidige conciërgewoning gebouwd. Sinds dat jaar
gen
19de eeuw
woont de kapelbewaarster in het huis. Het eenvoudige
neoclassicistische huis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een
geknikt zadeldak.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper),
Langaskens Rutger (Ontwerper),
Thunus Aloïs (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Daniëls
Roger (Uitvoerder)

neogotiek

traditioneel,
neogotiek

neoclassicisme

Geleijn Jos. (Ontwerper)
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128915

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Gaverland

Beveren

Melsele

Gaverlandstraat 150 (Beveren)

De Onze‐Lieve‐Vrouw van Gaverlandkapel werd gebouwd in
neogotische stijl in 1862 en vergroot in 1870 door priester‐architect
Jean Auguste Clarysse.

bedevaartkapell derde kwart
en
19de eeuw

neogotiek

128924

Onze‐Lieve‐Vrouw van Gaverland‐instituut Beveren

Melsele

Grote Baan 183 (Beveren)

Oudste gebouw uit 1894 in neobarokstijl, met tien traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak voorzien van kleine dakkapellen. Parallel
aan het hoofdgebouw en er deels ingewerkt: ruime neogotische kapel
van acht traveeën + drie doksaaltraveeën en lagere, rechthoekige
sacristie met lancetvensters.

vierde kwart
dreven,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek,
neobarok

128925

Brouwerij Deckers

Beveren

Melsele

Grote Baan 221 (Beveren)

Bedrijfsgebouw gesitueerd achter rijhuis met opschrift
STOOMBROUWERIJ boven brede inrijpoort. Onderkelderd
rechthoekig bakstenen gebouw van twee traveeën en vier
verdiepingen, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

brouwerijen

128926

Burgerhuis

Beveren

Melsele

Grote Baan 224 (Beveren)

Statig burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

128927

Burgerhuis

Beveren

Melsele

Grote Baan 254 (Beveren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit eind 19de
eeuw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

128928

Brouwerswoning en stapelhuis van
brouwerij Van Goey‐Van Overloop

Beveren

Melsele

Grote Baan 290 (Beveren)

Herenhuis van brouwerij Van Goey‐Van Overloop met door ijzeren
hek afgesloten voortuin. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder schilddak uit de tweede helft van de 19de eeuw. L‐
vormig aanbouwsel, deels vroeger stapelhuis, met steekboogvormige
muuropeningen naast recentere rechthoekige poorten.

tweede helft
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen, hekken,
opslagplaatsen

128943

Dorpswoning den Es

Beveren

Melsele

Heirbaan 107 (Beveren)

Huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak voorzien van
een centraal dakvenster. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting
voorzien van neuten met latei met jaartal 1812.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

128948

Schuur Korenhoeve

Beveren

Melsele

Hennenneststraat 2 (Beveren)

Grote dwarsschuur met wagenhuis op het achtererf van een hoeve
met aan de straat gelegen recent woonhuis. Bakstenen dwarsschuur
op gecementeerde plint en afgedekt door overkragend zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

schuren,
wagenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

128969

Ommegang van de Nieuwe Beeweg

Beveren

Melsele

Kapelwegel zonder nummer (Beveren)

Ommegang van de Rozenkrans, opgericht in 1962‐1968 als opvolger
van de op één statie na verdwenen neogotische ommegang ten
oosten van de kapel. 15 Mariale staties, van de Annunciatie tot de
Kroning van Maria, opgesteld langs lusvormig pad in parkaanleg.

ommegangen

na WO II

128976

Burgerhuis

Beveren

Melsele

Kerkplein 11 (Beveren)

Dubbelhuis uit de 19de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Cementparement in art‐decostijl aangebracht in het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

128977

Dorpswoning

Beveren

Melsele

Kerkplein 21 (Beveren)

Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van arduin, in het
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

128978

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Beveren

Melsele

Kerkplein 22 (Beveren)

Rechthoekig bakstenen huis van 1767 met ontpleisterde gevels; voor‐
en achtergevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak
met vlakke nok op elke zijde voorzien van een dakkapel met
driehoekig fronton. Links en rechts voormalig koetshuis en schuurtje.
Achterin gelegen pastorietuin en met hekken afgesloten voortuin.

omheiningsmur derde kwart
18de eeuw
en, hekken,
koetshuizen,
pastorieën,
schuren,
pastorietuinen
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Clarysse Jan August (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

classicisme

Thienpont Gerard (Ontwerper)
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128979

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Beveren

Melsele

Kerkplein 23X (Beveren)

muurschildering tweede helft
Ruime, georiënteerde kerk, gelegen te midden van de dorpskom en
15de eeuw,
omgeven door een plantsoen. Kruiskerk met vierkante voorgeveltoren en,
parochiekerken 13de eeuw,
en houten dakruiter op de viering. Benedenkerk van vijf traveeën;
eerste helft
rechthoekige transeptarmen van één travee.
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek

128980

Rusthuis

Beveren

Melsele

Kerkplein 8 (Beveren)

rusthuizen
Ouderlingentehuis, zogenaamd "Gesticht Frans Briels 1867‐1932",
waarvan het oudste, L‐vormige gebouw bewaard is, gelegen achter
de voortuin. Het gebouw wordt in een cartouche op de
rechterzijpuntgevel gedateerd 1672. Gerestaureerde traditionele bak‐
en zandsteenarchitectuur van twee bouwlagen onder haakse
zadeldaken.

traditioneel

129000

Boerenwoning

Beveren

Melsele

Kruibekesteenweg 191 (Beveren)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw
het derde kwart van de 19de eeuw. Rechthoekige deur in arduinen
omlijsting met neoclassicistisch hoofdgestel.

129005

Boerenwoning

Beveren

Melsele

Melseledijk 88 (Beveren)

Merkwaardig boerenhuis van het enkelhuistype, met drie traveeën en boerenwoninge tweede helft
één bouwlaag, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. n
18de eeuw

129048

Eerste statie ommegang

Beveren

Melsele

Oude‐Beewegstraat zonder nummer
(Beveren)

ommegangen,
Aansluitend bij de kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Gaverland bevindt
zich een restant van de ommegang, opgetrokken tussen 1861 en 1869 pijlerkapellen
in neogotische stijl.

129065

Hoeve met losse bestanddelen

Beveren

Melsele

Priemstraat 36 (Beveren)

Open hoeve, bereikbaar langs een aarden weg tussen twee
grasweiden en bestaande uit woonhuis en stallen. Laatstgenoemde
ten oosten van het huis vormen hiermee een vierkant binnenhof met
losse bestanddelen. Woonhuis van 1644, verankerde baksteenbouw
van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
17de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129084

Hoeve met losse bestanddelen

Beveren

Melsele

Schaarbeekstraat 50 (Beveren)

Hoeve met huis en dwarsschuur op beboomd voorerf, aan de
straatzijde afgezoomd door hulsthaag. Woonhuis met rechthoekige
deur in arduinen omlijsting met neoclassicistisch hoofdgestel, 1862
gedateerd. Haaks op het woonhuis, grote dwarsschuur, nog deels van
hout.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

129087

Burgerhuis

Beveren

Melsele

Sint‐Elisabethstraat 18 (Beveren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op burgerhuizen
arduinen plint. Rechthoekige deur en vensters in arduinen omlijsting,
duidend op de eerste helft van de 19de eeuw als bouwperiode.

129088

Burgerhuis gedateerd 1897

Beveren

Melsele

Sint‐Elisabethstraat 50 (Beveren)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met
recente, klimmende dakkapel. Baksteenbouw met arduinen plint en
bepleisterde muurbanden. Friezen met panelen voorzien van
kleurrijke faiencetegels. Linker zijgevel beraapt en gedateerd 1897.

129134

Burgerhuis

Beveren

Melsele

Torenstraat 3 (Beveren)

Rijhuis van twee bouwlagen onder zadeldak uit het eerste kwart van burgerhuizen
de 20ste eeuw. Parement van gele baksteen verlevendigd door
donkergekleurde muurbanden met gebruik van arduin voor de sokkel
en dorpels van bovenvensters.

128879

Geboortehuis Doctor Philip Verheyen

Beveren

Verrebroek

Bloempotstraat 5 (Beveren)

Grotendeels in de 20ste eeuw vernieuwde boerenwoning, doch een
historisch gezien vermeldenswaardige plaats, zie gedenkplaat
ingemetseld in rechter zijgevel: "Doctor Philip Verheyen vermaarde
ontleedkundige werd Hier Geboren den 23 april 1648 overleed te
Leuven dan 28 januari 1710. 12 juni 1910".

129/1748

typologie

burgerhuizen

datering

derde kwart
17de eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

boerenwoninge 20ste eeuw
n, gedenktekens

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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adres

korte beschrijving

128884

Boerenwoning en dwarsschuur

Beveren

Verrebroek

Borringstraat 13X (Beveren)

boerenwoninge vierde kwart
Nieuwe boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag in
17de eeuw
n, hoeven,
traditionele stijl gebouwd met kruiskozijnen en rondboogdeurtje
schuren
waarboven een oculus. Haaks erop, opmerkelijke dwarsschuur uit
eind 17de eeuw, met deels nieuw gemetselde lage bakstenen muren,
doch ook met grote delen oorspronkelijke beplanking.

128902

Burgerhuis

Beveren

Verrebroek

Drieshoekstraat 1 (Beveren)

Hoekhuis van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder
burgerhuizen
afgewolfd zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.

128903

Rij arbeiderswoningen

Beveren

Verrebroek

Drieshoekstraat 1, 5‐9 (Beveren)

Rij arbeiderswoningen uit het derde kwart van de 19de eeuw; twee à arbeiderswonin derde kwart
drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.
gen
19de eeuw

129059

Dorpswoning

Beveren

Verrebroek

Pater Vergauwenstraat 11 (Beveren)

Dorpswoning met geschilderde bakstenen lijstgevel uit de eerste helft dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
van de 19de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen onder mank
zadeldak.

129060

Dorpswoning

Beveren

Verrebroek

Pater Vergauwenstraat 9 (Beveren)

dorpswoningen eerste helft
Huis met geschilderde gecementeerde lijstgevel uit de eerste helft
19de eeuw
van de 19de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen onder mank
zadeldak.

129101

Pastorie Sint‐Laurentiusparochie met tuin Beveren

Verrebroek

Sint‐Laurentiusstraat 3 (Beveren)

De neoclassicistisch pastorie werd gebouwd in 1873 naar ontwerp
van architect Edmond de Perre‐Montigny. De tuin bezit nog alle
karakteristieken van een 19de‐eeuwse pastorietuin in
landschappelijke stijl.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen,
vijvers

129111

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Beveren

Verrebroek

Sluisstraat zonder nummer (Beveren)

Rechthoekige bakstenen kapelletje met driezijdige apsis en afgedekt
door een zadeldak, gebouwd in 1833.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129136

Parochiekerk Sint‐Laurentius

Beveren

Verrebroek

Verheyenplein 7 (Beveren)

Heterogeen kerkgebouw met imposante toren, op een lichte
verhevenheid in de kleine dorpskom gebouwd. Het kerkhof werd in
1959 vervangen door plantsoentjes waarin een oorlogsgedenkteken
en het monument ter ere van Philip Verheyen gesitueerd zijn.

parochiekerken 16de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

129138

Monument Philip Verheyen

Beveren

Verrebroek

Verheyenplein zonder nummer (Beveren)

Vierkante arduinen sokkel uitgevoerd door D. Bernard naar ontwerp
van architect Edmond Serrure, waarop een bronzen borstbeeld door
F. Van Havermaet, gegoten door Lecherf.

sculpturen

129137

Gemeentepomp

Beveren

Verrebroek

Verheyenplein zonder nummer (Beveren)

waterpompen
Gemeentepomp uit 1857 naar ontwerp van architect De Man.
Neoclassicistische vierkante constructie met afgeschuinde hoeken en
bekroond door een zinken siervaas, volledig opgetrokken in arduin.

128878

Boerenwoning Maria Anna

Beveren

Vrasene

Blauwe Staak 3 (Beveren)

Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met gewitte voorgevel
van zeven traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
17de eeuw

128889

Klooster der zusters franciskanessen

Beveren

Vrasene

Brugstraat 11 (Beveren)

Gebouwengroep ingeplant rond een vierkante binnentuin met een
hoofdgebouw uit de tweede helft van de 18de eeuw, een hoge
bakstenen kapel van 1898 en recentere klooster‐ en schoolgebouwen
uit eind 19de tot begin 20ste eeuw.

dreven,
kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

130/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

gotiek

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper), Talboom Philips
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper), Van Havermaet
Frans (Ontwerper)
neoclassicisme

De Man (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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datering

stijl

128890

Brouwerij De Brug en brouwerswoning

Beveren

Vrasene

Brugstraat 4 (Beveren)

Woonuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. L‐vormig
brouwerijcomplex uitziend op de binnenplaats. Oostvleugel van vijf
traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak uit de 19de eeuw met
behouden voorgevel uit de 17de eeuw met twee zandstenen
kruiskozijnen. Zuidvleugel van drie traveeën, één bouwlaag en
schilddak, uit de 19de eeuw.

asten,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
koetshuizen

17de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

vakwerkbouw

128891

Dorpswoning

Beveren

Vrasene

Brugstraat 9 (Beveren)

Onderkelderd enkelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

128894

Burgerhuis

Beveren

Vrasene

Cauwenstraat 5 (Beveren)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door ijzeren hek.
Gedecapeerde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw; vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

hekken,
burgerhuizen

128895

Klompenmakerijen Thoen

Beveren

Vrasene

Daalstraat 21, 24 (Beveren)

Klompenmakerijen Thoen, beide hebben een haakse
achteraangebouwde zogenaamde blokstal, daterend uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Bij nummer 24 is het woonhuis aan de
straat ook bewaard.

klompenmakerij eerste helft
20ste eeuw
en, stallen,
dorpswoningen

128941

Boerenburgerhuis

Beveren

Vrasene

Haagstraat 34 (Beveren)

Totaal gewijzigd boerenburgerhuis met enkel behouden arduinen
deuromlijsting met gegroefde bovenlichtrechtstanden, diamantkop
en gestrekte waterlijst, circa 1850 te dateren.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

128981

Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Beveren

Vrasene

Kerkstraat 1 (Beveren)

Gotische driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren en
polygonaal oostkoor, geflankeerd door twee zijkoren; sacristie in de
noordoostelijke oksel, kleine doopkapel in de zuidoostelijke oksel,
omringd door het gedesaffecteerde kerkhof. In het plantsoen:
oorlogsgedenkteken en vroegere schandpaal.

hekpijlers,
kerkhoven,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
schandpalen

tweede helft
12de eeuw,
tweede kwart
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

128982

Burgerhuis

Beveren

Vrasene

Kerkstraat 10 (Beveren)

Huis met gedecapeerde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de
eeuw, van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

128983

Hoekhuis

Beveren

Vrasene

Kerkstraat 18 (Beveren)

dorpswoningen eerste helft
Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit
19de eeuw
zadeldak. Afgeschuinde hoektravee met arduinen deuromlijsting in de
eerste helft van de 19de eeuw te dateren.

128984

Herenhuis

Beveren

Vrasene

Kerkstraat 23 (Beveren)

herenhuizen
Alleenstaand herenhuis met omringende tuin, op de plaats van een
16de‐eeuws kasteeltje. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes
traveeën, naar verluidt een aanpassing van 1870, en twee bouwlagen
onder zadeldak. Oude kern uit de 17de eeuw.

17de eeuw

128986

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Beveren

Vrasene

Klein Laarstraat 20X (Beveren)

Rechthoekige bakstenen kapel van circa 1880 met driezijdige sluiting betreedbare
onder zadeldakje met gesmeed ijzeren kruis.
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

128987

Boerenwoning

Beveren

Vrasene

Klein Laarstraat 25 (Beveren)

Achterin gelegen boerenwoning in verankerde baksteenbouw van zes boerenwoninge eerste kwart
n
19de eeuw
traveeën onder zadeldak. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting
met gestrekte tussendorpel en waterlijst, fries met jaartal 1808.

128988

Duitse bunker

Beveren

Vrasene

Klein Laarstraat 30 (Beveren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

131/1748

bunkers

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

WO I

romaans, gotiek

Gabriëls Jos (Ontwerper), Serrure
Edmond (senior) (Ontwerper),
Spoorwater Everaert (Ontwerper),
Steenmeijer Rutger (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

128989

Boerenhuis

Beveren

Vrasene

Klein Laarstraat 39 (Beveren)

Boerenhuis met kleine voortuin met ijzeren hekje.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

128998

Kapel Heilige Barbara

Beveren

Vrasene

Kortbroekstraat 43X (Beveren)

Kapel op de splitsing met Smis‐ Puchel‐, Kortbroek‐ en Haagstraat, in betreedbare
1814 opgetrokken ter vervanging van een tijdens de Franse revolutie kapellen (klein
erfgoed)
gesloopt heiligdom. Rechthoekig beukje met driezijdige apsis.

eerste kwart
19de eeuw

129016

Maalderij Vael en kapelletje Onze‐Lieve‐
Vrouw van zeven weeën

Beveren

Vrasene

Mosselbank 32, 53, 32X (Beveren)

Maalderij Vael, bestaande uit twee complexen tegenover elkaar
gelegen aan weerszijden van de gekasseide straat. Bakstenen
gebouwtje op zeshoekige plattegrond van voormalige rosmolen,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen kapelletje
van Onze‐Lieve‐Vrouw van zeven weeën, uit het tweede kwart van de
20ste eeuw naar ontwerp van bouwmeester Lippens.

schuren,
maalderijen,
machinezalen,
rosmolens,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129018

Dorpswoning

Beveren

Vrasene

Nieuwe Baan 21 (Beveren)

Dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Rechthoekige deur in eenvoudige arduinen omlijsting, in de eerste
helft van de 19de eeuw te dateren.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

129035

Kapel van rustoord Sint‐Elisabeth

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 15 (Beveren)

kapellen
Neoromaanse kapel van rustoord Sint‐Elisabeth op rechthoekige
(gebouwen en
plattegrond, uit begin 20ste eeuw. Bakstenen constructie met
verwerking van natuursteen voor de speklagen en topgevelafwerking. structuren)

129036

Burgerhuis

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 3 (Beveren)

Dubbelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Opvallende
spiegelboogdeur met ovaal bovenlicht met ijzeren tracering gevat in
een arduinen omlijsting met hol beloop op neuten.

129037

Burgerhuis

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 31 (Beveren)

burgerhuizen
Dubbelhuis met decapeerde bakstenen lijstgevel uit het tweede tot
derde kwart van de 19de eeuw van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

129038

Herenhuis in neotraditionele stijl
gedateerd 1897

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 34 (Beveren)

Dubbelhuis in neotraditionele stijl van twee bouwlagen en vier
traveeën, waaronder drie rechter met overkragende trapgevel op
korfbogen, onder zadeldaken, op de cartouches van de trapgevel
1897 gedateerd.

herenhuizen

129039

Dorpswoning

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 39 (Beveren)

Eenvoudig dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw onder
zadeldak met als enige vorm van versiering de licht geprofileerde
arduinen deuromlijsting op neuten.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

129040

Burgerhuis

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 49 (Beveren)

Huis van drie traveeën en heden twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak. Nieuw afgevlakt parement van rode baksteen, met
weggewerkte hoeklisenen. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting
met latei, gedateerd 1872.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

129041

Koetshuis

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 6 (Beveren)

Voormalig koetshuis uit de tweede helft van de 19de eeuw van drie
traveeën onder zadeldak.

koetshuizen

tweede helft
19de eeuw

129042

Pastorie Heilig‐Kruisparochie

Beveren

Vrasene

Oude Dorpsstraat 8 (Beveren)

Dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen onder mank en geknikt zadeldak. Spiegelboogvormige
deur in rijk geprofileerde arduinen omlijsting, in de tweede helft van
de 18de eeuw te dateren.

pastorieën

tweede helft
18de eeuw

129061

Duitse bunker

Beveren

Vrasene

Peperdam 30 (Beveren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

132/1748

burgerhuizen

datering

voor WO I

stijl

context

persoon

Lippens Leopold (Ontwerper)

neoromaans

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neotraditioneel

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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129066

Dorpswoning

Beveren

Vrasene

Provinciale Baan 25 (Beveren)

Achterin gelegen dubbelhuis van vier traveeën onder zadeldak.
Verankerde baksteenbouw met bepleisterde en geschilderde gevel.
Rechthoekige deur in neoclassicistische arduinen omlijsting, op
tussendorpel gedateerd 1837.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

129067

Kapel Heilige Rita

Beveren

Vrasene

Puchelstraat zonder nummer (Beveren)

Kapel van de Heilige Rita, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Rechthoekig beukje met driezijdige apsis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

128859

Duitse bunkerlinie Westabschnitt

Beveren,
Bazel, Beveren,
Kruibeke, Temse Haasdonk,
Steendorp, Vrasene

Beveren, Haasdonk, Vrasene (Beveren),
Bazel (Kruibeke), Steendorp (Temse)

De 'Westabschnitt' is een Duitse bunkerlinie uit de Eerste
Wereldoorlog, die werd aangelegd als onderdeel van de 'Stellung
Antwerpen'. De bunkerlinie is ongeveer twaalf kilometer lang en
situeert zich tussen de Schelde stroomopwaarts, ter hoogte van Fort
Steendorp (Temse) tot de polders van Beveren.

bunkers

WO I

128863

Fort van Haasdonk

Beveren, Temse Haasdonk

Bankstraat 3X (Beveren)

Het fort van Haasdonk is een betonnen pantserfort uit de buitenste
fortengordel van de vesting Antwerpen, gebouwd in 1906‐1914. In
die periode werd de buitenste fortengordel met 25 forten en
schansen uitgebreid, waaronder het fort van Haasdonk. De vesting
Antwerpen bereikte toen haar maximale uitbreiding.

forten,
walgrachten

voor WO I

129172

Onderwijsgebouw

Brakel

Elst

Bassegem 6 (Brakel)

Hoog breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Laag bijgebouw
onder zadeldak palend aan Sint‐Apolloniaplein.

vierde kwart
hekken,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
onderwijsgebou
wen

129221

Gemeentelijke jongensschool met
onderwijzerswoning

Brakel

Elst

Geutelingenstraat 6 (Brakel)

lagere scholen, tweede helft
Gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning, opgericht
circa 1870. Onderwijzerswoning met typerende bouwkenmerken uit onderwijzerswo 19de eeuw
midden de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen dubbelhuis van ningen
drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Tegen de
achtergevel van de onderwijzerswoning aanleunend schoolgebouw
van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ommuurde en
geplaveide speelplaats. Achterin gelegen overdekte speelplaats onder
zadeldak op ijzeren zuiltjes.

129330

Wegkapel met linden

Brakel

Elst

Lepelstraat zonder nummer (Brakel)

Open wegkapel tussen twee linden naast voetweg. Rechthoekige
verankerde bakstenen kapel onder pannen zadeldak, minstens
opklimmend tot midden 19de eeuw, nog aangepast in de eerste helft
van de 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129329

Sint‐Apolloniakapel

Brakel

Elst

Lepelstraat zonder nummer (Brakel)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen wegkapel met gepikte plint
onder pannen zadeldak, opgericht in 1845; de voorpuntgevel
bekroond door ijzeren topkruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

129384

Villa en wegkapel

Brakel

Elst

Ommegangstraat 1, zonder nummer
(Brakel)

Gewitte bakstenen villa van twee bouwlagen, naar verluidt een
uitbreiding en aanpassing van 1952‐53 naar ontwerp van architecten
Charles en Gérald Hoge van een bestaande woning van circa 1925
met bijbehorende wegkapel in tuinhoek aan de straat. Kapel, in 1952‐
53 verhoogd en aangepast in overeenstemming met de bouwstijl van
de bijbehorende villa.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum, na
WO II

129392

Romp van de Ooievaarsmolen met
maalderij

Brakel

Elst

Oudenaardsestraat zonder nummer
(Brakel)

Ingekorte, ronde bakstenen molenromp van een stenen
korenwindmolen, type bovenkruier, gebouwd in 1841 op de hoogste
plek van Elst in de wijk Ooievaar en na de Tweede Wereldoorlog
aangevuld met een maalderij.

windmolens,
maalderijen

tweede kwart
19de eeuw, na
WO II

129391

Hoge open kruiskapel

Brakel

Elst

Oudenaardsestraat zonder nummer
(Brakel)

Hoge open kruiskapel, schuin ingeplant op omhaagd hoekperceel met betreedbare
Loofweg. Rechthoekige bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak, kapellen (klein
erfgoed)
uit het tweede kwart van de 19de eeuw, met monumentaal
bruingeschilderd houten kruis met geschilderd houten Christusbeeld.
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datering

tweede kwart
19de eeuw

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Bolsée frères et cÂ° (Uitvoerder)

Colpaert Jules (Ontwerper),
Goddijn R. (Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)
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129393

Watermolen Perlinckmolen

Brakel

Elst

Perlinkweg 1 (Brakel)

Voormalige hoeve met geïntegreerde watermolen. Uitzonderlijk oude
watermolensite, namelijk reeds vermeld in 868‐869. Huidige
semigesloten aanleg door uitbreiding uit de tweede helft van de 19de
eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw van een hoeve met losse
bestanddelen opklimmend tot begin 19de eeuw.

molenaarswoni
ngen,
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
watermolens

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129401

Veldkruis

Brakel

Elst

Poorterij zonder nummer (Brakel)

Veldkruis staand aan een rechte hoek van Poorterij, grensstraat met
Michelbeke en met in het zichtveld ten westen de parochiekerk van
Elst. Naar verluidt werd het vroegere veldkruis in 1914 vernield bij
het vellen van bomen en het huidige geplaatst na de Tweede
Wereldoorlog door de landbouwers van een nabij gelegen hoeve.

wegkruisen

na WO II

129402

Gesloten hoeve

Brakel

Elst

Pottenberg 12 (Brakel)

Gesloten bakstenen hoeve met min of meer vierkante aanleg,
gebouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw ter vervanging van
een kleinere hoeve. Ten zuiden, grootste bouwvolume gevormd door
dubbele dwarsschuur van acht traveeën onder wolfsdak. Ten
noorden, boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag
met twee links aanpalende traveeën onder links afgewolfd zadeldak.
Ten westen en oosten, stallen. Op het achtererf, bakhuis van het
tweedelige type.

tweede kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

129425

Hof te Sieregem

Brakel

Elst

Sieregem 1 (Brakel)

Voormalige kloosterhoeve van de abdij van Ename, reeds vermeld
van in de 16de eeuw. Grote bakstenen hoeve van het semigesloten
type met ruim gekasseid binnenerf. U‐vormig aaneensluitende lange
bakstenen bedrijfsgebouwen overwegend uit de tweede helft van de
19de eeuw. Boerenburgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak,
vervangen in 1911.

gevelniskapelle tweede helft
19de eeuw,
n,
boerenburgerhu voor WO I
izen,
kloosterhoeven,
stallen, gesloten
hoeven

129427

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Brakel

Elst

Smisstraat zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak uit 1885, betreedbare
schuin ingeplant aan straathoek en toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw kapellen (klein
erfgoed)
van Lourdes.

129433

Parochiekerk Sint‐Apollonia

Brakel

Elst

St. Apolloniaplein 12 (Brakel)

Oorsprong en vroege bouwgeschiedenis niet bekend, doch er bestond parochiekerken eerste helft
16de eeuw,
reeds een bidplaats in de 12de eeuw en in de 14de eeuw ook sprake
derde kwart
van de kerk. Oudste bouwhistorische gegevens slechts opklimmend
18de eeuw
tot de tweede helft van de 16de eeuw, betrekking hebbend op de
schade aangebracht tijdens de godsdiensttroebelen. Van de huidige
kerk zou de gotische toren in de 16de eeuw ter vervanging van een
romaanse of op een romaanse onderbouw tot stand gekomen zijn.

129434

Café en gemeentehuis van Elst

Brakel

Elst

St. Apolloniaplein 2 (Brakel)

Dorpswoning van aanvankelijk één bouwlaag, huidig uitzicht
voornamelijk bepaald door aanpassingen met toevoeging van
bovenverdieping in het eerste tot tweede kwart van de 20ste eeuw.
Achter aansluitende vroegere bedrijfsgebouwen van de semigesloten
vroegere hoeve.

129435

Dorpsschool

Brakel

Elst

St. Apolloniaplein 4 (Brakel)

Dorpsschooltje, voorheen zondagsschool en katholieke meisjesschool. lagere scholen,
onderwijsgebou
Eenvoudige bakstenen laagbouw van vijf traveeën, onder zadeldak,
uit de jaren 1860; school loodrecht achteraan uitgebreid in het vierde wen
kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

129436

Pastorie Sint‐Apolloniaparochie met tuin

Brakel

Elst

St. Apolloniastraat 2 (Brakel)

Voorheen breedhuis van één bouwlaag, een in 1772 vergrote en
geplaffoneerde pastorie, vermeld als goed onderhouden in 1699 en
1731. Volgens archiefstukken in 1888 gewijzigd naar ontwerp van
architect Vossaert met toevoeging van bovenverdieping. Heden
bakstenen dubbelhuis van zeven traveeën waarvan vijf linkse
traveeën met een bovenverdieping, onder pannen zadeldak.

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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stijl

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Van Nedervelde Alphonsius
(Uitvoerder)

gotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Lovaert Leonard
(Uitvoerder)

eerste helft
cafés,
dorpswoningen, 20ste eeuw
gemeentehuize
n, hoeven

pastorietuinen,
belvedères,
omheiningsmur
en, pastorieën,
veranda's

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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129437

Dorpswoning

Brakel

Elst

St. Apolloniastraat 6 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palende dorpswoning onder pannen zadeldak dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
van aanvankelijk één bouwlaag, aangepast en verhoogd met lage
bovenverdieping in de eerste helft van de 20ste eeuw.

129490

Hof te Walle

Brakel

Elst

Terwalle 13 (Brakel)

personeelswoni 18de eeuw,
Achterin gelegen grote semigesloten hoeve met toegangsweg ten
noorden en naar verluidt voorheen omgracht, in oorsprong minstens ngen, hoeven, derde kwart
boerenwoninge 19de eeuw
opklimmend tot de 18de eeuw, volledig herbouwd circa 1870.
n, melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen

129491

Klooster en school van de zusters van Sint‐ Brakel
Franciscus van Opbrakel

Elst

Terwalle 24 (Brakel)

Kloosterhuis en achterliggend schoolgebouw, samen binnen
ommuurde tuin, gebouwd in 1909‐1910. Heden vrije basisschool.
Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op
souterrain, onder zadeldak met eclectisch getinte lijstgevel. Achterin
gelegen langgerekt schoolgebouw van één bouwlaag onder zadeldak.

voor WO I
hekken,
kloosters,
lagere scholen,
omheiningsmur
en

129496

Hoeve en herberg

Brakel

Elst

Twaalfbunderstraat 53 (Brakel)

Voormalige hoeve en naar verluidt minstens sinds 1850 herberg.
Voorheen een boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag,
minstens opklimmend tot midden 19de eeuw en mogelijk teruggaand
op ouder huis; verlengd met één travee en vergroot tot woning van
anderhalve bouwlaag in begin 20ste eeuw, bovenverdieping nog
verhoogd in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Rechts
oorspronkelijk bijbehorende Onze‐Lieve‐Vrouwekapel, gebouwd in
1906.

boerenwoninge
n, herbergen,
hoeven,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129505

Gesloten hoeve

Brakel

Elst

Vissegem 11 (Brakel)

Gesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw, teruggaand op
oudere hoeve met in U‐vorm aaneensluitende bakstenen gebouwen;
naar verluidt na verkoop in 1911 woning aangepast en met halve
verdieping verhoogd. Rechts aanleunende overzolderde poort met
doorrit en in de gevel geïntegreerde open kapel.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

129506

Gesloten hoeve

Brakel

Elst

Vissegem 16 (Brakel)

Gesloten hoeve, ingeplant aan de straat, nog deels minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Toegangspoort
met doorrit opgenomen midden in de gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel met stallen aan de straat. Rechts naast poort
uitgespaard rechthoekig gevelnisje.

gevelniskapelle eerste helft
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n, stallen,
gesloten hoeven

129508

Wegkapel met linde

Brakel

Elst

Vissegem zonder nummer (Brakel)

Wegkapelletje naast lindeboom op linker straathoek met Blomveld.
Een eenvoudige lage rechthoekige bakstenen kapel met leien
zadeldakje die sinds 1985‐1986 een grotere kapel van na de Eerste
Wereldoorlog vervangt.

pijlerkapellen

129507

Wegkruis met twee linden

Brakel

Elst

Vissegem zonder nummer (Brakel)

In oorsprong oud wegkruis tussen twee met kruin vergroeide
gekandelaberde Linden, schuin ingeplant op rechter straathoek met
Blomveld, aan viersprong en tegenover Heringstraat. Houten kruis
aan decoratief uitgesneden bord met dito afdak.

wegkruisen

135/1748

typologie

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vanaf 1975

stijl

plantensoort

context

persoon
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129202

Wegkapelletje met twee lindes

Brakel

Elst, Michelbeke

Dorrebeekstraat zonder nummer,
Lepelstraat zonder nummer (Brakel)

Gecementeerd rechthoekig kapelletje met pannen zadeldak tussen
aandaken, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw, mogelijk
aangepast in de loop van de 19de eeuw, horend bij de schuin
tegenover liggende hoeve Lepelstraat nummer 70. De kapel wordt
beschaduwd door twee opgaande lindes.

18de eeuw
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen

129175

Semigesloten hoeve

Brakel

Everbeek

Bergstraat 11 (Brakel)

Semigesloten bakstenen hoeve met U‐vormige aanleg, uitbreiding en
aanpassing uit begin 20ste eeuw van oudere hoeve; open straatzijde
van verharde rechthoekige binnenplaats afgesloten door breed
driedelig ijzeren hek. Ten noordwesten, zijdelings aan de straat
palend boerenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen. Voormalige
veldkapel, gelegen op het achtererf aan voetweg. Rechthoekige
bakstenen kapelletje onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

hoeven,
boerenwoninge
n, hekken,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129176

Boerenarbeiderswoning

Brakel

Everbeek

Bergstraat 3 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend boerenarbeiderswoning van vijf
traveeën met rechts later aangebouwde stal van twee traveeën,
onder doorlopend zadeldak; wellicht begin 20ste‐eeuwse verbouwing
met uitbreiding van oudere kern. Op het erf, overdekte steenput met
overstekend pannen zadeldakje op gewitte baksteen.

boerenarbeider
swoningen,
stallen,
waterputten

129177

Hoeve

Brakel

Everbeek

Bergstraat 4 (Brakel)

L‐vormige baksteenbouw uit begin 20ste eeuw met authentiek
voorkomen. Boerenburgerhuis van anderhalve bouwlaag en vijf
traveeën met links aansluitende korte dwarsschuur, onder zadeldak.
Lang loodrecht achteraansluitend bijgebouw met onder andere
stallen.

boerenburgerhu voor WO I
izen, cafés,
hoeven,
schuren, stallen

129178

Pijlerkapel

Brakel

Everbeek

Bergstraat zonder nummer (Brakel)

pijlerkapellen
Rechthoekige, gecementeerde bakstenen pijlerkapel in hoek van
boomgaard bij de straat, opgericht in de jaren 1920 ter vervanging
van een houten gevelkapelletje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld aan de
woning met huisnummer 32.

129188

Hoeve

Brakel

Everbeek

Breedstraat 16 (Brakel)

Hoevetje met bakstenen gebouwen met U‐vormige aanleg;
waarschijnlijk voornamelijk uitbreiding uit de tweede helft van de
19de eeuw van kleinere oudere constructies. Vrij laag boerenhuis van
zes traveeën parallel aan de straat. Bakoven en varkensstal in links
gelegen bijgebouw.

tweede helft
bakovens,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

129189

Hoeve Vandesande

Brakel

Everbeek

Breedstraat 7 (Brakel)

De gesloten hoeve klimt op tot de 18de eeuw en vormt een materiële
getuige van een typisch agrarische bewoningsvorm met boerenbedrijf
in de Vlaamse Ardennen. Het onmiddellijk omringend grasland maakt
als functioneel bijhorend en oorspronkelijk cultuurlandschappelijk
kader onlosmakelijk deel uit van de hoevesite evenals de deels
ommuurde voormalige moestuin die de westzijde van het binnenerf
afsluit en de rest vormt van een vroegere schuur.

aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
schuren, stallen,
mestvaalten,
gesloten
hoeven,
ommuurde
moestuinen,
hoogstamboom
gaarden,
graslanden

129190

Kapelletje

Brakel

Everbeek

Breedstraat zonder nummer (Brakel)

pijlerkapellen
Pijlerkapelletje aan de zuidelijke straatzijde naast scheidingsgracht
van weiland; in oorsprong minstens opklimmend tot het derde kwart
van de 19de eeuw.
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datering

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

Tilia

wegen

persoon
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129200

Boerenburgerhuis

Brakel

Everbeek

Donkerstraat 13 (Brakel)

Bakstenen boerenburgerhuis van vijf traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak, wellicht uit de eerste helft van de 19de
eeuw, met latere aanpassingen zoals toevoeging zoldervensters van
halve verdieping.

boerenburgerhu eerste helft
izen
19de eeuw

129209

Herenhuis

Brakel

Everbeek

Everbeekplaats 14 (Brakel)

Alleenstaand herenhuis met voortuintje en diepe ommuurde
achtertuin, in 1856 als schenking aanvaard om sindsdien als pastorie
te dienen. Dubbelhuis van zes traveeën en wellicht aanvankelijk één
bouwlaag minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, vermoedelijk
echter nog uit de tweede helft van de 18de eeuw en waarschijnlijk in
het derde kwart van de 19de eeuw vergroot met bovenverdieping.
Eenvoudig rechthoekig tuinpaviljoen met bakstenen zijwanden en
leien zadeldak.

herenhuizen,
omheiningsmur
en,
tuinpaviljoenen

129210

Boerenburgerhuis

Brakel

Everbeek

Everbeekplaats 15 (Brakel)

Voormalige café, gelegen ten noorden tegenover de Sint‐Mariekerk. boerenburgerhu eerste helft
19de eeuw
Boerenburgerhuis van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, izen, cafés,
vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangepast in begin schuren, stallen
20ste eeuw.

129211

Zusterklooster met godshuis van Everbeek‐ Brakel
Beneden

Everbeek

Everbeekplaats 4 (Brakel)

Ten oosten achter de kerk gelegen rest van voormalig zusterklooster
met godshuis van Everbeek‐Beneden. Stichting in 1844 van het
godshuis bediend door hospitaalzusters franciscanessen met
bijhorend weeshuis, pensionaat en lagere meisjesschool. Heden rest
nog een deel van het bakstenen gebouwencomplex, door zijn
grootschalig volume refererend aan zijn aanvankelijke functie.

129212

Herenhuis

Brakel

Everbeek

Everbeekplaats 5 (Brakel)

herenhuizen,
Deels onderkelderd herenhuis uit het tweede kwart van de 19de
koetshuizen
eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Tegen linker zijgevel aanpalend koetshuis onder
lessenaarsdak; rondboogpoort met bakstenen booglijst op imposten.

129213

Parochiekerk Sint‐Maria

Brakel

Everbeek

Everbeekplaats zonder nummer (Brakel)

Driebeukige hallenkerk met uitgebouwde vierkante westtoren.
Plattelandskerk gekenmerkt door zijn eenvoudig maar goed
geproportioneerd uitwendig voorkomen en homogeen classicistisch
interieur; als kerkgebouwtype vooral sedert de late 18de eeuw sterk
verspreid doch te Everbeek‐Beneden vrij vroeg in 18de eeuw
gerealiseerd.

parochiekerken, 15de eeuw,
zonnewijzers
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

129214

Wegkruis

Brakel

Everbeek

Fayte zonder nummer (Brakel)

Traditioneel wegkruis op omhaagd perk aan straatbocht, minstens
opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw. Geschilderd
stenen Christusbeeld aan houten kruis onder roodgeschilderd
metalen afdak met ruitvormige achterwand.

wegkruisen

129232

Boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek Brakel

Everbeek

Hayestraat 7 (Brakel)

Voormalig boerenarbeiderswoning en boswachtershuis, deels
opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, aangepast en
uitgebreid in het vierde kwart van de 19de eeuw. Boerenwoning met
loodrecht aangebouwde schuur en paardenstal, onder snijdende
pannen zadeldaken. Gewitte gevels van deels in baksteen versteende
hout‐ en leembouw. Overdekte steenput met pannen zadeldakje en
tweeledig gewit bakhuis.

boerenarbeider tweede helft
19de eeuw
swoningen,
boswachterswo
ningen,
paardenstallen,
schuren,
waterputten,
bakhuizen

129234

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Halle

Brakel

Everbeek

Hayestraat zonder nummer (Brakel)

Kleine rechthoekige wegkapel uit 1910, gelegen in Hayesbos aan
gekasseide voetweg achter nummer 7. Verankerde en gewitte
baksteenbouw op gepikte plint onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129233

Sint‐Jozefskapel met linden

Brakel

Everbeek

Hayestraat zonder nummer (Brakel)

Wegkapel aan de rand van Hayesbos, gelegen onder hoge linden.
kapelbomen,
Rechthoekige bakstenen wegkapel op sokkel, uit de tweede helft van betreedbare
kapellen (klein
de 19de eeuw met pannen zadeldak met decoratief ijzeren kruis.
erfgoed)

137/1748

godshuizen,
internaten,
kloosters,
lagere scholen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw

romaans,
classicisme

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Mottrie Jean‐
Baptiste (Ontwerper), Taverne
Albert (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

vakwerkbouw

voor WO I

tweede helft
19de eeuw

Tilia
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129242

Gesloten hoeve

Brakel

Everbeek

Hemelrijk 12 (Brakel)

Grote hoeve van het gesloten type met onregelmatige vierhoekige
binnenplaats. Bakstenen hoevegebouwen voornamelijk uit de tweede
helft van de 19de eeuw met opvallend volume voor boerenburgerhuis
en schuur; jongere bedrijfsgebouwen in de 20ste eeuw toegevoegd
op achtererf. Toegangspoort met doorrit in lage L‐vormige
bedrijfsvleugel met stallen aan de straat.

boerenburgerhu
izen, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

129243

Hoeve

Brakel

Everbeek

Hemelrijk 16 (Brakel)

Opvallend burgerhuis landschappelijk fraai gelegen met uitzicht op de
resten van de vroeger bijbehorende windmolen; vanaf 1873
molenaarshuis. Woning deels echter teruggaand op een ouder huis
van één bouwlaag vermoedelijk uit het de eerste helft van de 19de
eeuw; bedrijfsgebouwen toegevoegd in het derde en vierde kwart van
de 19de eeuw. IJzeren toegangshek links tussen woning en
bedrijfsgebouw met paardenstal; gekasseide oprit. Afzonderlijk
tweeledig bakstenen bakhuisje op het achtererf.

waterpompen, eerste helft
wagenhuizen, 19de eeuw
burgerhuizen,
hekken, hoeven,
molenaarswoni
ngen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen

129246

Veldkapelletje

Brakel

Everbeek

Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

pijlerkapellen
Veldkapelletje aan onbebouwde afslag in zuidwaartse richting
Kloosterstraat en Vloesberg. Eenvoudige rechthoekige bakstenen
pijler afgedekt door betonnen ezelsrug, gebouwd circa 1960 en idem
type als Heilig Hartkapelletje van Hemelrijk; vervangt ook een oudere
kapel, reeds aangegeven op topografische kaart van 1864.

na WO II

129245

Veldkapelletje

Brakel

Everbeek

Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen pijlerkapel afgedekt door
betonnen ezelsrug met kruisje, uit de jaren 1950; vervangt een
oudere kapel.

pijlerkapellen

na WO II

129244

Romp van de Kapellekoutermolen

Brakel

Everbeek

Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

De Kapellekoutermolen is een laat 18de‐eeuwse stenen
korenwindmolen, type bovenkruier (bergmolen), waarvan enkel de
romp bewaard bleef.

windmolens

vierde kwart
18de eeuw

129255

Wegkapel met linden

Brakel

Everbeek

Hoogbos zonder nummer (Brakel)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen kapel onder pannen zadeldak uit betreedbare
de tweede helft van de 19de eeuw.
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

tweede helft
19de eeuw

129263

Calvarieberg

Brakel

Everbeek

Kapellen 11 (Brakel)

Houten calvarie tegen straatgevel van hoeve, vroeger bekend als
Calvarie Vanderhaeghen, minstens uit de 18de eeuw, mogelijk
opklimmend tot eind 16de eeuw.

calvariebergen

18de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw

129264

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Kapellen zonder nummer (Brakel)

Wegkapel, toegewijd aan Heilig Hart van Maria. Sobere rechthoekige betreedbare
kapellen (klein
bakstenen kapel met driezijdige sluiting onder betonnen afdekking,
erfgoed)
van circa 1925; zou een oudere en grotere kapel vervangen.

129293

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Everbeek

Klaaie 19 (Brakel)

Voornaamste bestanddelen ingeplant met nok loodrecht op de straat,
aan weerszij van verharde oprit. Hoevegebouwen met aanpassingen
en toevoegingen uit eind 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste
eeuw, doch wellicht in kern ouder. Bakstenen boerenwoning onder
zadeldak, minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.

129294

Arbeiderswoning

Brakel

Everbeek

Klaaie 24 (Brakel)

derde kwart
Alleenstaande gewitte bakstenen arbeiderswoning van één bouwlaag bakhuizen,
arbeiderswonin 19de eeuw
en vier traveeën onder mank zadeldak, uit het derde kwart van de
gen
19de eeuw. Tweedelig bakstenen bakhuisje in achtererfhoek.

138/1748

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

interbellum

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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129295

Hof te Steenkerke

Brakel

Everbeek

Klaaie 4 (Brakel)

Vroegere afhankelijkheid van de heerlijkheid van Steenkerke, zou eind boerenwoninge tweede helft
18de eeuw,
18de eeuw aan de kartuizerpriorij van Sint‐Martens‐Lierde gekomen n, hoeven,
schuren, stallen tweede helft
zijn. Zijdelings aan de straat palend boerenhuis, uit de tweede helft
20ste eeuw
van de 18de eeuw; ten zuiden loodrecht aansluitend, ingekort
vroeger bijgebouw, in het derde kwart van de 20ste eeuw
geïncorporeerd bij woning.

129298

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Klaaie zonder nummer (Brakel)

Wegkapel, minstens opklimmend tot eind 19de eeuw. Eenvoudige
rechthoekige bakstenen kapel met gewitte gevels, onder leien
zadeldak.

129297

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Klaaie zonder nummer (Brakel)

Wegkapel aan de straat gelegen, in zuidelijke erfhoek van aangepaste betreedbare
kapellen (klein
voormalige hoeve. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912
gelijktijdig met de totale heropbouw van de bijhorende woning, een erfgoed)
zijdelings aan de straat palend boerenburgerhuis van anderhalve
bouwlaag.

voor WO I

129296

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Klaaie zonder nummer (Brakel)

betreedbare
Alleenstaande wegkapel, gebouwd circa 1930. Merkwaardig
rechthoekig kapelletje onder overstekend en afgewolfd betonnen dak kapellen (klein
met ijzeren kruis. Open voorzijde afgesloten door decoratief ijzeren erfgoed)
hekwerk aansluitend bij de art‐decostijl.

interbellum

129307

Semigesloten hoeve

Brakel

Everbeek

Kloosterstraat 36 (Brakel)

Semigesloten hoeve merendeels gebouwd in het derde kwart van de
19de eeuw; vernieuwing en vergroting van een oudere hoeve die kort
na 1795 zou opgericht zijn. Bakstenen hoevegebouwen met jongere
aanpassingen, vernieuwde delen en recent toegevoegde
bedrijfsgebouwen; rechthoekige binnenplaats. Gesculpteerd
hardstenen wegkruis opgesteld voor gecementeerde korfbogige
gevelnis rechts in straatgevel van stallen.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wegkruisen,
gesloten hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129309

Hoeve Ferme du Courois

Brakel

Everbeek

Kloosterstraat 6 (Brakel)

Bakstenen hoevegebouwen opgesteld in U‐vorm rondom verhard
binnenerf, voorts afgesloten door muren namelijk in de westelijke
erfhoek en vooraan met ijzeren toegangshek aan vierkante gemetste
pijlers rechts, aanleunend tegen de langsgevel van voouitspringende
dominante schuur, mogelijk opklimmend tot eind 18de eeuw. De
achter op het erf gelegen boerenwoning van anderhalve bouwlaag en
zes traveeën uit midden 19de eeuw, vervangt een dieper ten
noordwesten gelegen ouder huis.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129312

Sint‐Jozefskapelletje

Brakel

Everbeek

Kremerstraat zonder nummer (Brakel)

Kleine rechthoekige bakstenen wegkapel. Geveltop voorheen met
ruitvormige gevelsteen met vermelding van bouwjaar 1886 en
oprichtster Silvie De Tant.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vanaf 1975,
vierde kwart
19de eeuw

129313

Villa

Brakel

Everbeek

Kroonstraat 56 (Brakel)

villa's
Villa uit 1932 van twee bouwlagen op souterrain met garagepoort
(bouwkundig
onder erker van de uitspringende venstertravee rechts. Cottage‐
erfgoed)
allure door imitatievakwerk in banden van de gevelcementering.
Bakstenen voortuinafsluiting voorzien van decoratief ijzeren hekwerk
met invloed van art‐decostijl.

interbellum

129314

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Brakel

Everbeek

Kroonstraat zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige bakstenen wegkapel onder zadeldak met dakklokje, uit betreedbare
eind 19de eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

129331

Hoeve Ferme du Château

Brakel

Everbeek

Lessensestraat 27 (Brakel)

Site van de Ferme du Château, grote historische hoeve. Heden twee boerenwoninge
woningen in enkele achterin gelegen gebouwen met jong voorkomen. n, hoeven
Noordelijk en noordwestelijk gebouw mogelijke rest van een vroeger
veel omvangrijker gebouwenbestand.

129351

Sint‐Annakapel

Brakel

Everbeek

Mierenhoek zonder nummer (Brakel)

Geschilderde rechthoekige wegkapel onder pannen zadeldak uit eind betreedbare
kapellen (klein
19de eeuw. Rondboogdeur met ijzeren hek tussen lisenen en onder
erfgoed)
tuitgeveltop met ijzeren kruisbekroning.

139/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129357

Ensemble van huizen op straathoek

Brakel

Everbeek

Muiterij 18‐22 (Brakel)

cafés, hoeven,
Ensemble van drie huizen op straathoek. Voormalige hoeve met
winkels
estaminet uit midden 19de eeuw, verbouwd kort na 1910 tot café
met kruidenierswinkel; wellicht in het eerste en tweede kwart van de
20ste eeuw nogmaals gewijzigde gevel.

129358

Ensemble van winkels

Brakel

Everbeek

Muiterij 25‐27 (Brakel)

Ensemble van twee rijhuizen van twee en een halve bouwlaag en
respectievelijk vier en twee traveeën, onder zadeldak, naar verluidt
opgericht in 1905 als twee winkelhuizen.

winkels

voor WO I

129359

Lagere gemeenteschool

Brakel

Everbeek

Muiterij 3 (Brakel)

Lagere gemeenteschool, opgericht in 1872‐1874 naar ontwerp van
architect J. B. Mottrie. Centraal schoolhuis van twee bouwlagen en
zes traveeën aan weerszij geflankeerd door een klaslokaal, onder
zadeldaken.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

129360

Burgerhuis

Brakel

Everbeek

Muiterij 42 (Brakel)

burgerhuizen,
Eclectisch getint burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, van begin jaren 1920. Laag ommuurde voortuin met hekken
groen‐ en witgeschilderd ijzeren hekwerk.

interbellum

129361

Pastorie Sint‐Jozefparochie met tuin

Brakel

Everbeek

Muiterij 9 (Brakel)

pastorietuinen, derde kwart
Alleenstaande pastorie met omringende, ommuurde tuin ten
noordwesten of schuin naast het kerkkoor van de Sint‐Jozefskerk van omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën
Everbeek‐Boven. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, gebouwd circa 1868 gelijktijdig met de
kerk.

129362

Parochiekerk Sint‐Jozef

Brakel

Everbeek

Muiterij zonder nummer (Brakel)

parochiekerken derde kwart
Sobere bakstenen dorpskerk gedateerd 1868, gebouwd met
19de eeuw
voorgevel aan de noordoostelijke straatzijde op initiatief en op kosten
van de inwoners van het Bovenkwartier; in 1873 erkend als
parochiekerk van Everbeek‐Boven. Driebeukig schip van vijf traveeën
met bijna volledig ingebouwde vierkante toren boven het portaal.

129375

Burgerhuis

Brakel

Everbeek

Nestor Debeckstraat 1 (Brakel)

Laat 19de‐eeuws burgerhuis met recent in oorspronkelijke staat
herstelde pui. Hoekhuis van twee en een halve bouwlaag onder half
schilddak.

129376

Winkelhuis

Brakel

Everbeek

Nestor Debeckstraat 10 (Brakel)

winkels
Rijhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
waarschijnlijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. Lijstgevel met
beraping; links fraaie neoclassicistische houten winkelraamomlijsting.

derde kwart
19de eeuw

129377

Hoekhuis

Brakel

Everbeek

Nestor Debeckstraat 14 (Brakel)

Voormalige café en verfwinkel. Eclectisch getint bakstenen hoekhuis
van twee bouwlagen uit begin 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

129378

Burgerhuis

Brakel

Everbeek

Nestor Debeckstraat 7 (Brakel)

burgerhuizen, voor WO I
Eclectisch getint burgerhuis met bouwjaar 1902 op gevelsteen in
boogveld van centraal bovenvenster. Dubbelhuis van drie traveeën en gevelniskapelle
twee bouwlagen onder zadeldak. Beglaasde gevelnis met Onze‐Lieve‐ n
Vrouwebeeld boven de voordeur.

129379

Dorpswoning

Brakel

Everbeek

Nestor Debeckstraat 8 (Brakel)

Reeds herhaaldelijk aangepast rijhuis met oude kern, vermoedelijk uit dorpswoningen 18de eeuw
de 18de eeuw; wellicht aanvankelijk drie traveeën en twee
bouwlagen, met later rechts toegevoegde poorttravee onder mank
zadeldak.

129380

Villa Demarbaix

Brakel

Everbeek

Nieuwpoort 4 (Brakel)

Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder schilddak en
loodrecht lager afgewolfd dak, van circa 1938. Typische deurportiek
in voorgevelhoek naast uitspringende vensterrisaliet met
erkeruitbouw en balkon.

129381

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Nieuwpoort zonder nummer (Brakel)

Herhaaldelijk herbouwde kapel, mogelijk teruggaand op kapel uit het betreedbare
eerste kwart van de 19de eeuw die een oudere kapel uit de omgeving kapellen (klein
verving. Eenvoudige rechthoekige kapel onder pannen zadeldak met erfgoed)
dakkruisje.

140/1748

typologie

burgerhuizen

cafés, winkels

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

eerste kwart
19de eeuw

Mottrie Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Plaete Eddy
(Ontwerper)

Dejaegere Stefaan (Ontwerper),
Frétin Louis (Uitvoerder), Joris
François (Uitvoerder)
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129395

Hoeve met brouwerij

Brakel

Everbeek

Pevenage 6 (Brakel)

Opvallend omvangrijk bakstenen complex met U‐vormige aanleg
merendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bedrijfsgebouwen
van minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw bestaande
hoeve vervangen in 1865 door nieuwe. Open zuidoostzijde van
grotendeels gekasseide ruime rechthoekige binnenplaats tegenover
voormalig brouwershuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, brouwerijen, derde kwart
brouwerswonin 19de eeuw
gen, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

129399

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw de la Salette Brakel

Everbeek

Plaatsbeek zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige bakstenen kapel uit 1855 onder overstekend pannen
zadeldak met verhoogde voorgevel eindigend op gedrukte
klokvormige top met voluten op hoge pilasters; bekronend decoratief
ijzeren kruis. In de wegberm van voetweg Dries: gemetste bakstenen
bronput vooraan afgesloten met houten luik.

bronnen,
waterputten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129404

Dokterswoning

Brakel

Everbeek

Reepstraat 14 (Brakel)

Dokterswoning, gebouwd in 1872 met bijgebouw rechts in voortuin, dokterswoninge derde kwart
19de eeuw
nadien in beide voortuinhoeken toegevoegde zijdelings aan de straat n, hekken,
herenhuizen
palende kleine afhangen. Afsluiting aan de straat met centraal
toegangshek tussen bakstenen hekpijlers. Bakstenen dubbelhuis van
twee bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak met symmetrische
lijstgevel.

129405

Boerenwoning

Brakel

Everbeek

Reepstraat 48 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend bakstenen boerenwoning van zes
traveeën onder pannen zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.
Klein bijgebouw naast het ijzeren toegangshek aan bakstenen
hekpijlers.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven

129406

Burgerhuis

Brakel

Everbeek

Reepstraat 7 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend burgerhuis waarvan elementen
getuigen van een vroegere woning, opklimmend tot het tweede kwart
van de 19de eeuw; in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid en
aangepast. Huidig uitzicht echter in historiserende stijl bepaald door
nieuw gevelparement van bak‐ en zandsteen, aangebracht circa 1970.
Siertuin omheind door behouden bakstenen muur uit de tweede helft
van de 19de eeuw; bakstenen tuinpaviljoen. Fraai ijzeren
toegangshek.

burgerhuizen,
hekken,
omheiningsmur
en,
tuinpaviljoenen

129407

Brouwerij

Brakel

Everbeek

Reepstraat 8, 8A (Brakel)

Brouwerij opgericht in begin 20ste eeuw, buiten werking sinds circa
1940. Industrieel bakstenen gebouwencomplex met onderkelderde
hoofdgebouwen aan de straat. Grootste volume links van twee
verdiepingen en vijf traveeën; rechts annex woning van vier traveeën
en één bouwlaag. Ronde schoorsteen bovenaan decoratief afgewerkt
met ruitmotieven en baksteenlijsten.

eerste helft
brouwerijen,
brouwerswonin 20ste eeuw
gen,
fabrieksschoors
tenen

129420

Boerenarbeiderswoning

Brakel

Everbeek

Schudewee 13 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend boerenarbeidershuis van zes traveeën
onder rechts afgewolfd en mank pannen zadeldak, in kern minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw doch duidelijk deels
gerenoveerd. Overdekte steenput op het voorerf onder overstekend
pannen zadeldak. Klein losstaand bijgebouw.

eerste helft
waterputten,
19de eeuw
bijgebouwen,
boerenarbeider
swoningen

129468

Villa

Brakel

Everbeek

Steneplein 46, 46A (Brakel)

Villa in de volksmond zogenaamd Le petit château; gebouwd begin
20ste eeuw. Blokvormig dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen op kelderverdieping. Opvallende voortuinafsluiting met
ijzeren hekwerk tussen pijlers en op lage muren. Rechts in voortuin,
aangepast bijgebouw teruggaand op voormalige hoeve minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
veranda's,
hekpijlers,
hekken

129469

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Brakel

Everbeek

Steneplein zonder nummer (Brakel)

Wegkapel uit 1877, schuin ingeplant aan straathoek. Bakstenen kapel betreedbare
met pannen zadeldak met ijzeren dakkruis en omlopende
kapellen (klein
groengeschilderde en decoratief uitgesneden houten dakrand.
erfgoed)
Rondboogdeur tussen pilasters.

141/1748

datering

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129471

Dorpswoning

Brakel

Everbeek

Tamelbroekstraat 14 (Brakel)

dorpswoningen eerste helft
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
20ste eeuw
waarschijnlijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met bakstenen
lijstgevel met sierankers en beperkte verwerking van hardsteen onder
meer voor de rechthoekige deuromlijsting.

129472

Kasteel d'Harveng

Brakel

Everbeek

Tamelbroekstraat 16 (Brakel)

Aanvankelijk blokvormig herenhuis; onderkelderd dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1845; eind
19de eeuw aangepast met aanbouw toren tegen voorgevel.
Aanhorigheden met koetshuis en paardenstallen omvatten twee
gebouwen aan weerszij van het kasteel onder schilddak. Bakstenen
ommuring van omringend vroeger kasteelpark aan de straat
tegenover het kasteel onderbroken door ijzeren hekwerk; fraai
centraal openzwaaiend hek aan ijzeren hekpijlers.

129473

Oude pastorie van Everbeek‐Beneden

Brakel

Everbeek

Tamelbroekstraat 2F (Brakel)

Achterin gelegen voorheen omgracht breedhuis van één bouwlaag en pastorieën,
walgrachten
negen traveeën onder mank zadeldak. In oorsprong minstens
opklimmend tot de 17de eeuw, na schenking al sinds eind 17de eeuw
als pastorie in gebruik, circa 1791 verbouwd.

129474

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Tamelbroekstraat zonder nummer (Brakel) Wegkapel, opgericht in midden de jaren 1920 en afgewerkt in 1950. betreedbare
Eenvoudige rechthoekige wegkapel van gewitte deels gecementeerde kapellen (klein
erfgoed)
bakstenen onder zadeldak met hardstenen dakkruis.

129485

Semigesloten hoeve

Brakel

Everbeek

Terbeken 2 (Brakel)

Semigesloten bakstenen hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw
en het eerste kwart van de 20ste eeuw, teruggaand op oudere
kleinere hoeve. Rechthoekige binnenplaats gekasseid rondom
vroegere mestvaalt, nu grasperk. Zijdelings aan de straat palend
boerenhuis van anderhalve bouwlaag. In L‐vorm aangebouwde stallen
en jongere schuur met bieten‐ en aardappelkelder. Wagenhuis met
paardenstal; geïncorporeerde bakoven met aan de achtergevelzijde
uitspringende oven onder zadeldak.

129486

Wegkapel

Brakel

Everbeek

Terbeken zonder nummer (Brakel)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen kapel afgedekt door betonplaten betreedbare
zadeldak. Bouwjaar 1923 en oprichtster Wangermez Leonie vermeld kapellen (klein
erfgoed)
op ruitvormige hardstenen gevelsteen in de puntgeveltop.

129487

Watermolen Terkleppe

Brakel

Everbeek

Terkleppe 10 (Brakel)

Vroegere maalderij met rechts aanpalend molenaarswoning.
Elektrisch aangedreven maalderij in werking tot circa 1975. Samen
met loodrecht achter aansluitende vroegere bedrijfsgebouwen van
bijhorend hoevetje, voornamelijk in de jaren 1980 ingrijpend
aangepast tot huidige vrij riante landelijke woning. In de ruime
bijhorende tuin naast de Kleppebeek, werd één van de twee vroegere
spaarvijvers opnieuw aangelegd.

16de eeuw,
hoeven,
molenaarswoni interbellum
ngen,
watermolens

129488

Hoeve

Brakel

Everbeek

Terkleppe 8 (Brakel)

Voormalige hoeve met semigesloten aanleg. Bakstenen
hoevegebouwen merendeels uit de 18de eeuw, rondom erf met
midden aan de straatzijde en tegenover het achterin gelegen
boerenhuis een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers. Ten
westen van boerenwoning, vroeger bedrijfsgebouw met dwarsschuur
en stallen. Koortskapelletje, minstens opklimmend tot het vierde
kwart van de 19de eeuw, achterin gelegen op achtererfhoek van
nummer 8 naast de oever van de Kleppebeek.

18de eeuw,
hoeven,
boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129489

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Salette

Brakel

Everbeek

Termergelstraat zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak, gebouwd betreedbare
in 1939 met in 1959 aangepaste voorgevel; vervangt de aanvankelijke kapellen (klein
erfgoed)
kapel op dezelfde standplaats opgericht in 1872.
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typologie

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
grotten

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

datering

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

interbellum, na
WO II

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

na WO II,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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129493

Kruiskapel

Brakel

Everbeek

Trimpont zonder nummer (Brakel)

betreedbare
Rechthoekige bakstenen wegkapel met driezijdige sluiting onder
kapellen (klein
zadeldak, Opgericht in 1884 ter vervanging van een wegkruis.
erfgoed)
Decoratief uitgewerkte voorpuntgevel met hardstenen topaflijning
bekroond door hardstenen kruis. Hoge rondboogdeur en geveltop op
geblokte pilasters met hardstenen kapiteel.

129179

Burgerhuis

Brakel

Michelbeke

Bieststraat 17 (Brakel)

Half vrijstaand burgerhuis; aflopende voortuin deels omsloten door
lage bakstenen muurtjes tussen dito pijlertjes. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

129180

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Michelbeke

Bieststraat 44 (Brakel)

Hoeve met losse bestanddelen, schuin gelegen tegenover
Hoogkouterstraat; kruispunt tevens gemarkeerd door vijf geknotte
linden waarvan twee aan gekasseid voorerf. Boerenwoning van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag, uit het eerste en tweede kwart
van de 20ste eeuw; loodrecht aanleunende bedrijfsgebouwen
opgericht in L‐vorm en in de achterliggende boomgaard, bakstenen
bakhuis.

boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n,
boomgaarden,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129181

Semigesloten hoeve

Brakel

Michelbeke

Bieststraat 48 (Brakel)

Semigesloten, deels gewitte bakstenen hoeve met toegangspoort met
gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L‐
vormig bedrijfsgebouw. Merendeels gewitte boerenwoning van vijf
traveeën en wellicht oorspronkelijk één bouwlaag, vermoedelijk in
het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepaste oude kern. Bakstenen
dwarsschuur met jaartal 1914 in de pannen van het zadeldak en
lagere L‐vormige stallen. Gekasseide oprit rechts naast stallen, onder
meer leidend naar bakstenen bakhuis.

eerste helft
hoeven,
boerenwoninge 20ste eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

129182

Gesloten hoeve

Brakel

Michelbeke

Boekendries 28 (Brakel)

Gesloten vierkante hoeve naast kerkwegel Marijke, met boomgaard
ten noorden en ten oosten en omringend bijhorend weiland.
Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, voornamelijk
aanpassing en uitbreiding van 1890, naar verluidt na brand van een
18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen; sommige
bedrijfsgebouwen nog vervangen in de jaren 1950.

bietenkelders, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw
n,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren,
gesloten hoeven

129183

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Brakel

Michelbeke

Boekendries zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige bakstenen kapel met afgeronde achterhoeken, onder
pannen zadeldak. Bouwjaar 1876 en letters S M in bovenlicht van de
kapeldeur.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129184

Gesloten hoeve

Brakel

Michelbeke

Boembeke 9 (Brakel)

Gesloten hoeve Bombeke volgens de Ferrariskaart van 1771‐1778.
Huidige bakstenen bedrijfsgebouwen onder aaneensluitende pannen
zadeldaken, voorzien van toegangspoort met doorrit midden aan de
straat, merendeels uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Verharde
binnenplaats met achterin breedhuis grotendeels met twee
bouwlagen, naar verluidt gebouwd in 1933 op de plaats van het oude
boerenhuis. Ten westen, kapelletje op erfhoek naast toegangshek en
onder linde aan de straat, opgericht in 1933.

boerenwoninge interbellum,
tweede kwart
n,
gedenktekens, 19de eeuw
hekken,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

129185

Watermolen Boembekemolen

Brakel

Michelbeke

Boembeke zonder nummer (Brakel)

De oudste gekende vermelding van de Boembekemolen dateert van maalderijen,
1548 maar de molen is waarschijnlijk ouder. De molen werd eind
watermolens
19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw aangepast aan de
nieuwe economische en technische ontwikkelingen. De watermolen
vormt het hart van de molensite en dateert in zijn huidige uitzicht uit
1945. Het woonhuisje aan de straatkant dateert in zijn huidige vorm
uit 1925.
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typologie

datering
vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129207

Gesloten hoeve Hof ten Bauwe

Brakel

Michelbeke

Elverenberg 2 (Brakel)

Gesloten bakstenen hoeve, opvallend door zijn omvang en geïsoleerd
karakter binnen fraaie landschappelijke omgeving. Oorspronkelijk
18de‐eeuwse hoeve met U‐vormige aanleg en open erfzijde aan
Kloosterbos; in de 19de eeuw uitgebreid en deels aangepast. Aan
belang ingeboet door banalisering van de woning als gevolg van
wijzigingen in de tweede helft van de 20ste eeuw.

18de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

129223

Klooster en school van de zusters Sint‐
Franciscus van Assisi van Opbrakel

Brakel

Michelbeke

Groenstraat 11‐15, 15A, zonder nummer
(Brakel)

Klooster van de zusters Sint‐Franciscus van Assisi van Opbrakel en
bijbehorende onderwijsinstelling, voorheen "Kostschool St.‐
Franciscus van Assisi", sinds 1947‐48 zogenaamd "Instituut Stella
Matutina". Klooster als bijhuis van het moederklooster van de
congregatie te Opbrakel opgericht in 1837 in een achterin gelegen
molenaarswoning met stenen korenwindmolen. Minstens sinds 1850
bestaande bijbehorende kostschool. Nadien voortdurend uitgebreid,
verbouwd en vernieuwd. Sinds eind jaren 1920 bezat het complex
reeds grosso modo zijn huidige aanleg. Onder impuls van V. De
Meyer, geestelijk directeur van 1945 tot 1980, vonden eind de jaren
1940 en in de jaren 1960 ingrijpende aanpassingen plaats.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
lagere scholen,
kloosters,
internaten,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
directeurswonin
gen

129224

Dorpswoning

Brakel

Michelbeke

Groenstraat 40 (Brakel)

Dorpswoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, met verankerde
en gewitte bakstenen lijstgevel op gepikte plint..

dorpswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

129237

Gemeenteschoolhuis

Brakel

Michelbeke

Heksteelstraat 10 (Brakel)

Alleenstaand bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, van circa 1870, met lijstgevel met
sierankers en baksteenlijsten.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

129240

Kapel van de vijf linden met kapelbomen

Brakel

Michelbeke

Heksteelstraat zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige open wegkapel van gecementeerde bakstenen onder
overstekend zadeldak met smeedijzeren kruis, minstens opklimmend
tot midden 19de eeuw. De kapel wordt deels omhaagd en is omgeven
door gekandelaarde lindes waarvan er nog vier resteren.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen,
geschoren
hagen,
kruispuntbomen

129239

Sint‐Sebastiaanskapel

Brakel

Michelbeke

Heksteelstraat zonder nummer (Brakel)

Achthoekige bakstenen kapel onder overstekend pannen tentdak met betreedbare
kruisbekroning, gebouwd in 1948 naar ontwerp van architecten P. en kapellen (klein
erfgoed)
G. De Vloed.

129238

Wegkapel

Brakel

Michelbeke

Heksteelstraat zonder nummer (Brakel)

Wegkapel, schuin opgericht aan straathoek tussen 1900 en 1911.
Eenvoudige rechthoekige open bakstenen kapel onder pannen
zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

129259

Dorpscafé

Brakel

Michelbeke

Kammeland 2 (Brakel)

Voormalig dorpscafé van vier traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

129328

Mechanische graanmaalderij

Brakel

Michelbeke

Lepelstraat 66 (Brakel)

Bakstenen gebouw van anderhalve bouwlaag en aanvankelijk drie
traveeën, later rechts uitgebreid, onder zadeldak, uit het tweede
kwart van de 20ste eeuw.

maalderijen

eerste helft
20ste eeuw

129337

Veldkruis

Brakel

Michelbeke

Marijke zonder nummer (Brakel)

Veldkruis, opgesteld halverwege aan de kerkwegel tussen Meierij en
Boekendries, met zicht op de kerk van Michelbeke. Kruis met gewit
houten Christusbeeld aan paal met groen‐ en witgeschilderd,
traditioneel ruitvormig uitgesneden bord onder houten afdak.

wegkruisen
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datering

stijl

plantensoort

na WO II

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Raman Johan (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
20ste eeuw,
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

context

Tilia europaea
(x)

De Vloed Georges (Ontwerper),
De Vloed Piet (Ontwerper)
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datering

129349

Alleenstaand burgerhuis

Brakel

Michelbeke

Meierij 68 (Brakel)

Alleenstaand burgerhuis, naar verluidt gebouwd begin jaren 1920.
Hoog enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak. IJzeren hekwerk van voortuinafsluiting aan bakstenen
pijlers met hardstenen bolbekroning.

hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen

interbellum

129350

Gemeentehuis van Michelbeke

Brakel

Michelbeke

Meierij 86, St.‐Sebastiaansplein 2 (Brakel) Enigszins opvallend hoekpand, gelegen boven het pleinniveau met
een gevelbreed bordes voorzien van twee trappen. Breedhuis van
vermoedelijk zes traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, met
herkenbare oude kern wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.

129382

Molenaarswoning

Brakel

Michelbeke

Nieuwstraat 8 (Brakel)

Molenaarswoning, gebouwd in 1847 door molenaar Pieter Velde links molenaarswoni tweede kwart
ngen
19de eeuw
van zijn watermolen opgericht in 1842; korenwatermolen in 1920
gewijzigd van bestemming tot landgebouw en verenigd met huis;
later deels afgebroken en molen verdwenen. Breedhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak.

129400

Semigesloten hoeve en Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel

Brakel

Michelbeke

Poorterij 5 (Brakel)

Voorheen semigesloten bakstenen hoeve. Zijdelings aan de straat
palende boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak, gebouwd in 1908. Onze‐Lieve‐Vrouwekapel rechts
uitgespaard in de blinde straatpuntgevel van de boerenwoning.

voor WO I
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
boerenwoninge
n, hoeven

129409

Station Michelbeke

Brakel

Michelbeke

Riedeplein 9 (Brakel)

Typisch langgerekt station wellicht opgericht in begin 20ste eeuw
waarvan vroegere stationschefwoning in deel van vier traveeën met
bovenverdieping onder zadeldak; ongelijke zijvleugels van één
bouwlaag, respectievelijk linker van zes traveeën onder zadeldak en
rechter van twee traveeën. Behouden ijzeren spanten van de
vroegere perronluifel.

stationschefwo eerste helft
20ste eeuw
ningen,
stationsgebouw
en, veranda's

129448

Gesloten hoeve

Brakel

Michelbeke

St.‐Sebastiaansplein 6, 6A (Brakel)

In de zuidoostelijke pleinhoek, aan het kerkhof palende grote gesloten
hoeve. In 1866 in oriëntatie gewijzigde boerenwoning uitgebreid tot
huidig volume van twee verdiepingen voorzien van poorttravee met
brede doorrit links; straatgevel van boerenburgerhuis vroeger
beraapt doch in 1962 aangepast en binnenshuis vernieuwd.

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw, na
izen,
WO II
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

129449

Parochiekerk Sint‐Sebastiaan

Brakel

Michelbeke

St.‐Sebastiaansplein zonder nummer
(Brakel)

Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de
noordoostelijke pleinhoek. Plannen om de bestaande kerk te
vergroten leidden uiteindelijk in 1792‐1794 tot de bouw van een
nieuwe kerk echter met behoud van de westtoren van de voorgaande
kerk. Van de laatgotische westtoren, is geen bouwhistoriek bekend;
op stilistische gronden gewoonlijk begin 16de eeuw gedateerd.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

129470

Gesloten hoeve

Brakel

Michelbeke

Strichtstraat 2 (Brakel)

boerenwoninge tweede helft
Voormalige hoeve met semigesloten aanleg rondom vierhoekige
19de eeuw
binnenplaats. Bakstenen hoevegebouwen wellicht overwegend uit de n, gesloten
hoeven
tweede helft van de 19de eeuw, boerenwoning van vijf traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak echter deels teruggaand op
oudere kern. Bij boerenwoning aanleunende travee met bakoven.
Lage en lange stalvleugel onder pannen zadeldak en gevelresten van
de vroegere dwarsschuur.

129191

Bottelarij Top Bronnen

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 100 (Brakel)

Bedrijf, opgericht rond 1905 door F. Hoebeke, luciferfabrikant uit
Geraardsbergen, ter vervanging van luciferfabriek die hij evenals het
kasteel overgekocht had. Via ingenieus tunnelsysteem werd
bronwater van hoger gelegen park naar lagergelegen bottelarij
geleid. Bedrijfsgebouwen vernieuwd in jaren 1950. Bakstenen
administratiegebouw van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldaken. industriële loods onder sheddaken, met achterliggende
schoorsteen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

145/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw
cafés,
gemeentehuize
n

eerste helft
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

fabrieksschoors eerste helft
20ste eeuw
tenen,
bottelarijen,
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen

gotiek

Goethals Jules (Ontwerper),
Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Van Peteghem
(familie) (Uitvoerder), Van
Peteghem Lambert‐Benoit
(Uitvoerder), Van Peteghem
Pieter (sr.) (Uitvoerder)
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129192

Kasteeldomein van de Top Bronnen

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 100‐102, Toepkapelstraat Afgesloten parkdomein van circa 28 hectare op heuvelflank, in
11 (Brakel)
opdracht van F. Hoebeke aangelegd om de zuiverheid van het
bronwater van de Top Bronnen te verzekeren, palend aan domein van
Kasteel van de Top Bronnen en gelijknamig bijhorend bedrijf.
Landschappelijke tuin met typische pittoreske aanleg, met veelheid
aan boomsoorten en bouwkundige elementen.

borstbeelden, voor WO I
bronnen,
jachthuizen,
parken, poorten
(bijgebouwen),
grotten,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
pijlerkapellen

129193

Kasteel van de Top Bronnen

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 102 (Brakel)

Neoclassicistisch gebouw rond 1873 opgetrokken; in 1888
aangekocht door F. Hoebeke, oprichter van Top Bronnen. Bottelarij
opgestart in 1905 en vernieuwd in de jaren 1950. Kasteel vergroot in
de eerste helft van de 20ste eeuw. Ruim dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen met oeils‐de‐boeuf in mansardedak. Toegang via
fraai gietijzeren hek aan gecementeerde hekpijlers met siervazen.

vijvers,
tuinbruggen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
private parken

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

Ascoop André (Ontwerper)

129194

Art‐decoburgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 32 (Brakel)

Geelbakstenen art‐decowoning uit 1938 naar ontwerp van R. De
Roose. Rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder geknikt
zadelddak met twee dakkapellen.

burgerhuizen

interbellum

art deco

De Roose Raphaël (Ontwerper)

129195

Villa

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 65 (Brakel)

Achterin gelegen villa, met ijzeren hek aan de straat, uit 1935. Art‐
decowoning van anderhalve bouwlaag onder schilddak met
nokbekroning; symmetrische gevelopstand en overhoekse
rechthoekige erkers opgetrokken uit bak‐ en natuursteen op
gecementeerde plint.

villa's
(bouwkundig
erfgoed), cafés

interbellum

art deco

129196

Café In de Bareel

Brakel

Nederbrakel

Brusselsestraat 67 (Brakel)

Onderkelderd huis van anderhalve bouwlaag, vijf traveeën met links
een poorttravee, onder zadeldak, volgens het kadasterarchief circa
1912 opgetrokken. Gecementeerde en verankerde gevel verfraaid
met imitatievoegen en dito hoekblokken.

cafés

voor WO I

129199

Diggiehoeve

Brakel

Nederbrakel

Diggieweg 14 (Brakel)

Complex volgens kaartmateriaal en interieurelementen in kern
minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw,
vergroot in het tweede kwart van de 19de eeuw en het vierde kwart
van de 19de eeuw. Landbouwbedrijf met gekasseid vierkant erf
volledig omsloten door verankerde gewitte bakstenen
bedrijfsgebouwen. Toegankelijk via een recente aanbouw aan de
straat die uitkomt op de overzolderde erftoegang ten zuidwesten van
het erf tegenover het boerenhuis.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

129203

Dorpswoning met Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel

Brakel

Nederbrakel

Driehoekstraat 134 (Brakel)

Vernieuwd rijhuis van één bouwlaag met lagergelegen deur, op oud
straatniveau.

dorpswoningen, na WO II
kapellen (klein
erfgoed)

129204

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Driestenbroekestraat 31 (Brakel)

Semigesloten hoeve met U‐vormige aanleg uit het vierde kwart van
de 19de eeuw en vergroot in het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Bedrijfsgebouwen in combinatie baksteen en houten stijl‐ en
regelwerk met lemen vullingen, rondom ten dele gebetonneerd erf.
Armpomp met arduinen waterbak tegen de erfgevel.

aalpompen,
boerenwoninge
n, braskoten,
gemakhuisjes,
hondenhokken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
bakhuizen,
gesloten hoeven
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typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

art nouveau

vakwerkbouw
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129205

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Driestenbroekestraat 46 (Brakel)

Semigesloten hoeve met U‐vormige aanleg. Boerenwoning met
schuur, bakhuis en stallen minstens opklimmend tot het vierde kwart
van de 19de eeuw, in het tweede kwart van de 20ste eeuw vergroot
en uitgebreid. Gekasseid erf toegankelijk via ijzeren hek tussen schuur
en loods.

gemakhuisjes, vierde kwart
boerenwoninge 19de eeuw
n, moestuinen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

129206

Calvariekapel

Brakel

Nederbrakel

Driestenbroekestraat zonder nummer
(Brakel)

Calvariekapel, volgens overlevering uit het eerste kwart van de 20ste betreedbare
eeuw. Open bakstenen wegkapel onder zadeldak met ijzeren topkruis. kapellen (klein
Voorpuntgevel afgewerkt met pilasters en klimmende boogfries met erfgoed)
verwerking van gesinterde en rode baksteen.

129215

Confectieatelier

Brakel

Nederbrakel

Gauwstraat 15, 15A‐B (Brakel)

Achterin gelegen fabrieksgebouwen. Voormalig confectieatelier
opgericht in 1924. Drie puntgevels van verschillende breedte,
opgetrokken uit baksteen onder zadeldak.

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

129216

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Gauwstraat 3 (Brakel)

Woonhuis palend aan en voorheen horend bij nummer 1 uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw, aangepast in het tweede kwart van
de 20ste eeuw. Bakstenen breedhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen op natuurstenen plint onder zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

129218

Gesloten hoeve Den Olifant

Brakel

Nederbrakel

Geraardsbergsestraat 135 (Brakel)

Voormalige afspanning, heden gesloten hoeve met woonhuis aan de
straat, beschaduwd door drie linden. Volgens overlevering gebouwd
circa 1810‐1811, afspanning reeds na korte tijd stopgezet.
Boerenwoning van acht traveeën onder wolfsdak, minstens
opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw.
Bedrijfsgebouwen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste
eeuw rondom vierkante binnenplaats

afspanningen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

129219

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Geraardsbergsestraat 3 (Brakel)

Onderkelderd enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën.
Combinatie baksteenarchitectuur en nieuwe zakelijkheid, mogelijk
verbouwing van oudere kern uit het vierde kwart van de 19de eeuw
tot het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129220

Elektriciteitscabine

Brakel

Nederbrakel

Geraardsbergsestraat zonder nummer
(Brakel)

Elektriciteitscabine van 1939. Geel en bruine bakstenen lijstgevel met elektriciteitscab interbellum
spaarvelden, verticaal opschrift CED en deur onder betonnen luifel op ines
consoles.

129222

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Groeneweg 3 (Brakel)

Semigesloten hoeve, met U‐vormige aanleg, en café, met erftoegang
aan Driestenbroekestraat. Gemoderniseerde bakstenen
dienstgebouwen met pannen zadeldaken rondom gekasseid erf.
Bakstenen boerenwoning van zes traveeën onder vernieuwd
zadeldak, minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de
eeuw; bevat elementen die verwijzen naar vroegere woning in hout‐
en leembouw.

hoeven,
boerenwoninge
n, cafés,
schuren, stallen

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129226

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Haeyershoek 63 (Brakel)

Semigesloten hoeve met U‐vormige aanleg met huidig uitzicht uit het
eerste tot tweede kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen
bedrijfsgebouwen uit het vierde kwart van de 19de eeuw of de 20ste
eeuw. Bakstenen boerenwoning van zes traveeën en anderhalve
bouwlaag onder doorlopend schilddak. Dwarsschuur met stallen uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

hoeven,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

147/1748

datering

stijl
vakwerkbouw

eerste helft
20ste eeuw

modernisme

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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129227

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Haeyershoek 65 (Brakel)

Hoeve met U‐vormige aanleg. Huidig voorkomen uit het eerste tot
tweede kwart van de 20ste eeuw, volgens Poppkaart teruggaand op
oudere site. Aan de straat palend, eenvoudige bakstenen
boerenwoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak. Ten zuiden, aangebouwde dwarsschuur. Ten oosten en ten
noorden, stallen.

hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129228

Hoeve Borshof

Brakel

Nederbrakel

Haeyershoek 84 (Brakel)

Achterin gelegen semigesloten hoeve met U‐vormige aanleg aan
gekasseid toegangspad. Jongere, aangepaste bedrijfsgebouwen met
incorporatie van een stal, mogelijk uit het eerste kwart van de 19de
eeuw‐ of ouder. Bakstenen boerenburgerhuis van zes traveeën,
verhoogd met halve bouwlaag, onder zadeldak, mogelijk deels
opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw met latere
aanpassingen.

hoeven,
boerenburgerhu
izen, schuren,
stallen,
gevelniskapelle
n

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

129257

Dorpswoning

Brakel

Nederbrakel

Jagersstraat 42 (Brakel)

dorpswoningen, vierde kwart
Breedhuis van anderhalve bouwlaag, vijf traveeën + rechts brede
poorttravee onder zadeldak uit einde 19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw. schuren, stallen 19de eeuw,
eerste helft
Traditionele dorpsbebouwing met verankerde en met schijnvoegen
20ste eeuw
en bossage gecementeerde lijstgevel. Ten noorden en ten oosten,
bakstenen dwarsschuur en stal.

129258

Afspanning en hoeve In den groenen Jager Brakel

Nederbrakel

Jagersstraat 83 (Brakel)

Oorspronkelijk semigesloten complex met U‐vormige aanleg volgens
kaartmateriaal minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de
eeuw, in de 19de en 20ste eeuw diverse malen verbouwd en vergroot
tot gesloten hoeve.

boerenarbeider
swoningen,
beerputten,
afspanningen,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
paardenstallen,
stallen

19de eeuw,
20ste eeuw,
tweede helft
18de eeuw

129269

Eclectisch herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 16 (Brakel)

Herenhuis in eclectische stijl, opgetrokken circa 1910‐1914 en
teruggaand op oudere gesloten hoeve en 19de‐eeuwse brouwerij.
Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Gekasseid erf met begroeide mestvaalt, toegankelijk via
overzolderde doorrit, ingesloten door gewitte bedrijfsgebouwen met
gepikte plint en blauwgeschilderd houtwerk onder pannen
zadeldaken.

brouwerijen,
herenhuizen,
hoeven,
schuren,
mestvaalten

eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

129270

Huis De Wolf

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 28 (Brakel)

herenhuizen,
Eclectisch herenhuis in 1876 in opdracht van dokter C. Le Coutre
opgetrokken. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder kleuterscholen
zadeldak met rijkelijk uitgewerkte en bepleisterde lijstgevel op
natuurstenen sokkel. Gevelordonnantie met neoclassicistische inslag
en ornamentiek. Achterin gelegen sterk verbouwd liberaal
kleuterschooltje, opgericht in 1891 opgericht.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

129271

Herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 38 (Brakel)

Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder kunstleien zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Rechts, extra poorttravee onder balustrade met jaartal 1905 in
poortnaald.

129272

Herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 41 (Brakel)

herenhuizen
Herenhuis, minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de
eeuw, naar stijlkenmerken mogelijk ouder. In het vierde kwart van de
19de eeuw in noordoostelijke richting en naar tuinzijde toe vergroot
en voorzien van driezijdig trappenhuis. Breedhuis van zeven traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak met aan weerszij lage
aanbouwtjes onder plat dak.

148/1748

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129273

Kloostergemeenschap en schoolcomplex

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 44‐46 (Brakel)

Kloostergemeenschap en school in neogotische stijl. Klooster van
broeders van Liefde in 1925 opgericht. Ommuurd U‐vormig loodrecht
op de straat ingeplant gebouw, opgetrokken uit rode baksteen met
enkele decoratieve natuurstenen elementen. Achterin gelegen
schoolcomplex van Sint‐Augustinus van 1924.

heiligenbeelden interbellum, na neogotiek
WO II
, kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

129274

Klooster en school van de zusters van
Maria

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 45 (Brakel)

Groot klooster‐ en schoolcomplex in neogotische en art‐decostijl.
School als spinhuis voor arme meisjes opgericht in 1825. Huidig
uitzicht van klooster‐ en schoolgebouwen uit het tweede kwart van
de 20ste eeuw, resulterend van veelvuldige 19de‐ en 20ste‐eeuwse
bouwcampagnes. Noordzuid‐georiënteerde kapel van 1930 van
architect De Bouver. Aangrenzende kloostertuin met Lourdesgrot uit
1904 en Calvarie. Aan straat, nieuw klooster opgetrokken circa 1931
op plaats van voormalig pensionaat. Volledig door kloostergebouwen
ingesloten kasteel uit de tweede helft van de 18de eeuw.

kloosters,
koetshuizen,
landhuizen,
Mariagrotten,
onderwijsgebou
wen,
rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

129275

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 48 (Brakel)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder snijdende
zadeldaken uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw
met natuurstenen banden met licht vooruitspringende middentravee
oplopend in trapgevel met rondbogig dakvenster.

129276

Neoclassicistische directeurswoning met
tuin

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 49 (Brakel)

De voormalige directeurswoning rechts van het klooster van de
zusters van het Heilig Hart van Maria, werd gebouwd in 1864‐1866
en is opgevat als een weinig achterin gelegen vrijstaand alleenstaand
burgerhuis met dubbelhuisopstand met omringende tuin omsloten
door een bakstenen tuinmuur. De centrale toegang met ijzeren
toegangshek aan bakstenen hekpijlers en het gekasseide toegangspad
liggen in de as van de woning.

directeurswonin derde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

neoclassicisme

129277

Winkel

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 5 (Brakel)

In 1926 naar ontwerp van architect J.B. De Pessemier samen met
aanpalend huis nummer 7 opgetrokken als woon‐/winkelhuis.
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak
met centraal verhoogd dakvenster, in eclectische stijl met art‐deco‐
invloeden.

winkels

interbellum

eclecticisme

129278

Herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 53‐55 (Brakel)

Onderkelderd herenhuis onder doorlopend schilddak. In oorsprong
enkelhuis met huisnummer 55 opgetrokken circa 1875 en circa 1888
vergroot met huidig nummer 53 en in het eerste kwart van de 20ste
eeuw gesplitst in twee woningen. Ten westen, bakstenen schuur uit
het vierde kwart van de 19de eeuw met klimmende tandlijst onder
zadeldak.

herenhuizen,
schuren

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

129279

Villa Jerome

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 56 (Brakel)

Breedhuis van twee traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder
mansarde‐ en plat dak. Lijst‐ en tuitgevel met parement van gele
baksteen en natuurstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

129280

Samenstel van burgerhuizen

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 63 (Brakel)

Samenstel van enkelhuizen in eclectische stijl uit het tweede kwart
burgerhuizen
van de 20ste eeuw; vier traveeën en respectievelijk twee en drie
bouwlagen onder mansardedak met dakvenster en twee zinken oeils‐
de‐boeuf.

eerste helft
20ste eeuw

129281

Herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 66 (Brakel)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis met enkelhuisopstand van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met dakvenster, uit het vierde kwart
van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op
natuurstenen plint.

vierde kwart
19de eeuw

149/1748

datering

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

stijl

neogotiek, art
deco

plantensoort

context

persoon
Van de Vijver Alfons (Ontwerper)

De Bouver Jo. (Ontwerper),
Verhaegen Arthur (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

De Pessemier J.B. (Ontwerper)
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129282

Eclectisch burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 7 (Brakel)

129283

Burgerhuizen

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 74‐76 (Brakel)

129284

Eclectisch burgerhuis met winkel

Brakel

Nederbrakel

129285

Art‐decowinkel

Brakel

129286

Eenheidsbebouwing van
arbeiderswoningen

129287

datering

stijl

Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van architect J.B. De Pessemier, in burgerhuizen
1926 gelijktijdig met nummer 5 gebouwd. Enkelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen onder doorlopend mansardedak. Middenrisaliet
met aflijnende lisenen op sokkel, hoefijzervormig drielicht met
gesmeed ijzeren balkon en bekronend dakvenster.

interbellum

eclecticisme

Enkel‐ en dubbelhuis van twee bouwlagen en respectievelijk drie en
vier traveeën onder doorlopend zadeldak, uit het tweede kwart van
de 20ste eeuw. Lijstgevels van gele baksteen op natuurstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Kasteelstraat 75 (Brakel)

Eclectisch bakstenen enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw of begin van het tweede kwart van de 20ste eeuw, twee
bouwlagen en twee traveeën onder geknikt mank zadeldak met
dakvenster en zinken oeil‐de‐boeuf. Borstwering en hoofdgestel
verfraaid met art‐nouveaugetinte faiencetegeltableaus met florale
motieven.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

Nederbrakel

Kasteelstraat 81 (Brakel)

Art‐decowinkelhuis; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, winkels
wellicht uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Parement van rode
baksteen in decoratief metselverband met verwerking van arduin
voor de plint, cordonlijsten en lekdrempels.

eerste helft
20ste eeuw

art deco

Brakel

Nederbrakel

Kasteelstraat 85‐87 (Brakel)

arbeiderswonin derde kwart
Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen van tweeënhalve
19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw met gen
aanpassingen in de eerste en tweede helft van de 20ste eeuw.

Villa

Brakel

Nederbrakel

Kerkhofstraat 2 (Brakel)

Villa op hoekperceel omgeven door beboomde tuin met poort aan
gemetste hekpijlers, in 1929 ontworpen door architect F. De
Pessemier. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Rode baksteenbouw verfraaid met gele en zwarte banden
en natuurstenen lijsten; gebruik van arduin en breuksteen voor de
sokkel.

129288

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Kerkhofstraat 31 (Brakel)

burgerhuizen
Enkelhuis naar ontwerp van A. Wylocke, aanleunend bij art deco ‐
nieuwe zakelijkheid. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

129289

Villa

Brakel

Nederbrakel

Kerkhofstraat 4 (Brakel)

Achterin gelegen villa in omhaagde voor‐ en achtertuin, gebouwd in
1946 door architect L. De Pessemier; twee bouwlagen onder
snijdende steile zadeldaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

129290

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Kerkhofstraat 6 (Brakel)

Breedhuis, met kleine voortuin; drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak met ijzeren nokbekroningen, vermoedelijk uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

129291

Begraafplaats Sint‐Pieter‐in‐de‐Banden

Brakel

Nederbrakel

Kerkhofstraat zonder nummer (Brakel)

Zogenaamd nieuw kerkhof, in 1906‐1909 aangelegd door aannemer
J.B. De Tandt met rechthoekige plattegrond en grindpaden; wellicht
geïnspireerd op ontwerp van ingenieur De Bruycke van 1895. Volledig
ommuurd kerkhof met gesmeed ijzeren toegangspoort aan gewitte
hekpijlers op versneden steunberen. Grindpaden leiden naar centraal
gelegen neogotische Calvariekapel.

calvariebergen, voor WO I
buitenbegraafpl
aatsen, hekken,
hekpijlers,
kerkhofkapellen
,
omheiningsmur
en

129292

Witte hoeve

Brakel

Nederbrakel

Kiekenstraat 3 (Brakel)

Hoevetje met losse bestanddelen, bereikbaar via smal pad. Huidig
uitzicht het het eerste kwart van de 20ste eeuw, teruggaand op ouder
gebouw. Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en zes traveeën +
rechts aangebouwde schuur onder zadeldak. Ten westen, bakhuis; ten
oosten, lager aangebouwde stal. Klein diephuisje, voorheen
pachtershuis, recent samengevoegd bij nummer 3.

personeelswoni eerste helft
20ste eeuw
ngen,
boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

150/1748

typologie

interbellum
hekpijlers,
veranda's, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

plantensoort

context

persoon
De Pessemier J.B. (Ontwerper)

De Pessemier F. (Ontwerper)

art deco,
modernisme

Wylocke A. (Ontwerper)

De Pessemier Louis (Ontwerper)
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129299

Dorpswoning

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat 23 (Brakel)

Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Rechts, lagere aanbouw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129300

Hoeve en wegkruis

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat 41 (Brakel)

Achterin gelegen hoeve met U‐vormige aanleg, bereikbaar via
oplopend pad. Open erfzijde beschaduwd door grote olm. Complex
minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw,
aangepast in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen
boerenwoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak. Betonnen wegkruis onder een leilinde en omringd door een
laag hek, verscholen tussen aanplantingen van oplopende wegberm.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven,
schuren,
wegkruisen,
bakhuizen

129301

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat 55 (Brakel)

Kleine hoeve met losse bestanddelen. Huidig woonhuis aan de straat,
naar verluidt in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd ter
vervanging van afgebrand naar het zuiden georiënteerd boerenhuis
aan grote linde.

tweede helft
aalpompen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
stallen,
waterputten,
hoeven met
losse
bestanddelen

129302

Boerenwoning

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat 62 (Brakel)

Gewitte bakstenen boerenwoning van oorspronkelijk twee, later vier
traveeën onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw;
aanpalende stal waarschijnlijk omgevormd tot uitbreiding van
woning. Moestuin en in straatbocht gewit bakstenen bakhuis.

tweede helft
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, moestuinen,
stallen

129303

Slijpkotmolen met hoeve

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat 8 (Brakel)

Gesloten hoeve, voormalige korenwatermolen in combinatie met
boerenbedrijf. Voornaamste gebouwen van baksteen onder
zadeldaken met U‐vormige aanleg rondom gekasseid erf met
mestvaalt; aan straatzijde afgesloten door lage stallen en
toegangspoort met gewitte erfgevels. In het verlengde van het
boerenhuis, aangebouwde molen. Verder nog dwarsschuur met
wagenhuis en verbouwde stallen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
watermolens,
gesloten hoeven

129305

Wegkruis met linden

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat zonder nummer (Brakel)

Wegkruis beschaduwd door twee linden in nabijheid van
dichtgeslibde spaarvijver. Oorspronkelijk houten kruisbeeld circa
1985 vervangen door van elders afkomstig Christusbeeld op
betonnen kruis onder dito afdakje.

wegkruisen,
kruisbomen

129304

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van
altijddurende bijstand

Brakel

Nederbrakel

Kleibergstraat zonder nummer (Brakel)

Neogotische kapel uit 1913, schuin ingeplant aan straathoek en
omgeven door omheind tuintje en onderdeel van Heilige
Sacramentsprocessie. Eenbeukige kapel van één travee met smaller
koor onder kunstleien zadeldaken, rondom gestut door versneden
steunberen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

129306

Hoeve

Brakel

Nederbrakel

Kleistraat 14 (Brakel)

In straatbocht gelegen hoeve, bereikbaar via trapje. Site volgens
kadasterarchief reeds bebouwd in het tweede kwart van de 19de
eeuw, totaal gewijzigd in het tweede kwart van de 20ste eeuw; open
erf omringd door jongere bedrijfsgebouwen. Bakstenen
boerenburgerhuis, volledig gebouwd in het tweede kwart van de
20ste eeuw, ter vervanging van oud boerenhuis.

aalpompen,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
opslagplaatsen,
schuren, stallen

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129310

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Brakel

Nederbrakel

Kokerbergstraat 47 (Brakel)

Bakstenen pijlerkapel, met sokkel van breuksteen, onder puntdak, uit pijlerkapellen
1967, volgens stafkaarten op plaats van oudere, wellicht uit begin van
het derde kwart van de 19de eeuw.

129311

Huis Constant Weemaes

Brakel

Nederbrakel

Kouterstraat 16‐18 (Brakel)

Achterin hogergelegen en vrijstaand burgerhuis omsloten door lage
muur met hekwerk, toegankelijk via ijzeren poort aan gemetste
hekpijlers. Volgens historisch kaartmateriaal bebouwing minstens
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, rechts verlengd met
erker van rode en gele baksteen, links, extra travee en inkom.

151/1748

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
poorten
(bijgebouwen),
wagenhuizen

datering

na WO II

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

vakwerkbouw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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129315

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Kruisstraat 56 (Brakel)

129316

Open wegkapel

Brakel

Nederbrakel

129332

Café 't Oud Lindeken

Brakel

129334

Boerenwoning

129335

datering

stijl

Dubbelhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met elementen burgerhuizen
uit nieuwe zakelijkheid. Kenmerkende indeling met één + twee
traveeën onder snijdende schild‐ en mansardedaken met uitgelengde
dakkapellen.

eerste helft
20ste eeuw

modernisme

Kruisstraat zonder nummer (Brakel)

betreedbare
Open wegkapel volgens stafkaarten minstens opklimmend tot de
tweede helft van de 19de eeuw, tegenover veldweg, bij een in de loop kapellen (klein
erfgoed)
van de 20ste eeuw aangepaste bakstenen hoeve van het gesloten
type.

tweede helft
19de eeuw

Nederbrakel

Lindeplein 2 (Brakel)

Café met huidig uitzicht einde 19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw; volgens cafés
kadastergegevens in kern minstens opklimmend tot het eerste kwart
van de 19de eeuw, verbouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw
en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Brakel

Nederbrakel

Lozelandstraat 5 (Brakel)

Naar het zuiden georiënteerde boerenwoning van vier traveeën
onder zadeldak, minstens opklimmend tot het eerste kwart van de
19de eeuw, mogelijk ouder. Ten noorden, witgekalkt bakstenen wc‐
huisje en tot garage verbouwde stal.

Wegkruis met linde

Brakel

Nederbrakel

Lozelandstraat zonder nummer (Brakel)

Omhaagd wegkruis beschaduwd door linde op splitsing met veldweg. wegkruisen,
kruisbomen
Volgens jaartal ingegrift in de sokkel, vernieuwd in 1987. Houten
kruisbeeld op betonnen pijler onder dito afdak.

129338

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Marktplein 24 (Brakel)

Rijhuis van drie bouwlagen met modernistisch getinte lijstgevel van
gele baksteen, geordend door twee afgeronde erkers met balkon;
kern uit de tweede helft van de 19de eeuw, in de eerste helft van de
20ste eeuw verbouwd.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129339

Huis De Schrijver

Brakel

Nederbrakel

Marktplein 25 (Brakel)

Hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen uit 1903, met
schoudergevel op schouderstukken met decoratief metselwerk van
beige‐ en gele baksteen.

burgerhuizen

voor WO I

129340

Beenhouwerij en café Weerwolf

Brakel

Nederbrakel

Marktplein 26 (Brakel)

Voormalige beenhouwerij en café, in kern opklimmend tot het vierde cafés, slagerijen vierde kwart
18de eeuw
kwart van de 18de eeuw. Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder kunstleien zadeldak met gecementeerde
en witgeschilderde, neoclassicistische lijstgevel op beschilderde
hardstenen plint.

129341

Café 't Vlaamsch Bierhuis

Brakel

Nederbrakel

Marktplein 4 (Brakel)

Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën +
rechts poorttravee onder zadeldak met verankerde bepleisterde
lijstgevel, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw.

129342

Brouwerij Doornaert

Brakel

Nederbrakel

Marktplein 7 (Brakel)

Voormalige bierbrouwerij, in 1911 omgevormd tot klooster en school brouwerijen
van de Broeders van Liefde. Classicistisch dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de
eeuw.

129343

Parochiekerk Sint‐Pieter‐in‐de‐Banden

Brakel

Nederbrakel

Marktplein zonder nummer (Brakel)

Huidige kerk met driebeukige pseudobasilicale aanleg van vier
traveeën + torentravee. Tot derde geleding ingebouwde toren met
licht ingesnoerd torensilhouet; in zuidoostelijke oksel aangebouwde
zeszijdige traptoren, met smalle lichtgaten, onder tentdak.
Middenbeuk uitlopend in even breed koor van twee traveeën met
halfronde sluiting. Massieve vierkante westoren opklimmend tot
1515‐1551.

parochiekerken eerste helft
16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

129346

Villa

Brakel

Nederbrakel

Meerbeekstraat 22 (Brakel)

Beeldbepalende villa met voortuintje en laag muurtje van 1951 naar
ontwerp van architect R. De Roose. Vierkant volume van twee
bouwlagen en drie traveeën onder hoog schilddak met
nokbekroningen en uitgelengde dakkapel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129347

Dorpswoning

Brakel

Nederbrakel

Meerbeekstraat 32 (Brakel)

Eenvoudig hoekhuis met dubbelhuisopstand uit het vierde kwart van dorpswoningen vierde kwart
de 19de eeuw; vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.
19de eeuw

152/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
toiletten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

cafés, winkels

vanaf 1975

modernisme

neoclassicisme

Van Royen Johan (Ontwerper)

17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

na WO II

classicisme

gotiek,
classicisme

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Clepkens Pieter
(Ontwerper)

De Roose Raphaël (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

129348

Boerenwoning

Brakel

Nederbrakel

Meerbeekstraat 88 (Brakel)

Op oude rooilijn gelegen boerenhuisje van anderhalve bouwlaag en
vijf traveeën + rechts poorttravee, vermoedelijk opklimmend tot het
vierde kwart van de 19de eeuw ‐ eerste kwart van de 20ste eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129354

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Molenhoekstraat 10 (Brakel)

burgerhuizen
Bakstenen L‐vormige onderkelderde burgerwoning naar verluidt
gebouwd circa 1880; dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Analoge achtergevel, doch met zoldervenstertjes;
geschoorde luifel boven de deuren van de derde en vierde travee.
Aanleunende aanbouw met schuifpoort rechts.

129355

Gesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Molenhoekstraat 6 (Brakel)

Lager ten opzicht van het straatniveau gelegen gesloten hoeve,
minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw,
mogelijk ouder. Aan de straat, Boerenwoning van zeven traveeën met
aan weerszij aansluitende bijgebouwen onder doorlopend zadeldak.
Gekasseid erf achter de woning, volledig ingesloten door gewitte
bakstenen bedrijfsgebouwen met zadeldaken.

129356

Wegkapel

Brakel

Nederbrakel

Molenhoekstraat zonder nummer (Brakel) Gelegen aan de kruising met Watermolenstraat. Schuin ingeplante
wegkapel op driehoekig perceel. Beraapt en geschilderd rechthoekig
bakstenen gebouwtje op beschadigde sokkel.

pijlerkapellen

129363

Herberg Patria

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 13 (Brakel)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
dakvenster met gebogen waterlijst en gestrekte uiteinden. Lijstgevel
met houten kroonlijst op modillons, in het eerste kwart van de 20ste
eeuw opgefrist met gevel van geglazuurde baksteen.

herbergen,
winkels

129364

Neoclassicistisch herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 2 (Brakel)

Neoclassicistisch herenhuis, minstens opklimmend tot het derde
kwart van de 19de eeuw; voormalig enkelhuis met licht verhoogde
begane grond, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

herenhuizen,
derde kwart
tuinpaviljoenen 19de eeuw

129365

Burgerhuis en zoutbedrijf

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 24 (Brakel)

L‐vormig complex met binnenplaats en grote tuin, in kern deel van
groter geheel en volgens historisch kaartmateriaal minstens
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. In het eerste
kwart van de 20ste eeuw bekleed met faiencetegels verwerkt in
geometrische motieven, banden en hoekblokken in groene steen én
tableaus met art‐nouveau‐inslag.

gevelniskapelle tweede helft
n, burgerhuizen, 18de eeuw,
tweede helft
ziederijen
19de eeuw

129366

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 43 (Brakel)

Onderkelderd enkelhuis in neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw; drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

129367

Huis Gabriëls Tabak Verfwaren

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 47 (Brakel)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak naar
ontwerp van architect A. Van Kerckhoven uit 1946; verbouwing van
oudere kern.

winkels

na WO II

129368

Dokterswoning

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 50 (Brakel)

dokterswoninge derde kwart
Beeldbepalend hoekhuis naar verluidt in opdracht van dokter Van
19de eeuw
Den Dooren in het derde kwart van de 19de eeuw gebouwd op plaats n
van oudere bebouwing; volume aangepast in het vierde kwart van de
19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Asymmetrisch
dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

129369

Dokterswoning

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 54 (Brakel)

Achterin gelegen herenhuis, naar verluidt gebouwd als hoeve en
dokterswoninge eerste helft
n, wasserijen
20ste eeuw,
doktershuis circa 1793 in opdracht van dokter S. Van Den Dooren;
vierde kwart
volume gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw met
18de eeuw
vergroting zijvleugels en zuidhoek van achterbouw + wellicht
toevoeging huidige gevelbekleding. In achtertuin leegstaande
wasserijgebouwen wellicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw met
zaagdaken en één schoorsteen.

153/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
bakovens,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vakwerkbouw

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

neotraditioneel

Van Kerckhoven A. (Ontwerper)

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

129370

Herenhuis met landschapstuin

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 56 (Brakel)

Monumentaal herenhuis volgens mondelinge overlevering
opklimmend tot de 17de eeuw en volgens figuratieve kaarten
minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.
Pseudovakwerk hernomen in tuinpaviljoen met pergola op zuilen,
mogelijk verbouwing van paviljoen in het vierde kwart van de 19de
eeuw; gelijkaardig tuinhuisje. Prachtig aangelegde landschapstuin

herenhuizen,
pergola's,
siertuinen,
tuinpaviljoenen,
vijvers, beelden

17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129371

Herenhuis

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 62 (Brakel)

Achterin gelegen herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Onderkelderd neoclassicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Achterliggende grote tuin met formele
elementen zoals standbeeld in as van woning en enkele geschoren
taxussen. Koetshuis met rondboogvormige vensters met
empiredecoratie.

herenhuizen,
koetshuizen

tweede helft
19de eeuw

129372

Villa

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 64 (Brakel)

Villa met kleine voortuin met laag afgerond hekwerk van circa 1948‐
1951 naar ontwerp van architect F. Van Severen. Woonhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen, met praktijkruimte aan straatzijde.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

129373

Burgerhuis in eclectische stijl

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 71 (Brakel)

Eclectisch enkelhuis met integratie van neotraditionele elementen;
twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak uit begin 20ste
eeuw. Baksteenbouw op hardstenen sokkel met getraliede
keldergaten en paneelversiering.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

129374

Burgerhuis in eclectische stijl

Brakel

Nederbrakel

Neerstraat 89‐91 (Brakel)

Eclectisch breedhuis van twee bouwlagen, vier traveeën + links twee
poorttraveeën onder complexe bedaking daterend uit begin 20ste
eeuw met latere verbouwingen.

burgerhuizen,
gedenktekens

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

129383

Semigesloten hoevecomplex

Brakel

Nederbrakel

Olifantstraat 16 (Brakel)

Semigesloten hoevecomplex, heden met U‐vormige aanleg, te midden
van bebouwd dorpscentrum. Met gras begroeid erf, deels omgeven
door bakstenen bedrijfsgebouwen afgesloten met ijzeren hek. Hoger
gelegen boerenwoning aan gekasseid pad, minstens opklimmend tot
de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vakwerkbouw

129386

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Oude Blekerijstraat 1 (Brakel)

Hoeve met U‐vormige aanleg aan ijzeren hek, minstens opklimmend
tot het eerste kwart van de 19de eeuw; boerenwoning in het vierde
kwart van de 19de eeuw vergroot in oostelijke richting en circa het
tweede kwart van de 20ste eeuw voorzien van dwarsschuur.

hoeven,
aalpompen,
boerenwoninge
n, hekken,
schuren, stallen,
bakhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129387

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Rust

Brakel

Nederbrakel

Oude Blekerijstraat zonder nummer
(Brakel)

Omhaagde kapel in straatbocht, gebouwd in 1904 naar verluidt voor
het bekomen van een genezing. Gewit rechthoekig bakstenen
gebouwtje onder zadeldak met dakoverstek.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

129411

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Nederbrakel

Roensveldstraat 3 (Brakel)

Hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot de tweede
helft van de 18de eeuw, aangepast in het vierde kwart van de 19de
eeuw. Gebetonneerd erf, aan straatzijde afgesloten door muur met
lage aanbouwtjes.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
paardenstallen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

129412

Boerenwoning

Brakel

Nederbrakel

Romeinseweg 2 (Brakel)

Gerenoveerd hoekhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlagen
onder zadeldak, voorheen onderdeel van gesloten hoevecomplex.
Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde en beschilderde
plint. In rechter bovenhoek van de straatgevel, gevelnis met
gepolychromeerd Christusbeeld op houten kruis.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven,
kruisen

129415

Villa

Brakel

Nederbrakel

Ronsesestraat 27 (Brakel)

Villa met ommuurde voortuin en ijzeren hek aan gemetste hekpijlers
met siervazen op arduinen dekplaten. Dubbelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak van 1928.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)
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stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Van Severen Frans (Ontwerper)

vakwerkbouw
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129416

Dorpswoning

Brakel

Nederbrakel

Ronsesestraat 29 (Brakel)

Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak
uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de
20ste eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129421

Pastorie van Sint‐Pieter‐in‐de‐Banden met Brakel
tuin

Nederbrakel

Serpentestraat 10 (Brakel)

Voormalige pastorie van Sint‐Pieter‐in‐de‐Banden in 1909 tot dekenij
verheven. In 1857‐1859 in L‐vorm opgetrokken ter vervanging van de
meer noordoost‐gesitueerde vervallen oude pastorie van één
bouwlaag. Dubbelhuis met ommuurde kleine voortuin en ruime,
volledig ommuurde achterliggende tuin met twee oude beuken.
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

pastorietuinen, derde kwart
solitaire bomen, 19de eeuw
omheiningsmur
en, pastorieën

129422

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Serpentestraat 11 (Brakel)

Burgerhuis met art‐decogevel van 1928, naar ontwerp van architect burgerhuizen
De Pessemier; in kern minstens opklimmend tot het eerste kwart van
de 19de eeuw; later aangepast. Breedhuis van twee bouwlagen en zes
traveeën onder snijdende schild‐ en zadeldaken.

eerste kwart
19de eeuw

art deco

129423

Burgerhuis in cottagestijl

Brakel

Nederbrakel

Serpentestraat 2 (Brakel)

Huis in cottagestijl uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, met twee burgerhuizen
bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.

eerste helft
20ste eeuw

cottagestijl

129424

Winkel

Brakel

Nederbrakel

Serpentestraat 5‐7 (Brakel)

winkels
Winkelhuis minstens opklimmend tot de tweede helft van de 19de
eeuw, mogelijk ouder, met gevelaanpassingen in het eerste kwart van
de 20ste eeuw‐begin tweede kwart. Breedhuis van twee bouwlagen
en zes traveeën onder doorlopend zadeldak

tweede helft
19de eeuw

129428

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Spoorwegstraat 18 (Brakel)

Dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en
aflijnende hoekblokken, wellicht uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

burgerhuizen

129429

Villa De Graeve

Brakel

Nederbrakel

Spoorwegstraat 2 (Brakel)

Beeldbepalende villa naar ontwerp van architect F. Van Severen van
1932, omsloten door ommuurde voortuin met ijzeren hek tussen
postamenten en grote beboomde achtertuin. Residentie van het
dubbelhuistype; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak
met bekronende schoorstenen; lagere rechts aanbouw onder
mansardedak.

interbellum
hekpijlers,
hekken,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129430

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Spoorwegstraat 20 (Brakel)

Dubbelhuis van vijf traveeën, waarvan lijstgevel op arduinen plint in
de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw is bekleed met witte
faiencesteen belijnd met blauwe banden en geometrische motieven.

burgerhuizen

129431

Ensemble van woonhuis met bijhorend
bedrijfsgebouw

Brakel

Nederbrakel

Spoorwegstraat 54‐56, 54B, 56A (Brakel)

Ensemble van woonhuis met bijhorend bedrijfsgebouw, wellicht uit
de tweede helft van de 20ste eeuw.

directeurswonin eerste helft
20ste eeuw
gen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

129432

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Spoorwegstraat 58 (Brakel)

burgerhuizen
Eenvoudig enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder
zadeldak uit de eerste helft van de 20ste eeuw, opgetrokken uit rode
baksteen met arduinen sokkel, dorpels en lijsten.

eerste helft
20ste eeuw

129454

Twee burgerhuizen

Brakel

Nederbrakel

Stationsplein 6‐7 (Brakel)

Twee enkelhuizen van tweeënhalve bouwlaag en respectievelijk twee burgerhuizen
en drie traveeën onder doorlopend zadeldak. Kern uit het vierde
kwart van de 19de eeuw met gevelaanpassing in het tweede kwart
van de 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129455

Cafe De La Gare

Brakel

Nederbrakel

Stationsplein 8 (Brakel)

cafés
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern uit het vierde kwart van de 19de eeuw, verbouwd in het tweede
kwart van de 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

129456

Winkel

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 25 (Brakel)

Winkelpand met enkelhuisopstand van twee traveeën en
tweeënhalve bouwlaag onder zadeldak uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, vernieuwd in het vierde kwart van de 20ste eeuw.
Bakstenen lijstgevel verlevendigd met gele steen op natuurstenen
plint.
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winkels

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Van Severen Frans (Ontwerper)
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129457

Winkel

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 32 (Brakel)

Rijhuis van drie bouwlagen onder zadeldak, in kern uit het vierde
kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw,
vernieuwd als winkelhuis met art‐decogevel van rode baksteen in de
eerste helft van de 20ste eeuw.

winkels

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

art deco

129458

Ensemble van burgerhuizen

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 33‐37 (Brakel)

Ensemble van burgerhuizen van twee bouwlagen uit het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw in eclectische en historiserende stijl. Nummer 33
naar ontwerp van architect R. Neybergh.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

129459

Samenstel van twee stadswoningen

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 34‐36 (Brakel)

Samenstel van twee rijhuizen van twee bouwlagen onder doorlopend stadswoningen tweede kwart
zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

129460

Brouwerij Derby met brouwerswoning

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 38‐40 (Brakel)

brouwerijen,
Brouwerij, circa 1898 opgericht. Nummer 38. Bedrijfspand
brouwerswonin
oorspronkelijk van één bouwlaag in het tweede kwart van de 20ste
gen
eeuw verhoogd. Nummer 40. Goed bewaard laadluik met
overstekend zadeldak en gesmeed ijzeren balkon. Brouwerswoning in
1905 met twee traveeën vergroot en mogelijk voorzien van huidige
geveldecoratie. Beeldbepalend onderkelderd herenhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129461

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 52 (Brakel)

burgerhuizen
Woonhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in opdracht van Van Butsele en voorheen horende bij
nummer 54. Kern uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, straatgevel
in het tweede kwart van de 20ste eeuw vernieuwd.

eerste helft
20ste eeuw

129462

Textielbedrijf Van Butsele

Brakel

Nederbrakel

Stationsstraat 54 (Brakel)

Bedrijf voor textielveredeling en twijnderij, opgericht in 1928 en aan
straatzijde afgesloten door bakstenen muur met rondbogen en
smeedwerk met art‐decovormgeving. Achterin gelegen rechthoekig
bakstenen gebouw van negen traveeën onder zaagdak. Links ronde
fabrieksschoorsteen.

interbellum
twijnderijen,
omheiningsmur
en,
fabrieksschoors
tenen

129481

Interbellumwoning

Brakel

Nederbrakel

Tenbossestraat 10 (Brakel)

Dubbelhuis van drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder
zadeldak uit het interbellum, met elementen uit de nieuwe
zakelijkheid. Karakteristieke horizontale lijn doorbroken door
verticaliserende hogeroplopende deurtravee én verspringend
gevelvlak met respectievelijk driezijdige en rechts afgeronde erkers
op de bovenverdieping.

burgerhuizen

129482

Winkel en woonhuis

Brakel

Nederbrakel

Tenbossestraat 12‐14 (Brakel)

Tweegezinswoning, voorheen mogelijk woon‐/winkelhuis. Samenstel winkels
van twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak, wellicht uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw. Gele baksteen in decoratief metselverband met gele en bruine
geglazuurde baksteen verwerkt in de pui en deels in de plint.

eerste helft
20ste eeuw

129483

Villa in cottagestijl

Brakel

Nederbrakel

Tenbossestraat 54 (Brakel)

villa's
Villaatje in cottagestijl ontworpen in 1928. Breedhuis van twee
bouwlagen onder overstekende snijdende schild‐ en zadeldaken met (bouwkundig
lijstgevels opgetrokken uit roodgeschilderde baksteen op de beneden‐ erfgoed)
en imitatievakwerk op de bovenverdieping.

interbellum

129484

Villa

Brakel

Nederbrakel

Tenbossestraat 59 (Brakel)

Villa met kleine voortuin, samen met tuinafsluiting in 1941 door
architect R. De Roose ontworpen. Enkelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder snijdende schild‐ en mansardedaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129492

Sint‐Jozefkapel of Kapel van de Vrede

Brakel

Nederbrakel

Toepkapelstraat zonder nummer (Brakel)

Neogotische kapel, op heuvel met aangelegd plateau en omgeven
door zeven staties van ommegang te midden van omzomende
bomenrij van onder meer paardenkastanjes. Eenbeukige kapel van
twee traveeën met uitspringend portaal en driezijdig koor onder
steile leien zadeldaken, opgericht in 1924. Groot kruisbeeld met
gedenksteen en namen van oorlogsslachtoffers uit de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog.

gedenktekens, interbellum
bedevaartkapell
en,
ommegangen,
kruisen, houtige
beplantingen
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interbellum

plantensoort

context

persoon

Neybergh Richard (Ontwerper)

modernisme

cottagestijl

WO II

De Roose Raphaël (Ontwerper)

neogotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper)
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129494

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Twaalfbunderstraat 4 (Brakel)

eerste kwart
Hoeve, teruggaand op een minstens tot het eerste kwart van de 19de hoeven,
aardappelkelder 19de eeuw
eeuw opklimmend L‐vormig complex; verbouwde en jongere
s,
bakstenen bedrijfsgebouwen rondom gebetonneerd erf.
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

129495

Burgerhuis

Brakel

Nederbrakel

Twaalfbunderstraat 40 (Brakel)

Vrijstaande burgerwoning van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met ommuurde tuin, gebouwd circa 1930,
opgetekend in kadaster in 1937 en circa 1960 achterbouw vergroot.

129497

Wegkapel

Brakel

Nederbrakel

Valkenbergstraat zonder nummer (Brakel) Wegkapel gewijd aan de Heilige Theresia, ingeplant aan tweesprong betreedbare
op omhaagd hoekperceel en gebouwd in 1936 ter vervanging van een kapellen (klein
minstens tot de tweede helft van de 18de eeuw opklimmende Onze‐ erfgoed)
Lieve‐Vrouwekapel. Gebouwtje met driezijdige koorsluiting in
neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl onder zadeldak op modillons.

129498

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Brakel

Nederbrakel

Valkenstraat 1 (Brakel)

Vroeger alleenstaande nu tegen hoekhuis aangebouwde Onze‐Lieve‐ betreedbare
kapellen (klein
Vrouwekapel. Volgens kaartmateriaal en overlevering mogelijk tot
het vierde kwart van de 18de eeuw opklimmend; vernieuwd in 1987 erfgoed)
en opnieuw ingewijd in 1988. Rechthoekig bakstenen gebouwtje
onder pannen zadeldak.

vierde kwart
18de eeuw

129499

Wegkapel

Brakel

Nederbrakel

Valkenstraat zonder nummer (Brakel)

Eenvoudige, circa 1994 verplaatste en met hergebruikt materiaal
heropgebouwde wegkapel teruggaand op ouder, mogelijk uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, bedehuisje.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

129509

Hoeve

Brakel

Nederbrakel

Vunkstraat 10 (Brakel)

Hoeve, volgens typologische kenmerken mogelijk opklimmend tot de boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
tweede helft van de 19de eeuw, met bakstenen bedrijfsgebouw aan n, hoeven,
schuren, stallen
met gras begroeid erf. Boerenwoning van zes traveeën onder
vernieuwd pannen zadeldak, voorafgegaan door gekasseid pad.

129510

Stadswoning

Brakel

Nederbrakel

Warande 13 (Brakel)

Rijwoning van twee bouwlagen onder zadeldak, wellicht uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw, met groen en witte geglazuurde
baksteen beklede voorgevel.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

129511

Stadswoning

Brakel

Nederbrakel

Warande 51 (Brakel)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Gecementeerde voorgevel met gevelafwerking uit het tweede kwart
van de 20ste eeuw, namelijk afgevlakte bossage in pui, ruitmotief in
borstwering en schijnvoegen in bovenverdieping.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

129512

Stadswoning

Brakel

Nederbrakel

Warande 53 (Brakel)

Breedhuis met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Volledig met siersteen beklede lijstgevel
met uitgespaarde omlijstingen rond licht getoogde muuropeningen.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

129513

Samenstel van burgerhuizen in eclectische Brakel
stijl

Nederbrakel

Wielendaalstraat 1‐3, 3B (Brakel)

Samenstel van enkelhuizen in eclectische stijl volgens
spiegelbeeldschema naar ontwerp van architect F. De Pessemier van
1928. Bakstenen rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak met dakvenster en zinken oeil‐de‐boeuf.

burgerhuizen

129514

Eenheidsbebouwing van woon‐
winkelhuizen

Nederbrakel

Wielendaalstraat 46‐48 (Brakel)

dorpswoningen, eerste helft
Eenheidsbebouwing van woon‐/winkelhuizen uit het tweede kwart
winkels
20ste eeuw
van de 20ste eeuw volgens repeterend schema, met behouden
winkelpuien. Onderkelderde bakstenen dubbelhuizen van drie en vier
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopende kunstleien
zadeldaken.

Brakel
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

burgerhuizen, interbellum
omheiningsmur
en
interbellum

interbellum

neotraditioneel

eclecticisme

De Pessemier F. (Ontwerper)
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129515

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Nederbrakel

Wielendaalstraat 51 (Brakel)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, volgens historisch
kaartmateriaal teruggaand op hoeve met U‐vormige aanleg en
minstens tot de 17de eeuw opklimmend; huidig uitzicht resultaat van
verbouwing en verkleining in 1933. Ommuurd en met ijzeren hek aan
hekpijlers afgesloten erf. L‐vormig, deels gewit boerenburgerhuis van
twee bouwlagen onder snijdende zadel‐ en halve schilddaken.

boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129516

Samenstel van arbeiderswoningen

Brakel

Nederbrakel

Wielendaalstraat 54‐60 (Brakel)

Samenstel van arbeiderswoningen met enkelhuisopstand uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw, deels volgens spiegelbeeldschema;
twee bouwlagen en twee traveeën onder doorlopend zadeldak.
Nummer 58 met vernieuwd parement en verbouwde pui.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

129517

Villa

Brakel

Nederbrakel

Wielendaalstraat 62 (Brakel)

Villa, in 1954 gebouwd naar ontwerp van architect L. De Pessemier
op plaats van oudere hoeve met losse bestanddelen. Markant volume
met hoge puntgevels met houten bebording in geveltoppen; links
afgeschuinde hoeknis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje. Ten oosten,
achter woonhuis voormalig ouder bedrijfsgebouw.

gevelniskapelle na WO II
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129518

Semigesloten hoeve

Brakel

Nederbrakel

Wijnstraat 19 (Brakel)

Aan de straat palend semigesloten complex met U‐vormige aanleg,
teruggaand op oudere hoeve met losse bestanddelen. Naar de straat
geopend zacht hellend erf met centraal de mestvaalt, deels omgeven
door verankerde gewitte bakstenen gebouwen. Boerenwoning van
zeven traveeën onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot het
derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
paardenstallen,
schuren,
gesloten hoeven

129187

Livineskruisen

Brakel

Opbrakel

Brakelbosstraat zonder nummer (Brakel)

Wegkruis bij een put met twee bankjes geplaatst in de berm van het wegkruisen
westelijk bospad, tussen het kruispunt met twee andere bospaden in
het Brakelbos. Groengeschilderd houten kruis onder met zink bekleed
houten afdak. Jaartal 1782 ingekerfd onder het verdwenen
Christusbeeld.

129186

Veldkapelletje

Brakel

Opbrakel

Brakelbosstraat zonder nummer (Brakel)

Veldkapelletje, gelegen aan het pad in het verlengde van de straat, bij pijlerkapellen
de rand van het Brakelbos. Op kaart van Opbrakel van 1900 is reeds
een kapel aangegeven. Rechthoekige bakstenen pijler met gewitte
voorzijde en onder pannen ezelsrug.

129208

Langgestrekte hoeve

Brakel

Opbrakel

Evensveldstraat 18 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend langgestrekt hoevetje. Laag ijzeren
toegangshek van buisprofielen uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw met zonneradmotief. Boerenwoning van zeven traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk uit begin 20ste eeuw.

hekken,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

129235

Hoeve in U‐vorm

Brakel

Opbrakel

Heinestraat 3 (Brakel)

Hoeve met U‐vormige aanleg, grotendeels uit het derde kwart van de
19de eeuw. Rechthoekig binnenerf aan de straatzijde afgesloten door
muur met hek tegenover rij van zes linden aan de andere straatkant.
In het derde kwart van de 19de eeuw tot stallen verbouwde vroegere
woning met kelder. Paardenstal in linker travee.

omheiningsmur derde kwart
19de eeuw
en,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
paardenstallen,
stallen,
bakhuizen

129236

Wegkapel

Brakel

Opbrakel

Heinestraat zonder nummer (Brakel)

Rechthoekige wegkapel onder leien zadeldak halverwege de
westelijke straatzijde, opklimmend tot midden 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)
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vierde kwart
18de eeuw

voor WO I

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

De Pessemier Louis (Ontwerper)
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129241

Hoeve met losse bestanddelen

Brakel

Opbrakel

Hellenhoek 1 (Brakel)

Hoeve voorheen met losse bestanddelen minstens opklimmend tot de
tweede helft van de 18de eeuw, in het derde kwart van de 19de eeuw
uitgebreid en aangepast tot gesloten hoeve. Bakstenen
hoevegebouwen onder snijdende zadeldaken en gekasseide
rechthoekige binnenplaats met centrale mestvaalt en recent
overbouwde mestput.

paardenstallen,
mestvaalten,
boerenwoninge
n, koetshuizen,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129249

Burgerlijk hospitaal of gasthuis

Brakel

Opbrakel

Holenbroek 18‐38 (Brakel)

Diep perceel aan weerszij merendeels begrensd door bakstenen
tuinmuur. Twee parallel gelijkaardige achterin gelegen rechthoekige
hoofdgebouwen van het hospitaal, in de typerende semi‐officiële
baksteenarchitectuur van het derde kwart van de 19de eeuw.
Plannen voor herbestemming van de twee belangrijkste vleugels tot
sociale woningen.

ziekenhuizen

derde kwart
19de eeuw

129250

Boerenburgerhuis

Brakel

Opbrakel

Holenbroek 5 (Brakel)

Boerenburgerhuis typerend voor de doorsnee‐dorpswoningenbouw
van het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

boerenburgerhu eerste helft
izen
20ste eeuw

129323

Arbeiderswoning

Brakel

Opbrakel

Leinstraat 23 (Brakel)

Arbeiderswoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

129324

Arbeiderswoning

Brakel

Opbrakel

Leinstraat 32 (Brakel)

Lage arbeiderswoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder
rechts afgewolfd zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

129325

Arbeiderswoning

Brakel

Opbrakel

Leinstraat 43 (Brakel)

Alleenstaande arbeiderswoning van één bouwlaag en vijf traveeën
met staltravee rechts onder zadeldak, uit het derde kwart van de
19de eeuw. Blind bovenlicht van voordeur onder omlijste gevelnis
met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw en Heilig Hart.

gevelniskapelle derde kwart
19de eeuw
n,
arbeiderswonin
gen

129326

Hof te Fransbeke

Brakel

Opbrakel

Leinstraat 86 (Brakel)

Aan de straat palende grote hoeve van het semigesloten type met
vrijwel vierkante aanleg, gebouwd in 1737‐1738. Merendeels
gekasseide, ruime binnenplaats met centrale steenput. Deels gewitte
bakstenen hoevegebouwen waarschijnlijk voornamelijk uit de 18de
eeuw; niettegenstaande enige 19de‐ en 20ste‐eeuwse aanpassingen
bleven aanleg en globaal karakter goed behouden.

18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
waterputten,
bakhuizen

129327

Arbeiderswoning

Brakel

Opbrakel

Leinstraat 98 (Brakel)

Bakstenen arbeiderswoning van vier traveeën met links aansluitende arbeiderswonin vierde kwart
gen, bakhuizen 19de eeuw,
stal onder zadeldak, van circa 1900. Bakhuisje van het tweedelige
voor WO I
type links in de voortuin.

129333

Kleine wegkapel

Brakel

Opbrakel

Livierenstraat zonder nummer (Brakel)

Eenvoudig rechthoekig open kapelletje van gewitte bakstenen onder
pannen zadeldakje; in begin 20ste eeuw opgericht door de
toenmalige bewoners van aanpalende hoeve.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129336

Hoeve

Brakel

Opbrakel

Maaistraat 4 (Brakel)

Hoeve met naar het het zuiden georiënteerde boerenwoning aan
brede gekasseide oprit en ijzeren toegangshek aan de erfzijde.
Boerenwoning van zes traveeën, wellicht uit het derde kwart van de
19de eeuw en in het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw
verhoogd met bovenverdieping.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven
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eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129385

Herenhuis

Brakel

Opbrakel

Opbrakelsestraat 127 (Brakel)

Woning van de geestelijk directeur van het klooster van de zusters
van Sint‐Franciscus van Opbrakel. Alleenstaand herenhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder leien schilddak, uit het derde kwart
van de 19de eeuw, enigszins aangepast in de eerste helft van de 20ste
eeuw. Ommuurde achtertuin met klein polygonaal bakstenen
tuinpaviljoen, waarschijnlijk uit begin 20ste eeuw.

directeurswonin
gen,
herenhuizen,
omheiningsmur
en,
tuinpaviljoenen

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129396

Gesloten hoeve, watermolen en brouwerij Brakel

Opbrakel

Pieter Hoelmanstraat 15 (Brakel)

Achterin gelegen bakstenen hoeve van het gesloten type, ten westen
en ten zuiden begrensd door de Molenbeek. Voormalige watermolen,
waarvan reeds melding in 1571, en brouwerij aan de volledig
gekasseide binnenplaats met onregelmatige vorm. Grote molenvijver
ten westen.

bietenkelders, 16de eeuw,
vierde kwart
brouwerijen,
19de eeuw
maalderijen,
serres, vijvers,
wagenhuizen,
watermolens,
bakhuizen,
gesloten hoeven

129397

Semigesloten hoeve en wegkapelletje

Brakel

Opbrakel

Pieter Hoelmanstraat 51 (Brakel)

Hoeve van het semigesloten type, aanpassing en uitbreiding uit de
19de eeuw en begin 20ste eeuw van oudere hoeve. Oprit naar de
erftoegang, met rechts aan de straat bijbehorende wegkapel uit 1902
onder grote linde. Boerenwoning van acht traveeën en anderhalve
bouwlaag, onder mank zadeldak; wellicht kern van zes traveeën
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten
hoeven,
kapelbomen

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129398

Semigesloten hoeve met Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel

Brakel

Opbrakel

Pieter Hoelmanstraat 54 (Brakel)

Hoeve van het semigesloten type met huidig uitzicht voornamelijk uit
de eerste helft van de 20ste eeuw en deels in aanleg uit de 19de
eeuw. Grotendeels gekasseide rechthoekige binnenplaats waarvan
deels geopende zijde aan de straat afgesloten door smeedijzeren hek.
Achterin gelegen boerenwoning van anderhalve bouwlaag en vijf
traveeën onder zadeldak, in kern waarschijnlijk opklimmend tot circa
1800. Eenvoudig rechthoekig open wegkapelletje, gebouwd in het
begin van de 20ste eeuw.

boerenwoninge
n, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129408

Wegkruis

Brakel

Opbrakel

Riebeke zonder nummer (Brakel)

Wegkruis, opgesteld tussen vier linden binnen een omheind perk met wegkruisen
ijzeren toegangshek. Kruis opgericht eind 19de eeuw. Gewit
Jezusbeeld nu aan een grijsgeschilderd betonnen kruis onder afdakje
en tegen traditioneel ruitvormig bord met decoratief uitgesneden
randen.

129413

Gesloten hoeve

Brakel

Opbrakel

Ronsesestraat 226 (Brakel)

Hoeve met gesloten aanleg, naar verluidt voor 1925 tevens een
afspanning. Bakstenen hoevegebouwen onder snijdende zadeldaken,
als semigesloten hoeve opgericht circa 1845, in het derde kwart van
de 19de eeuw door uitbreiding gewijzigd tot gesloten hoeve.

160/1748

mestvaalten,
aalpompen,
afspanningen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129414

Historische hoeve Hof ten Bossche

Brakel

Opbrakel

Ronsesestraat 265 (Brakel)

Imposante historische hoeve, kaderend in een landschappelijk
opmerkelijke omgeving in de zuidwestelijke uithoek van Opbrakel;
vanuit het westen, na stompe hoek tot voor de hoeve lopende
gekasseide toegangsweg met boomgaard ten noorden; vroegere
dreef en heden landweg in het verlengde ervan. Overwegend gewitte
bakstenen hoevegebouwen op gepikte plint; min of meer
rechthoekige aanleg rondom ruime gekasseide binnenplaats met
centrale mestvaalt.

17de eeuw,
mestvaalten,
vierde kwart
bakovens,
18de eeuw
kasseiwegen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129438

Brakel
Moederhuis van de congregatie der
zusters penitenten van Sint‐Franciscus van
Assisi van Opbrakel

Opbrakel

St.‐Franciscusstraat 2, 2A (Brakel)

Voormalig moederhuis van de congregatie der zusters penitenten van
Sint‐Franciscus van Assisi van Opbrakel. Oudste gebouwen
teruggaand op het vroegere baljuwhuis in het middelste deel van U‐
vormig aangelegde deel van het klooster: in de naar het zuidoosten
gerichte lijstgevel herkenbaar aan de heden verdiepte
spiegelboogdeur met fraai uitgewerkte hardstenen omlijsting
typerend voor de tweede helft van de 18de eeuw; vermoedelijk
voorheen een dubbelhuis van één bouwlaag en zeven traveeën.
Kloosterhoeve, voornamelijk van circa 1925 en nog 19de‐eeuws deel.
Door meerdere aanzienlijke uitbreidingen onder andere in het derde
kwart van de 19de eeuw (1874), in de jaren 1890, groeide het
klooster uit tot een gebouwencomplex palend aan de pastorietuin
met hoge kloostertuinmuur aan Holenbroek.

aardappelkelder
s, baljuwhuizen,
kloosterhoeven,
kloosters,
Mariagrotten,
rusthuizen,
schuren, stallen,
weeshuizen,
ziekenhuizen

129439

Boerenwoning

Brakel

Opbrakel

St.‐Franciscusstraat 5 (Brakel)

Gewitte bakstenen boerenwoning van aanvankelijk zes traveeën
waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw, later rechts
uitgebreid met twee traveeën. Straatgevel afgelijnd door brede
getrapte daklijst.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
18de eeuw

129440

Lagere school

Brakel

Opbrakel

St.‐Franciscusstraat 7 (Brakel)

lagere scholen
Dorpsschool, opgericht in begin 20ste eeuw, gekenmerkt door U‐
vormige aanleg rond ruime rechthoekige geplaveide speelplaats, met
bakstenen muur aan de straatzijde. Bakstenen vleugels van één
bouwlaag onder snijdende kunstleien zadeldaken.

voor WO I

129441

Hoeve

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 13 (Brakel)

hoeven
Oorspronkelijke hoeve, later verbouwd als café. De woning vormde
vroeger één vrijstaand geheel met de woning die ernaast. Volgens de
eigenaars is de woning gebouwd in 1772. Onderkelderd bakstenen
dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak
met verankerde witgeschilderde en decoratief gecementeerde
lijstgevel op gepikte plint met schijnvoegen met daarboven een band
van imitatiebreuksteen.

tweede helft
18de eeuw

129442

Burgerhuis

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 19 (Brakel)

Alleenstaand bakstenen huis met twee bouwlagen van vijf traveeën
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Verankerde lijstgevel links
getrapt aflopend boven een bijkomend benedenvenster.

129443

Burgerhuis en bijhorende winkel

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 25 (Brakel)

burgerhuizen,
Burgerhuis met bijhorende vroegere winkel tegen de voorgevel,
gebouwd circa 1925. Bakstenen dubbelhuis met kunstleien bedaking. winkels
Twee linker traveeën met twee bouwlagen onder wolfsdak. Aan de
straat palende winkel van één bouwlaag onder schilddak.

129444

Pastorie

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 3 (Brakel)

Oude pastorie, heden kloosterhuis bij het Sint‐Franciscustehuis. Als
pastorie opgericht in het vierde kwart van de 18de eeuw door
toenmalig pastoor J. B. De Landtsheere en als dusdanig gebruikt tot
circa 1835. Achterin gelegen dubbelhuis van zeven traveeën en een
bouwlaag onder mansardedak, als pastorie opgericht in het vierde
kwart van de 18de eeuw en als dusdanig gebruikt tot circa 1835.
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burgerhuizen

pastorieën

datering

interbellum,
tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129445

Gemeentehuis van Opbrakel en
gemeenteschool

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 49‐53 (Brakel)

Symmetrisch gebouw uit 1871 van twee verdiepingen en zeven
traveeën onder schilddak naar ontwerp van architect Van Hoecke‐
Peeters. Aanvankelijk omvatte het gebouw in de linker helft een
enkelhuis als woning voor het schoolhoofd, een centrale toegang en
in het rechter deel een klaslokaal op benedenverdieping en
gemeentehuis op bovenverdieping. Na aanbouw rechts van een
nieuwe jongensschool in 1952‐53 naar ontwerp van architect R. De
Roose, werd de rechter helft volledig in gebruik genomen als
gemeentehuis.

gemeentehuize na WO II, derde
kwart 19de
n, lagere
eeuw
scholen,
onderwijzerswo
ningen

De Roose Raphaël (Ontwerper),
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

129446

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 5 (Brakel)

Pastorie met laag ommuurd voortuintje. Dubbelhuis van zes traveeën
en twee bouwlagen onder wolfsdak, gebouwd in 1839. Ruime
achtertuin, afgesloten door bakstenen muur. In de as van de
achterdeur opgericht achthoekig bakstenen tuinpaviljoentje met plat
dak.

pastorietuinen, tweede kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën,
tuinpaviljoenen

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper)

129447

Parochiekerk Sint‐Martinus

Brakel

Opbrakel

St.‐Martensstraat 6 (Brakel)

Dorpskerk met georiënteerd koor afwijkend naar het noorden.
Laatromaanse toren als oudste deel van de huidige kerk gewoonlijk
gedateerd in de 13de eeuw. Gegevens over welomschreven
bouwwerken zijn pas vanaf de 16de eeuw voorhanden. Wellicht
onderging de kerk in de gotische periode herhaaldelijk wijzigingen.
Niettegenstaande het schip veel jonger is dan de massieve westtoren
sluiten hun massa's op zeer aanvaardbare wijze bij elkaar aan.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
opgaande
bomen,
bomenrijen

129479

Station Opbrakel

Brakel

Opbrakel

Tenbergen 34 (Brakel)

Voormalig stationnetje ongeveer gelijktijdig opgericht met de aanleg stationsgebouw vierde kwart
en
19de eeuw
van de spoorlijn Aalst‐Ronse in 1884‐1885. L‐vormige alleenstaand
huis van anderhalve bouwlaag onder overstekende snijdende
zadeldaken, in de typerende bouwtrant van de landelijke
spoorwegarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw.

129480

Wegkapel

Brakel

Opbrakel

Tenbergen zonder nummer (Brakel)

Wegkapel, waarschijnlijk opklimmend tot de tweede helft van de
19de eeuw, schuin ingeplant aan de wegkant ten noorden van en bij
het begin van de verdwenen vroegere toegangsweg van het Hof ter
Bruggen.

129500

Semigesloten hoeve

Brakel

Opbrakel

Verrebeke 12 (Brakel)

boerenwoninge derde kwart
Aan een doodlopende zijweg gelegen semigesloten hoeve met
19de eeuw
overwegend bakstenen hoevegebouwen onder snijdende zadeldaken n, hoeven,
schuren, stallen
(pannen en kunstleien) rondom gekasseide rechthoekige
binnenplaats, merendeels van circa 1870.

129501

Semigesloten hoeve

Brakel

Opbrakel

Verrebeke 27 (Brakel)

Semigesloten bakstenen hoeve in straatbocht waar twee grote linden
de erftoegang markeren; teruggaand op een hoeve met losse
bestanddelen opklimmend tot eind 18de eeuw, wellicht in het derde
kwart van de 19de eeuw grosso modo veranderd tot de huidige
configuratie met gedeeltelijke vervanging van en uitbreiding van de
bestaande gebouwen.

bakhuizen,
hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

129502

Pastorie

Brakel

Opbrakel

Verrebeke 4 (Brakel)

Landelijke pastorie van één bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak, tussen gecementeerde aandaken met schouderstukken;
drie houten dakkapelletjes voor en achter. Nieuwbouw in 1679,
vermoedelijk aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw.

vierde kwart
hekken,
17de eeuw
hekpijlers,
pastorieën,
schuren, stallen

129503

Boerenwoning

Brakel

Opbrakel

Verrebeke 8 (Brakel)

Alleenstaande boerenwoning uit het vierde kwart van de 18de eeuw, betreedbare
achterin gelegen op naar de straat afhellend erf; overblijfsel van een kapellen (klein
erfgoed),
vroegere hoeve waarvan de bedrijfsgebouwen verdwenen zijn.
boerenwoninge
n

162/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

13de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stijl

romaans, gotiek

plantensoort

context

persoon

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Van Peteghem
Lambert‐Benoit (Uitvoerder)
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129504

Verrebeekmolen

Brakel

Opbrakel

Verrebeke zonder nummer (Brakel)

De Verrebeekmolen is een laat 18de‐eeuwse stenen korenwindmolen windmolens
van het type bovenkruier waarvan de sterk conische ronde molenkuip
afgedekt is door een streekeigen uidak. Tussen 1994 en 1996 werd de
molen volledig ontmanteld en heropgebouwd door de firma 't
Gebinte Molenbouw naar plannen van architect F. Ponnet.

129519

Hof te Wolfskerke

Brakel

Opbrakel

Wolfskerke 10 (Brakel)

In 1663‐1664 en in 1755‐56 grotendeels vernieuwd semigesloten
hoevecomplex met bakstenen hoevegebouwen onder rode pannen
zadeldaken en met gewitte straatgevels. Toegangspoort opgenomen
in zuidvleugel aan straatzijde tussen stallen en boerenwoning.
Langgerekte deels gekasseide rechthoekige binnenplaats met
gekasseide brede doorgang op de noordwesthoek naar het
achterliggende grootste bedrijfsgebouw. Eenvoudig rechthoekig
bakstenen kapelletje gebouwd in 1953.

hoeven,
boerenwoninge
n,
kippenhokken,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
moestuinen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, schuren,
smidsen,
stallen,
fokkerijen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129520

Mullenskasteel

Brakel

Opbrakel

Wolfskerke 12 (Brakel)

Bak‐ en hardstenen kasteeltje in eclectische stijl met elementen
ontleend aan de Engelse neogotiek. Twee bouwlagen op hoog
souterrain en onder snijdende pannen zadeldaken tussen aandaken,
gebouwd in 1893 door senator Adèle Mulle de Terschueren als
woning bij zijn jaars voordien uitgebreide hoeve. Kleine vierkante
conciërgewoning van 1893, met gevel palend aan de straat. IJzeren
toegangshek aan vierkante bakstenen hekpijlers met uitspringende
lijsten van decoratieve grijze bakstenen. IJskelder van 1893 ten
noordoosten.

conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen

129521

Gesloten hoeve

Brakel

Opbrakel

Wolfskerke 25 (Brakel)

Huidige hoevegebouwen met U‐vormige aanleg uit begin en eind
19de eeuw, teruggaand op een oudere gesloten hoeve. Bakstenen
hekpijlers aan de erftoegang tegenover de poort met doorrit in het
lange bedrijfsgebouw met stallen; rechthoekige binnenplaats
geopend naar het zuidoosten en met brede gekasseide strook voor de
stallen.

bakovens,
paardenstallen,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hagen,
hekpijlers,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

129252

Boerenburgerhuis

Brakel

Parike

Hollebeekstraat 11 (Brakel)

boerenburgerhu derde kwart
Semigesloten hoeve gebouwd circa 1870 waarvan enkel het
19de eeuw
boerenburgerhuis gespaard bleef. Dubbelhuis van twee bouwlagen en izen
vier traveeën onder schilddak; benedenverdieping aan weerszij met
één bijkomende travee onder lessenaarsdak.
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typologie

datering

stijl

context

persoon
Ponnet Frank (Ontwerper), De
Punt Johan (Uitvoerder), Wieme
Molenbouw (Uitvoerder)

vanaf 1975,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
derde kwart
17de eeuw, na
WO II, derde
kwart 18de
eeuw, vierde
kwart 19de
eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

eclecticisme
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129253

Hoeve Hembroek

Brakel

Parike

Hollebeekstraat 22 (Brakel)

Van de oorspronkelijke hoevegebouwen rest slechts de vleugel ten
zuidwesten met woonhuis. Huidig erf deels door
betonplatenafsluiting begrensd. Boerenwoning van zes traveeën met
links twee aanpalende staltraveeën, onder doorlopend zadeldak, in
kern vermoedelijk opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw.
Aalpomp rechts. Klein houten kapelletje op staak aan de straat
geplaatst in de jaren 1960.

na WO II, eerste
aalpompen,
boerenwoninge helft 18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
staakkapellen

129254

Hof ter Planken

Brakel

Parike

Hollebeekstraat 79 (Brakel)

Historische pachthoeve geïsoleerd ingeplant in de noordoostelijke
uithoek van Parike op de rand van de vallei van de Pachtbosbeek. Al
vermeld in 1400, in 1571 als bezit van de Gentse Sint‐Pietersabdij.
Bakstenen hoevegebouwen waarvan slechts weinig overblijvende
delen uit de 17de en de 18de eeuw, merendeels gewijzigd of
vervangen in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

hoeven,
mestvaalten,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

129251

Omgeving van de Parochiekerk Sint‐
Lambertus

Brakel

Parike

Hollebeekstraat, Koestraat, Steenweg
(Brakel)

De Sint‐Lambertuskerk wordt omgeven door een klein kerkhof. De
toegang tot het kerkhof wordt gemarkeerd door twee lindes. De
bebouwing in de onmiddellijke omgeving van kerk en kerkhof zijn
typische voorbeelden van plattelandsarchitectuur.

dorpswoningen,
dorpen

129317

Semigesloten hoeve

Brakel

Parike

Langenbroekweg 6 (Brakel)

Semigesloten bakstenen hoeve deels opklimmend tot de 18de tot
19de eeuw, aangepast en uitgebreid in de tweede helft van de 19de
eeuw. Toegangspoort, op noordhoek van gekasseide onregelmatige
vierhoekige binnenplaats, gevormd door houten latei met pannen
ezelsrug boven ijzeren hek. Bijbehorende Heilig Hartkapel, minstens
opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenburgerhu 18de eeuw,
19de eeuw
izen, hekken,
schuren,
bakhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

129344

Pastorie van de Sint‐Lambertusparochie
met tuin

Brakel

Parike

Matrouwstraat 1 (Brakel)

Aanvankelijk een pastorie van één bouwlaag en acht traveeën
opgericht in 1762. Volgens bewaarde plannen door architect
Alphonse Vossaert vergroot in 1888 door toevoeging van één
verdieping boven een groot deel van de woning en zijdelings
aanbouw van dienstvertrekken. Pastorie gelegen in een ruime,
beboomde siertuin.

pastorieën,
pastorietuinen

129345

Boerenwoning met wegkapel

Brakel

Parike

Matrouwstraat 53 (Brakel)

Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. Ondiepe voortuin verhard met
bakstenen, rechts begrensd door wegkapel onder pannen zadeldak,
uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
n, betreedbare 19de eeuw
kapellen (klein
erfgoed)

129403

Boerenarbeiderswoning

Brakel

Parike

Rameiveld 1 (Brakel)

Bakstenen boerenarbeiderswoning van anderhalve bouwlaag en zes
traveeën met staltravee rechts, onder pannen zadeldak, naar verluidt
verbouwing uit circa 1927 van bestaand huis. Bijbehorend
afzonderlijk bakhuis aan de overzijde van de straat.

interbellum
bakhuizen,
stallen,
boerenarbeider
swoningen

129463

Boerenburgerhuis

Brakel

Parike

Steenweg 15 (Brakel)

Boerenburgerhuis van een recent sterk vernieuwde hoeve; links
ijzeren toegangshek. Dubbelhuis van vijf traveeën teruggaand op
boerenwoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw, naar verluidt
circa 1935 aangepast, verhoogd met bovenverdieping, onder
zadeldak. Rechts aanpalende overzolderde toegangspoort met naast
de doorrit, vermoedelijk circa 1935 ingebouwde kleine rechthoekige
kapel.

boerenburgerhu interbellum,
tweede kwart
izen, hekken,
19de eeuw
hoeven,
gevelniskapelle
n
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datering

17de eeuw,
18de eeuw,
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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129464

Parochiekerk Sint‐Lambertus

Brakel

Parike

Steenweg 39 (Brakel)

Dorpskerk met georiënteerd koor afwijkend naar het noorden,
ingeplant midden een cirkelvormig kerkhof met omringende
manshoge bakstenen kerkhofmuur afgedekt door ezelsrug en met
steunberen. Er zijn bijna geen bouwhistorische gegevens van de kerk
voorhanden. Koor en transept klimmen nog op tot de gotische
periode. Kerk deels aangepast en vernieuwd bij de vergroting tot
driebeukige kerk met ingebouwde westtoren in het midden of derde
kwart van de 18de eeuw.

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

tweede kwart
18de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

gotiek

129465

Dorpswoning

Brakel

Parike

Steenweg 42 (Brakel)

Dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit tweede kwart 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

129466

Burgerhuis met smidse

Brakel

Parike

Steenweg 69 (Brakel)

Burgerhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder schilddak,
in begin 20ste eeuw aangepaste en vergrote kern uit tweede kwart
19de eeuw. Links smidse met schuifpoort onder pannen zadeldak
wellicht opklimmend tot midden 19de eeuw.

burgerhuizen,
smidsen

129467

Hoekhuis en café

Brakel

Parike

Steenweg 74 (Brakel)

cafés
Hoekhuis en voormalig café van twee bouwlagen onder pannen
schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. In het eerste en
tweede kwart van de 20ste eeuw voorzien van gevelcementering met
schijnbanden, imitatievoegen en reliëfdecoratie met invloed van de
art‐decostijl boven de muuropeningen.

129173

Villa Les Saules

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Berendries 18 (Brakel)

Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd en overstekend pannen zadeldak, gebouwd in 1914‐1918
als eigen woning door architect Muyshond.

architectenwoni WO I
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129174

Café In Den Groenen Hond Koopman in
Vee

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Berendries 32 (Brakel)

Eenvoudig bakstenen boerenwoning van vijf traveeën onder pannen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, cafés
19de eeuw

129247

Semigesloten hoeve

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Heyveld 2 (Brakel)

Zijdelings aan de straat palend boerenburgerhuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Zijdelings aansluitend onbewoond bakstenen boerenhuis van
zes traveeën met gewijzigde oude kern, minstens eerste helft van de
19de eeuw.

hoeven,
boerenwoninge
n,
boerenburgerhu
izen

129248

Hoeve Hof te Nieuwpoort

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Heyveld 27 (Brakel)

Van de vrij omvangrijke gesloten hoeve met rechthoekige aanleg,
zoals weergegeven op de Ferrariskaart van 1771‐1778, rest heden
één van de korte vleugels loodrecht op de valleiwand tussen bos en
Zwalmbeek. Langgerekte boerenwoning met nog herkenbaar
spiegelbeeldschema van twee vroegere woningen van elk vier
traveeën, onder zadeldak, wellicht uit de 17de tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, gesloten
hoeven

165/1748

plantensoort

context

persoon
De Moor H. (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Muyshond (Ontwerper)
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129265

Kasteeldomein Norman

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Kasteeldreef 2 (Brakel)

Kasteelpark met rechthoekige omgrachting en kleine vijver, minstens
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw; grachtenpatroon
mogelijk deels teruggaand op een aangepaste oudere site met
walgrachten. Kasteel van twee bouwlagen op hoog souterrain met
gewelfde ruimten, vermoedelijk circa 1850 door de familie
Vermeulen vrijwel herbouwd. Poortgebouw uit de 17de eeuw achter
de gemetste bakstenen brug over de noordelijke kasteelgracht.
Kapelletje van 1943, toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Banneux.
Dreef van opgaande linden, ten oosten van het kasteel ommuurde
moestuin en enkele bos‐ en graslandpercelen.

bakovens,
boerenwoninge
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
onderwijsgebou
wen, parken,
personeelswoni
ngen, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
tuinbruggen,
grotten,
tuinpaviljoenen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren),
toegangsbrugge
n, walgrachten,
ommuurde
moestuinen,
opgaande
bomen

tweede helft
18de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
vanaf 1975

129266

Dorpswoning

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Kasteeldreef 20 (Brakel)

Eenvoudige dorpswoning met bijgebouwen aan met gras begroeid
voorerf. Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
pannen zadeldak, waarschijnlijk uit eind 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

129267

Semigesloten hoeve

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Kasteeldreef 5 (Brakel)

Hoeve van het semigesloten type aan heden afgesneden en lager
gelegen oude straatbocht. Gewitte bakstenen hoevegebouwen met
overwegend kunstleien bedaking, nog merendeels uit de eerste helft
van de 19de eeuw met jongere aanpassingen en uitbreidingen. Naast
de gekasseide toegangsweg, bijbehorende rest van wegkapel.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, kapellen
(klein erfgoed),
gesloten hoeven

129352

Hoeve met brouwerij P. Van Der Linden en Brakel
Zonen

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Molenberg 17 (Brakel)

Bakstenen gebouwencomplex met vierhoekige gesloten aanleg in
straatbocht. Sieranker met jaartal 1824 boven boog met geschilderd
opschrift van brede korfbogige toegangspoort, mogelijk refererend
aan oprichting ervan. Dominant industrieel gebouw aan de straat van
drie bouwlagen onder pannen schilddak, vergroting uit de eerste helft
van de 20ste eeuw van ouder gebouw.

boerenwoninge
n, brouwerijen,
hoeven,
wagenhuizen,
bakhuizen

129353

Het Neerhof

Brakel

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Molenberg 32 (Brakel)

Vrij grote hoeve van het semigesloten type met rechthoekige aanleg,
deels teruggaand op kleinere hoeve met U‐vormige aanleg; uitgebreid
sinds de 19de eeuw met grotere bedrijfsgebouwen achter de
behouden oude boerenwoning. Boerenwoning aan de straatzijde, met
vrij diepe voor‐ en moestuin. Gewit bakstenen breedhuis van zes
traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, moestuinen, 19de eeuw
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

129197

Mariakapel en bijbehorende hoeve

Brakel

Zegelsem

Burreken 27 (Brakel)

Mariakapel gelegen aan buitenstraatbocht, voor de ingang van de
bijbehorende hoeve. Wegkapel uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Bakstenen hoeve met gesloten aanleg door uitbreiding in de
tweede helft van de 19de eeuw van oudere hoeve; later nog
meermaals aangepast.

hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)
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eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Baston Dominique (Ontwerper),
Bressers Adrien (Ontwerper),
Sledsens Luc (Ontwerper)
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129198

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Burreken 28 (Brakel)

Gesloten bakstenen hoeve met kunstleien daken van circa 1925.
Boerenburgerhuis van anderhalve bouwlaag met links aansluitende
poorttravee.

boerenburgerhu interbellum
izen, gesloten
hoeven

129201

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Donkweg 5 (Brakel)

Vrij grote gesloten bakstenen hoeve, zijdelings palend aan tot
zandweg versmald gedeelte van de straat. Deels gewitte bakstenen
gebouwen met dezelfde aanleg als in de eerste helft van de 19de
eeuw. Ten noorden, in kern oudere boerenwoning tenminste uit de
tweede helft van de 18de eeuw.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

129217

Semigesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Gentsestraat 7 (Brakel)

Semigesloten hoeve gelegen naast de verdiepte vroegere
trambedding van de lijn Oudenaarde‐Geraardsbergen, tracé in het
landschap gemarkeerd door met populieren afgeboorde langgerekte
terreininzinking. Hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de
eeuw en voornamelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw,
boerenwoning deels teruggaand op ouder huis; deels gekasseide
binnenplaats met mestvaalt in de oosthoek en waterpomp aan
gemetste pijler schuin tegenover de voordeur.

waterpompen,
mestvaalten,
paardenstallen,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129225

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Haaghoek 12 (Brakel)

Opvallende grote gesloten hoeve in baksteenbouw uit de 18de tot
19de eeuw, nog aangepast en enigszins uitgebreid in het derde kwart
van de 19de eeuw; teruggaand op hoeve met vier losse gebouwen
opgesteld rondom vierkant erf. Zijdelings aan de straat palende ruime
boerenwoning van negen traveeën onder kunstleien zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

129229

Hoeve met bijbehorende wegkapel

Brakel

Zegelsem

Hauwstraat 79 (Brakel)

Hoeve met bijbehorende wegkapel. Ruggelings aan de straat palende
lage, bakstenen boerenwoning, eind 19de eeuw tevens café.
Breedhuis van zes traveeën, onder zadeldak, opklimmend tot de 18de
eeuw. Rechts van de erftoegang, kleine rechthoekige bakstenen kapel
onder zadeldakje, minstens opklimmend tot het derde kwart van de
19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
kapellen (klein
erfgoed),
bakhuizen,
kapelbomen

129230

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Hauwstraat 86 (Brakel)

Grote gesloten bakstenen hoeve met gekasseide rechthoekige
binnenplaats; weergave van dezelfde aanleg op de Ferrariskaart van
1771‐1778, doch huidig gebouwenbestand wellicht grotendeels van
herbouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Ruime
boerenwoning van acht traveeën en anderhalve bouwlaag met
zadeldak. Vervallen 19de‐eeuws bakhuis op het achtererf.

heiligenbeelden 19de eeuw,
eerste helft
, bakhuizen,
gesloten hoeven 20ste eeuw

129231

Café De twee Linden

Brakel

Zegelsem

Hauwstraat 95 (Brakel)

Bakstenen hoekpand van anderhalve bouwlaag. Aan Hauwstraat,
aansluitend L‐vormig bedrijfsgebouw met brede korfboogpoort en
lage staldeuren; voormalig bakhuis.

bijgebouwen,
eerste helft
cafés, bakhuizen 20ste eeuw
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datering

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129256

Hoeve en café

Brakel

Zegelsem

Hul 5 (Brakel)

waterpompen, 18de eeuw,
Hoeve en café gemarkeerd door rij van zeven linden aan de
straatkant, naast breed ijzeren toegangshek aan bakstenen hekpijlers boerenwoninge eerste helft
met piramidale bekroning. Gewitte bakstenen hoevegebouwen met U‐ n, cafés, hekken, 20ste eeuw
hekpijlers,
vormige aanleg geopend naar de straat. Achterin gelegen
hoeven,
boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak (cementpannen,
schuren, stallen,
nok parallel aan de straat), wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.
bakhuizen

129260

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Kanakkendries 1 (Brakel)

Overhoeks aan de straat palende gesloten hoeve; bakstenen
hoevegebouwen, merendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw,
vervangen oudere hoeve; markerende linde ten oosten aan
straathoek. Rechthoekige gekasseide binnenplaats met centrale
mestvaalt. Bakstenen boerenwoning met aansluitende stallen onder
pannen zadeldak, gedateerd 1867. Eenvoudig rechthoekig bakstenen
wegkapelletje, gebouwd kort na de Eerste Wereldoorlog. Afzonderlijk
aan de overzijde van de straat gelegen houten dwarsschuur op
bakstenen onderbouw.

bakhuizen,
aalpompen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

129261

Hoeve in U‐vorm

Brakel

Zegelsem

Kanakkendries 10 (Brakel)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder kunstleien zadeldaken,
vermoedelijk deels opklimmend tot begin 19de eeuw met jongere
uitbreidingen en aanpassingen. Langgerekt ondiep voorerf onder
andere afgesloten door ijzeren toegangshek. Spitsbogige gevelnis met
Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.

gevelniskapelle eerste kwart
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

129262

Hoekhuis

Brakel

Zegelsem

Kanakkendries 33 (Brakel)

Eén van de drie hoekhuizen die het kruispunt met Leierwaarde en
Hauwstraat markeren. Baksteenbouw van twee verdiepingen uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw. Rechts achter aanleunend laag
bijgebouw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

129318

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Brakel

Zegelsem

Leierwaarde 19 (Brakel)

lagere scholen, vierde kwart
Gemeenteschool met onderwijzerswoning, gebouwd circa 1875,
typologisch aansluitend bij de officiële landelijke scholenbouw uit het onderwijzerswo 19de eeuw
ningen
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. Vroegere
onderwijzerswoning met ondiep voortuintje en tussen ommuurde
zijtuintjes. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Rechthoekig schoolgebouw van
één bouwlaag en acht traveeën onder zadeldak, midden aanleunend
tegen de achtergevel van het schoolhuis.

129319

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Leierwaarde 24 (Brakel)

Gesloten hoeve in overwegend gewitte baksteenbouw met resten van
hout‐ en leembouw, wellicht nog deels opklimmend tot de tweede
helft van de 17de eeuw, blijkens onder meer bouwkenmerken uit de
tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw
echter nog herhaaldelijk aangepast. Deels houten en lemen
dwarsschuur onder laag reikend pannen zadeldak, gedateerd 1661.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

129320

Gesloten hoeve met Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel

Brakel

Zegelsem

Leierwaarde 27‐29 (Brakel)

Grote gesloten hoeve met landschappelijk opmerkelijke inplanting en
imposant bouwvolume. Toegang gemarkeerd door twee linden en
een Onze‐Lieve‐Vrouwekapel onder een Es. Gewit rechthoekig
bakstenen kapelletje onder pannen zadeldak, vermoedelijk uit de
19de eeuw. L‐vormig boerenwoning van twee verdiepingen,
waarschijnlijk nog deels in kern uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n,
kloosterhoeven,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

168/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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129321

Dorpswoning

Brakel

Zegelsem

Leierwaarde 51 (Brakel)

Aanvankelijke woning in kern vermoedelijk minstens opklimmend tot dorpswoningen, tweede helft
herbergen
19de eeuw,
de eerste helft van de 18de eeuw; aangepast en vergroot met
eerste helft
toevoeging van lage bovenverdieping en achterkamers, onder mank
18de eeuw
pannen zadeldak. Links zijwaarts verlengd met vier traveeën van één
bouwlaag onder pannen zadeldak, wellicht in de tweede helft van de
19de eeuw.

129322

Burgerhuis

Brakel

Zegelsem

Leierwaarde 72 (Brakel)

Alleenstaand eclectisch getint burgerhuis met bouwjaar 1904 in
siertopanker van dakvenster. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

129388

Café De Tramstatie

Brakel

Zegelsem

Oudenaardsestraat 112 (Brakel)

Eenvoudig bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Deur in afgeschuinde hoektravee. Links
aanleunende rest van één bouwlaag uit de 18de eeuw.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

129389

Villa

Brakel

Zegelsem

Oudenaardsestraat 119 (Brakel)

Villa van twee bouwlagen met invloed van de art‐decostijl, gedateerd gevelniskapelle interbellum
n, villa's
1933 onder het dakvenster. Eenvoudig bijgebouw links met Sint‐
(bouwkundig
Antoniusbeeldje in omlijste beglaasde gevelnis.
erfgoed)

129390

Burgerhuis

Brakel

Zegelsem

Oudenaardsestraat 121 (Brakel)

Burgerhuis met verheven ligging ten opzichte van het straatniveau en bijgebouwen,
een opvallend bouwvolume, uit de jaren 1840. Lang dubbelhuis van burgerhuizen
twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak. Rechts aan de
straat, naast gekasseid voorerf: L‐vormig bijgebouw onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

129394

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Perreveld 39 (Brakel)

Grote gesloten bakstenen hoeve voornamelijk uit het eerste en
tweede kwart van de 20ste eeuw, wellicht deels teruggaand op
oudere hoeve. Ruime gekasseide rechthoekige binnenplaats en brede
gekasseide strook aan de straat. Toegangspoort met doorrit in
oostelijke stalvleugel. Achterin gelegen ruim boerenburgerhuis van
twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak.

boerenburgerhu eerste helft
20ste eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
stallen, gesloten
hoeven

129410

Veldkruis

Brakel

Zegelsem

Rijstveldweg zonder nummer (Brakel)

Traditioneel veldkruis tussen twee platanen. Houten kruis met
ruitvormig bord onder afdakje; volks Christusbeeld van gewit hout
onder dito banderol met opschrift INRI.

wegkruisen

129417

Gesloten hoeve

Brakel

Zegelsem

Rovorst 56 (Brakel)

Grote gesloten hoeve met fraai volume, overhoeks ingeplant aan de
straat tegenover markerende rij van vier linden. Bakstenen gebouwen
met vrijwel vierkante aanleg onder snijdende zadeldaken met twee
afgewolfde uiteinden, uit de eerste helft van de 19de eeuw, wellicht
in het vierde kwart van de 19de eeuw uitgebreid. Ruime gekasseide
binnenplaats met centrale mestvaalt.

mestvaalten,
bietenkelders,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

129418

Boerenwoning

Brakel

Zegelsem

Rovorst 6 (Brakel)

Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën en anderhalve
bouwlaag, onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Met gras begroeid voorerf met laag driedelig ijzeren toegangshek.

waterpompen, vierde kwart
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

129419

Kruiskapel

Brakel

Zegelsem

Rovorst zonder nummer (Brakel)

betreedbare
Verankerde rechthoekige bakstenen wegkapel onder zadeldak,
mogelijk opklimmend tot midden 19de eeuw. Gevelcementering met kapellen (klein
erfgoed)
schijnvoegen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129426

Wegkapel toegewijd aan Heilige Arnoldus Brakel

Zegelsem

Smisstraat zonder nummer (Brakel)

Halfrond ondiep bakstenen kapelletje, vermoedelijk uit de tweede
helft van de 19de eeuw met ijzeren dakkruis en eenvoudige gewitte
voorpuntgevel.

tweede helft
19de eeuw

169/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon
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129450

't Hof Van De Putte

Brakel

Zegelsem

St.‐Ursmarsstraat 16 (Brakel)

Grote gesloten hoeve, gedeeltelijke aanpassing en vergroting uit het
derde kwart van de 19de eeuw van hoeve met losse bestanddelen die
zou opgericht zijn in 1792. Bakstenen boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak. U‐vormig tot een geheel aaneensluitende lange
bakstenen bedrijfsgebouwen, met uitzicht van de tweede helft van de
19de eeuw doch waarschijnlijk nog deels uit eind 18de eeuw. Circa
1950 ingebouwde oudere wegkapel, mogelijk opklimmend tot het
vierde kwart van de 19de eeuw.

paardenstallen,
boerenwoninge
n, hoeven,
rosmolens,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

129451

Pastorie Sint‐Ursmarusparochie met tuin

Brakel

Zegelsem

St.‐Ursmarsstraat 20 (Brakel)

Melding reeds in 1622 van een omwalde oude pastorie met
brouwerij. Huidige pastorie voornamelijk uit de 18de eeuw, gelegen
ten noordwesten naast de kerk met symmetrisch in U‐vorm
aangelegde gebouwen. Kleine binnenplaats met ten westen van het
woonhuis, ten zuiden en ten noorden lage bijgebouwen uit het derde
kwart van de 19de eeuw en ertussen ten oosten, tuinmuur grenzend
aan het kerkhof. Ruime ommuurde pastorietuin ten zuiden en westen.

derde kwart
washuizen,
19de eeuw,
stallen,
18de eeuw
koetshuizen,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en, pastorieën

129452

Dorpsherberg

Brakel

Zegelsem

St.‐Ursmarsstraat 33 (Brakel)

Ten noorden tegenover de kerk gelegen dorpsherberg. Breedhuis van herbergen
acht traveeën en één bouwlaag onder aangepast zadeldak, mogelijk
opklimmend tot de 18de eeuw maar enigszins gewijzigd in de 19de en
de 20ste eeuw.

129453

Parochiekerk Sint‐Ursmarus

Brakel

Zegelsem

St.‐Ursmarsstraat zonder nummer (Brakel) Georiënteerde dorpskerk ingeplant aan de zuidelijke straatzijde met
omringend ommuurd kerkhof. Hoofdtoegang kerkhof tussen
vierkante overhoekse hekpijlers. Huidige kerk wellicht voorafgegaan
door een romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, later vergroot
tot eenbeukige kruiskerk. Van de voorgaande kerk bleef de 16de‐
eeuwse gotische westtoren behouden. Huidig classicistisch schip met
koor en sacristie gebouwd in 1780‐1783.

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

129475

Hoeve met wagenmakerij

Brakel

Zegelsem

Teirlinckstraat 12 (Brakel)

Hoevetje met wagenmakerij, naar verluidt uitgebreid in 1903 tot
hoeve met gesloten aanleg en bouw van nieuwe woning. Bakstenen
hoekhuis van twee bouwlagen. Deels aan Holweg palende
bedrijfsgebouwen waarvan vroegere wagenmakerij en stallen
aangepast tot burelen en schrijnwerkerij.

hoeven, stallen, voor WO I
wagenmakerije
n

129476

Burgerhuis

Brakel

Zegelsem

Teirlinckstraat 14 (Brakel)

burgerhuizen,
Alleenstaand sober bakstenen burgerhuis; breedhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van stallen
de 20ste eeuw. Tegen linker zijgevel, lage stallen onder
lessenaarsdak.

129477

Gemeentehuis van Zegelsem

Brakel

Zegelsem

Teirlinckstraat 21 (Brakel)

Ten zuiden naast de dorpskerk gelegen gemeentehuis; volgens
gedenksteen in de gang naar ontwerp van architect J. Dhaeyer en
ingehuldigd op 19.05.1957. Alleenstaande achterin gelegen
bakstenen laagbouw onder pannen schilddak, met het voorkomen
van een bescheiden villa en gering officiëel karakter.

gemeentehuize na WO II
n

129478

Klooster en schoolgebouw

Brakel

Zegelsem

Teirlinckstraat 22 (Brakel)

Bakstenen gebouwencomplex tegenover het koor van de Sint‐
Ursmaruskerk. Bouw in 1892 van klooster aan de straat en ernaast
achterin gelegen schoolgebouw van 1893. Klooster reeds in 1895
uitgebreid met godshuis. Neogotische kloosterkapel van circa 1914 en
aansluitend schoolgebouw van 1921.

godshuizen,
kloosters,
lagere scholen,
Mariagrotten,
moestuinen,
rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)
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stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw

tweede kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

gotiek,
classicisme

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), De Staercke
Dammien (Ontwerper), Dhaeyer J.
(Ontwerper), Van de Vyvere
Edmond (Ontwerper), Vande
Velde (Ontwerper), Joris François
(Uitvoerder), Van Peteghem
Lambert‐Benoit (Uitvoerder)

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Dhaeyer J. (Ontwerper)

neogotiek

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

129308

Korootkapel en boerenwoning

129268

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Brakel,
Everbeek
Geraardsbergen

Kloosterstraat 4 (Brakel)

Voormalige Korootkapel van circa 1630, toegewijd aan Onze‐Lieve‐
Vrouw ter Engelen en bijbehorend voormalig huis van de bedienaar
der kapel. Volgens Atlas der buurtwegen van 1844‐48 gereduceerd
tot twee vleugels in L‐vorm van kapel en woning; later uitgebreid met
bedrijfsgebouwen tot hoeve van het semigesloten type.
Baksteenbouw met verwerking van Henegouwse hardsteen, enigszins
aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
pastorieën,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste helft
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

Sint‐Antoniuskapel

Brakel,
Zottegem

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Kasteeldreef zonder nummer (Brakel)

bedevaartkapell derde kwart
Opvallende kapel hoog gelegen ten opzichte van het straatniveau.
en
17de eeuw,
Huidige eenbeukige neogotische wegkapel van drie traveeën
vierde kwart
toegewijd aan Sint‐Antonius abt gebouwd, ter vervanging van oudere
19de eeuw,
kapel, naar ontwerp van van architect G. d'Haeyer van 1901. Calvarie
voor WO I
van 1908 met gepolychromeerde stenen beeldengroep, uitgevoerd
door L. Blanchaert en opgesteld op het ronde voorpleintje van de
kapel als één van zeven staties van Onze‐Lieve‐Vrouw van zeven
Weeën.

129522

Kapel

Buggenhout

Buggenhout

Beukenstraat zonder nummer
(Buggenhout)

Bakstenen kapel van twee traveeën en driezijdige sluiting, onder
pannen zadeldak, in kern vermoedelijk uit het midden van de 19de
eeuw, en geflankeerd door twee Linden; rustbank links ervan.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129523

Gemeenteschool

Buggenhout

Buggenhout

Brielstraat 29 (Buggenhout)

Gemeenteschooltje, opgericht in 1908 volgens plan van 24 oktober
1906 van architect Clement Sterck. Kleurrijk gebouw van oranjerode
baksteen met verwerking van zwarte baksteen voor de plint,
speklagen en aflijnende overhoekse muizentandfries onder de
gepleisterde daklijst. Brede voorgevel van zeven traveeën en één
bouwlaag onder pannen zadeldak.

lagere scholen

voor WO I

129524

Brielkapel met linden

Buggenhout

Buggenhout

Brielstraat zonder nummer (Buggenhout)

De Brielkapel staat precies op de grens van de gemeente Buggenhout
en de gemeente Sint‐Amands en dateert vermoedelijk uit het begin
van de 18de eeuw. De kapel situeert zich op de hoek van de
Kuitegemstraat en de Brielstraat op een driehoekig perceel met
linden vooraan en één achteraan.

eerste kwart
kapellen
(gebouwen en 18de eeuw
structuren),
kapelbomen,
kruispuntbomen
, opgaande
bomen

129525

Parochiekerk Sint‐Gerardus Majella

Buggenhout

Buggenhout

Broekstraat 23 (Buggenhout)

De parochiekerk werd ontworpen door architect Henri Valcke in
1906. Het is een driebeukige neogotische kerk met een driezijdig
gesloten hoofdkoor en een kort transept. Tegen de voorgevel van de
rechterzijbeuk staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van
beide Wereldoorlogen. Tegen de buitengevels van het koor en de
zijkapellen zijn verschillende kleine grafmonumenten geplaatst.
Rondom het kerkgebouw bevinden zich ook de zeven statiën van het
leven van de Heilige Theresia van het kindje Jezus.

oorlogsgedenkt voor WO I
ekens,
ommegangen,
parochiekerken

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper), Van Os
Tony (Ontwerper), Verstraete
Leonard (Uitvoerder)

129526

Pastorie Sint‐Gerardus‐Majellaparochie

Buggenhout

Buggenhout

Broekstraat 25 (Buggenhout)

De pastorie in neogotische stijl werd in 1907 ontworpen door
architect Henri Valcke en werd opgetrokken in harmonie met de
parochiekerk ten noorden en het kloostergebouw ten zuiden, na de
oprichting van de parochie Heilige Gerardus Majella in 1905. De
pastorie is een typisch dubbelhuis op rechthoekig grondplan en
bestaat uit twee bouwlagen in baksteen gecombineerd met blauwe
hardsteen voor lateien, dorpels en kleinere decoratieve elementen.

gevelniskapelle voor WO I
n,
gedenktekens,
pastorieën,
tuinen

neogotiek

Valcke Henri (Ontwerper),
Verstraete Leonard (Uitvoerder)
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stijl

plantensoort

context

neogotiek

persoon

Dhaeyer Georges (Ontwerper)

Sterck Clement (Ontwerper)

Tilia

wegen
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stijl

129527

Klooster Sint‐Vincentius en meisjesschool

Buggenhout

Buggenhout

Broekstraat 27 (Buggenhout)

Het Sint‐Vincentiusklooster maakt deel uit van de nieuwe parochie
Opstal en werd als eerste gebouwd, nog voor de kerk en de pastorie.
In 1906 waren de eerste klaslokalen voor de meisjesschool klaar en
werd het kloosterhuis gebouwd. Het kloosterhuis een typisch
dubbelhuis op rechthoekig plattegrond, met twee bouwlagen onder
leien zadeldak. Aan de achterkant bevindt zich, haaks op het
kloostergebouw, een groot schoolgebouw van heden achttien
traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak.

kloosters,
lagere scholen

voor WO I

neogotiek

129528

Schoolhuis van de gemeentelijke
jongensschool

Buggenhout

Buggenhout

Broekstraat 35 (Buggenhout)

Schoolhuis van 1896 naar plannen van architect Cl. Sterck. Haaks op
de straat ingeplant bakstenen gebouw van twee traveeën en twee
bouwlagen onder leien schilddak. Het voorheen links aanpalend
schoolgebouw van dezelfde architect, werd gesloopt.

onderwijzerswo vierde kwart
ningen
19de eeuw

129545

Hoeve

Buggenhout

Buggenhout

Genthof 14A (Buggenhout)

Hoeve met losstaande bestanddelen, ingeplant in U‐vorm met ijzeren
toegangshek tussen vierkante pijlers met dekplaat. Een tweede hek
aan vierkante gemetste pijlers met dekplaat en bolornament en een
bakstenen muur scheiden het hoevetje van het kasteeldomein.
Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in
kern opklimmend tot circa 1800.

waterpompen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129546

Brouwerswoning en brouwerij Bosteels

Buggenhout

Buggenhout

Hanenstraat 2, Kerkstraat 92‐94
(Buggenhout)

De hoek van de Kerkstraat met de huidige Hanenstraat aan de rand
van de dorpskom van Buggenhout wordt sinds het midden van de
19de eeuw gedomineerd door de brouwerijgebouwen van de familie
Bosteels.

mouterijen,
fabrieksschoors
tenen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
burgerhuizen,
paardenstallen

neoclassicisme,
derde kwart
modernisme
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

129547

Boerenarbeiderswoning

Buggenhout

Buggenhout

Hauwerstraat 16 (Buggenhout)

Haaks op de straat ingeplant boerenarbeiderswoning, naar verluidt
voorheen met smidse, volgens het kadasterarchief vernieuwd in
1884. Verankerde baksteenbouw op een gecementeerde plint en
aflijnende getrapte daklijst.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

129552

Villa Glycine

Buggenhout

Buggenhout

Kamerstraat 15 (Buggenhout)

Ruime interbellumvilla, gedateerd 1926 en ingeplant in een
omhaagde, mooi aangelegde tuin met twee ijzeren toegangshekken
tussen vierkante gemetste pijlers uiterst links en rechts. Bakstenen
villa met speelse, verspringende bouwlagen en volumes.

hagen, hekken, interbellum
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129553

Van Keer's Hof

Buggenhout

Buggenhout

Kamerstraat 93 (Buggenhout)

Haaks op de straat ingeplante woning met oude kern, gedateerd
1632. Woning van acht traveeën onder steil pannen zadeldak tussen
gecementeerde aandaken met schouderstukken.

boerenwoninge tweede kwart
n
17de eeuw

129554

Lusthof Sint‐Kristoffel

Buggenhout

Buggenhout

Kasteelstraat 187 (Buggenhout)

Aan de rand van het bos, tegenover de Boskapel ingeplant vrijstaand cafés
interbellum horeca‐gebouw, geopend in 1934 door de lokale
brouwerij Bosteels, in 1961 aan de rechterzijde uitgebreid in dezelfde
stijl. Oorspronkelijk vrij modernistisch bakstenen gebouw met twee
bouwlagen en plat dak, gemarkeerd door een overstekende daklijst
en gevelbreed en omlopend terras onder afgeronde betonnen luifel.

129555

Lusthof De Populieren

Buggenhout

Buggenhout

Kasteelstraat 189 (Buggenhout)

Lusthof De Populieren, ingeplant recht tegenover de ingang van de
Boskapel, volgens literatuur opgericht in 1939. Horeca‐gebouw in
villavorm met verspringende volumes.
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cafés

interbellum, na modernisme
WO II

interbellum

plantensoort

context

persoon

Sterck Clement (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)
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129556

Kapelhoeve

Buggenhout

Buggenhout

Kasteelstraat 214‐216 (Buggenhout)

Oprichting in 1927 van de modelhoeve van de Belgische Boerenbond
onder leiding van ingenieur J. Steps. Achterin gelegen hoevecomplex
met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras begroeid
en beboomd erf met omlopend gekasseid pad en toegankelijk via een
gekasseide beukendreef ten zuiden van het gebouwencomplex. Ten
noorden en ten zuiden, ruime schuren, stallen en bergingen,
opgetrokken uit baksteen.

boerenwoninge interbellum
n, dreven,
maalderijen,
schuren, stallen,
waterputten,
zuivelfabrieken,
hoeven met
losse
bestanddelen

129557

Boskapel en ommegang

Buggenhout

Buggenhout

Kasteelstraat zonder nummer
(Buggenhout)

De Boskapel werd in het begin van de 16de eeuw opgericht en bij
vergrotingswerken in 1667 geïntegreerd als het koor van een nieuwe,
ruimere bidplaats. De kapel bestaat uit een éénbeukig schip en een
smaller koor met een driezijdige vlakke afsluiting. In de omgeving van
de boskapel werden in 1949 de vijftien statiën of Geheimen van de
Heilige Rozenkrans opgericht door Octave Tondeleir en Zoon in
rotssculpturen in cementrustiek. Centraal in de ommegang bevindt
zich een wit geschilderde calvarie.

bedevaartkapell
en,
ommegangsweg
en,
calvariebergen

eerste kwart
16de eeuw,
derde kwart
17de eeuw, na
WO II

129558

Begraafplaats

Buggenhout

Buggenhout

Kerkhofstraat zonder nummer
(Buggenhout)

Gemeentelijke begraafplaats, ter vervanging van het kerkhof rond de
kerk, ingezegend door Monseigneur Delebecque op 29 augustus
1859, in gebruik genomen in mei 1860 en vergroot in 1950. Centraal
toegangshek aan vierkante gemetste pijlers met verdiepte panelen,
arduinen dekplaat en bekroning met vuurpotten. Links en rechts
ijzeren hekken tussen gietijzeren zuilen op arduinen voet en arduinen
hoekpijlers met spiegels versierd met typische funeraire symbolen.

hekken,
hekpijlers,
buitenbegraafpl
aatsen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw, na
WO II

129559

Parochiekerk Sint‐Niklaas

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 101 (Buggenhout)

De Sint‐Niklaaskerk is een driebeukige kerk van vijf traveeën met een parochiekerken vierde kwart
15de eeuw,
kort transept en een vooruitspringende vierkante westtoren. Het koor
eerste kwart
heeft een driezijdige vlakke afsluiting en wordt aan beide zijden
16de eeuw,
geflankeerd door een sacristie. In de noordwestelijke hoek tegen de
tweede kwart
gevels van de zijbeuk en de toren bevindt zich een doopkapel onder
17de eeuw,
een lessenaarsdak.
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129560

Notariswoning

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 14 (Buggenhout)

Deze oude villa in een beboomde en omhaagde tuin aan het begin van notariswoninge voor WO I
de Kerkstraat werd gebouwd door notaris de Bleeckere in 1912 in art‐ n, siertuinen
nouveaustijl. De villa is opgetrokken uit rode baksteen verrijkt met
geelbakstenen speklagen met typische knipvoegen op een plint van
breuksteen en met verwerking van arduin voor de decoratieve
elementen.

129561

Rijkswachtkazerne

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 15 (Buggenhout)

Ensemble van oorspronkelijk vijf woningen voor rijkswachtfamilies,
opgericht in 1913. Gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met kleurrijke voorgevel van oranjerode baksteen.

rijkswachtkazer voor WO I
nes

129562

Dorpswoning

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 18 (Buggenhout)

Rijhuisje, gebouwd door dokter Bessems in 1924 naast zijn villa. Op
de rooilijn ingeplant rijhuis van twee traveeën onder
pseudomansardedak met twee dakvensters.

dorpswoningen interbellum

129563

Eclectische villa

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 20 (Buggenhout)

Oude villa gebouwd door geneesheer en latere burgemeester Eugeen
Bessems in 1906 naar ontwerp van architect L. De Coene, zoals
vermeld op de plint rechts van de poort. Dit kleurrijke alleenstaande
herenhuis in een vrij eclectische stijl met enkele art‐nouveau‐
elementen is ingeplant achter een beplant voortuintje.

dokterswoninge voor WO I
n, koetshuizen,
paardenstallen,
tuinen
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Tondeleir en zoon (Ontwerper)

Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Nijs Egidius Adriaan
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

art nouveau

eclecticisme

De Coene L. (Ontwerper)
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129564

Dorpswoning en bakkerij

Buggenhout

Buggenhout

Kerkstraat 60 (Buggenhout)

bakkerijen,
derde kwart
Café, ingeplant op de hoek met de Kloosterstraat tegenover het
kerkplein. Voormalige woning en bakkerij, opgericht circa 1760, later dorpswoningen 18de eeuw
kosterswoning en sinds eind 19de eeuw herberg. Oorspronkelijke
oude kern van zes traveeën en één bouwlaag, vermoedelijk begin
20ste eeuw verhoogd met een halve verdieping en pannen zadeldak.

129565

Klooster, kapel en school van de zusters
van Sint‐Vincentius a Paulo

Buggenhout

Buggenhout

Kloosterstraat 15 (Buggenhout)

Op een gedeelte van de huidige uitgestrekte kloostersite, bevond zich
in het begin van de 19de eeuw een grote woning, in kern opklimmend
tot eind 18de eeuw. De huidige neogotische kapel uit 1902 naar
ontwerp van priester‐architect Petrus Van Loo is eenbeukig met een
smaller en lager koor met een driezijdige vlakke afsluiting. In 1936‐37
werden nieuwe klaslokalen opgetrokken in functionele
baksteenarchitectuur.

129566

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw

Buggenhout

Buggenhout

betreedbare
Koudehaard zonder nummer (Buggenhout) Kapel ingeplant op een driehoekig parkje tussen de spoorweg en
kapellen (klein
Hauwerstraat, met geplaveid voorplein een bidbankje, opgericht in
1951. Ruime, gewitte bakstenen kapel op bakstenen plint en afgedekt erfgoed)
met een zadeldak.

129567

Patattenmolen met maalderij en
molenaarswoning

Buggenhout

Buggenhout

Krapstraat 161 (Buggenhout)

De Patattenmolen of Plaatsemolen is een laat 18de‐eeuwse stenen
korenwindmolen van het type bovenkruier (oorspronkelijk
grondzeiler, later bergmolen) met een elektromechanische maalderij
van 1921 en een molenaarswoning met stallen van 1864.

maalderijen,
windmolens,
molenaarswoni
ngen, stallen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum,
derde kwart
19de eeuw

129569

Ensemble van vier rijhuizen

Buggenhout

Buggenhout

Maalderijstraat 10‐16 (Buggenhout)

Art‐deco‐ensemble van vier rijhuizen, gebouwd in 1936. Per twee
gekoppelde woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak, opgetrokken uit veelkleurige baksteen op een
plint van hardsteenplaten.

burgerhuizen

interbellum

129570

Burgerhuis

Buggenhout

Buggenhout

Maalderijstraat 40 (Buggenhout)

Woning van de voormalige stoommaalderij Meert, opgericht in 1902 burgerhuizen
door Adolf Meert bij de hoeve en kippenkwekerij die hij eind 19de
eeuw gekocht had. In 1927 liet hij het nog bestaande burgerhuis op
het binnenerf optrekken. Woonhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder vernieuwd pseudomansardedak met leien en
dakvensters.

interbellum

174/1748

typologie

dokterswoninge
n,
heiligenbeelden
, internaten,
kloosters,
lagere scholen,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en, weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

stijl

neogotiek

na WO II

art deco

plantensoort

context

persoon

Sterck Clement (Ontwerper), Van
Loo Petrus C. M. (Ontwerper),
Casier Joseph (Uitvoerder)
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129571

Kasteeldomein Genthof

Buggenhout

Buggenhout

Mandekensstraat 117‐121 (Buggenhout)

Voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd
park van 42 hectare met vijvers en deels ommuurde moestuin,
toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de
Mandekensstraat. Het landhuis klimt in kern op tot circa 1860; het
bijgebouw met voormalige paardenstallen, koetshuis, en
conciërgewoning, werd opgericht in 1896. Ten oosten van het kasteel
bevindt zich een omgrachte site met hovenierswoning, het 'Kaashof'.

landhuizen,
ommuurde
moestuinen,
serres,
bijgebouwen,
hekken,
hekpijlers,
dreven, sites
met walgracht,
boomgaarden,
hovenierswonin
gen, private
parken,
conciërgewonin
gen,
koetshuizen,
paardenstallen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

129572

Kaashof

Buggenhout

Buggenhout

Mandekensstraat 121 (Buggenhout)

Omgrachte site met vroegere hovenierswoning, ingeplant ten oosten
van het kasteel en eveneens toegankelijk via Genthof, vermoedelijk
gebouwd circa 1800. Het voorerf is afgesloten door een deels gewitte
bakstenen muur en één behouden vierkante hekpijler. Bakstenen
woning van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak
geflankeerd door lagere aanbouwsels.

omheiningsmur
en,
hovenierswonin
gen, hekpijlers,
dreven, sites
met walgracht

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

129573

Café Hopveld en aanhorigheden van
brouwerij Den Keyser

Buggenhout

Buggenhout

Mandekensstraat 241‐243, 243A
(Buggenhout)

voor WO I
cafés,
Café en aanpalende gekoppelde woningen behorende tot
aanhorigheden en de locatie van de vroegere brouwerij. Gekoppelde brouwerijen,
woningen van twee en drie traveeën onder pseudomansardedak met dorpswoningen
dakvensters(leien), in zijn huidige vorm daterend uit het begin van de
20ste eeuw.

129574

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Buggenhout

Buggenhout

Maricolenweg 36 (Buggenhout)

Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting
ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 op de plaats van de abdijhoeve
van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem. Oorspronkelijk
gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, vermoedelijk begin
18de eeuw uitgebreid met twee traveeën.

hekken,
landhuizen,
paardenstallen,
tuinbruggen,
waterpompen,
walgrachten

129575

Gemeentehuis van Buggenhout

Buggenhout

Buggenhout

Nieuwstraat 2 (Buggenhout)

De bewaarde plannen van 1872 van de Gentse architect Emile Van
Hoecke‐Peeters tonen een rechthoekig hoekgebouw van drie op vijf
traveeën met gemarkeerd driekwartcirkelvormig hoektorentje en
twee bouwlagen en een aansluitende vleugel van acht traveeën en
één bouwlaag.

derde kwart
feestzalen,
gemeentehuize 19de eeuw
n, stallen

129576

Woning Van Humbeeck

Buggenhout

Buggenhout

Pastorijstraat 3 (Buggenhout)

villa's
Renaat Braem rekent deze vrijstaande eengezinswoning tot de
(bouwkundig
belangrijkste realisaties uit zijn rijpere loopbaan. Het streven naar
erfgoed)
een wezenlijk organische ruimte die de rechthoekige wereld doet
vergeten, vormt de leidraad door het gehele ontwerpproces, dat
midden 1966 van start gaat en een drietal opeenvolgende concepten
oplevert. De basis is telkens een ellipsoïde ontleend aan de
superellips.

175/1748

derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

na WO II

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper)

renaissance

eclecticisme

Abetec (Ontwerper), Coppieters
Jean (Ontwerper), Van Hoecke‐
Peeters Emile (Ontwerper), Vincke
Jo (Ontwerper)

organische
architectuur

Braem Renaat (Ontwerper)
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129577

Pastorie Sint‐Niklaasparochie met tuin

Buggenhout

Buggenhout

Pastorijstraat 5 (Buggenhout)

Het pastoreel huis van Buggenhout werd opgetrokken op het
Curenveld, op de plaats waar reeds in de 16de eeuw een pastorie
stond. Toen dat afbrandde tijden de godsdienstoorlogen kwam er
geen nieuwe tot in de tweede helft van de 18de eeuw. De pastorie is
een typisch 18de‐eeuws gebouw, opgetrokken uit baksteen met vijf
traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak. Het plan
werd getekend door bouwmeester Judocus Sibens uit Nieuwenrode.
De grote pastorietuin is omhaagd en nog deels omgracht en
aangelegd in landschappelijke stijl.

pastorietuinen, vierde kwart
18de eeuw
koetshuizen,
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
tuinbruggen,
vijvers,
washuizen,
walgrachten,
afsluitingshagen

129578

Rest van rij arbeiderswoningen

Buggenhout

Buggenhout

Stationsstraat 21 (Buggenhout)

arbeiderswonin voor WO I
Oorspronkelijk een rij van drie en twee arbeidershuisjes links en
rechts van de Verlorenweg, samen gebouwd met twee huisjes aan de gen
Verlorenweg in 1901 op grond van en door gemeentesecretaris G.
Van Belle bij het verbreden van de straat. Alleen nummer 21, met
dichtgemetselde deuren van twee vroegere huisjes, bleef bewaard.

129579

Weiveldkapel

Buggenhout

Buggenhout

Stationsstraat zonder nummer
(Buggenhout)

betreedbare
Kapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw, opgericht op deze locatie
naast de spoorweg in 1837 door de Belgische Spoorwegmaatschappij kapellen (klein
erfgoed)
ter vervanging van de oude kapel die moest verdwijnen voor het
spoorwegtracé van de lijn Mechelen‐Dendermonde. Bakstenen kapel
op gecementeerde plint, van twee traveeën met kleine halfronde
apsis met bekronende oculus, samen met het voorportaal onder één
zadeldak.

129581

Burgerhuis

Buggenhout

Buggenhout

Varentstraat 16 (Buggenhout)

Vrijstaand burgerhuis, gebouwd in 1876. Dubbelhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak, opgetrokken uit
oranjerode baksteen met witte bakstenen speklagen en
ontlastingsboogjes, op een plint van hardsteenplaten.

burgerhuizen

129587

Weiveldmolen

Buggenhout

Buggenhout

Weiveld 37 (Buggenhout)

Romp van een stenen korenwindmolen, type bovenkruier, gebouwd
in 1861. In 1914 werd een stoommachine geplaatst, nadien
vervangen door gaspower waarvan de 16 meter hoge ronde
bakstenen schoorsteen nog bewaard is.

derde kwart
windmolens,
fabrieksschoors 19de eeuw,
interbellum
tenen

129588

Wiesbeekhoeve

Buggenhout

Buggenhout

Wiesbeek 25 (Buggenhout)

Imposant voormalig hoevecomplex en paardenstoeterij opgericht in
1914‐1915 door Cesar Temmerman op de plaats van de oude
Wiesbeekhoeve, een historische pachthoeve teruggaande tot het
vroegmiddeleeuwse Heysterghem. Semigesloten complex op
vierkante plattegrond met woonhuis in eclectische stijl met art‐
nouveau‐inslag ten noordwesten, poortgebouw en aanpalende
schuur ten noordoosten, stallen ten zuidoosten en ruime
paardenstallen ten zuidwesten. Gekasseid binnenerf met centrale
mestvaalt, nu vijver met beplanting eromheen.

WO I
mestvaalten,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
fokkerijen

129589

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Rozenkrans

Buggenhout

Buggenhout

Zittingsweg zonder nummer (Buggenhout) Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van de Rozenkrans, op een gevelsteentje betreedbare
kapellen (klein
in het fronton gedateerd 1892. Heden gecementeerde
witgeschilderde bakstenen kapel van één travee met voorportaal op erfgoed)
rechthoekige plattegrond en afgedekt met een half schilddak met
kunstleien.

129529

't Kasteeltje

Buggenhout

Opdorp

Brusselmansstraat 24 (Buggenhout)

Landhuis in historiserende traditionele bak‐ en zandsteenstijl, in zijn
huidige vorm gerealiseerd in 1913 op initiatief van de heer Alex
Walgraef naar ontwerp van provinciaal architect Ed. Careels, met
behoud van een bestaand huis, gebouwd in 1895.
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landhuizen

datering

stijl
classicisme

plantensoort

context

persoon
Sibens Judocus (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neotraditioneel

Careels Edward (Ontwerper)
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129530

Boerenwoning en melkerij Van Achter

Buggenhout

Opdorp

Brusselmansstraat 7‐9 (Buggenhout)

Restanten van een voormalige semigesloten hoeve en melkerij Van
Achter, opgericht in 1909. Woonhuis van zes traveeën en anderhalve
bouwlaag onder leien zadeldak, met oudere kern, vergroot in 1904 en
in 1909 gedeeltelijk gereconstrueerd, en vermoedelijk verhoogd met
de halve verdieping. Ten noorden achter het woonhuis, voormalig
melkerijgebouw, volgens het kadasterarchief opgericht in 1909.
Achteraan in de tuin, houten berging onder golfplaten dak.

opslagplaatsen, voor WO I
boerenwoninge
n, hoeven,
zuivelfabrieken

129531

Dorpswoning

Buggenhout

Opdorp

Dries 16 (Buggenhout)

dorpswoningen voor WO I
Oorspronkelijk twee woningen van samen zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag, onder pannen zadeldak, met poort in de linker
travee en een deur in de derde en zesde travee, gebouwd in 1912.

129532

Burgerhuis

Buggenhout

Opdorp

Dries 17 (Buggenhout)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1917. Dubbelhuis, opgetrokken uit baksteen
met knipvoegen en sobere verwerking van hardsteen voor plint,
speklagen en hoek‐ en sluitstenen bij de getoogde muuropeningen.

burgerhuizen

129533

Kloosterhuis van de zusters van Sint‐
Vincentius met tuin

Buggenhout

Opdorp

Dries 28 (Buggenhout)

De noordelijke hoek van de Dries met de Vekenstraat wordt sinds het
begin van de 20ste eeuw bepaald door de inplanting van het
kloosterhuis van de zusters van Sint‐Vincentius met ommuurde tuin
en het erachter gelegen schoolgebouw. Het aanvankelijk twee
bouwlagen hoge schoolgebouw werd zijdelings aan de Vekenstraat
ingeplant. In 1938 werd in de ommuring op de afgeschuinde hoek een
Sint‐Annakapelletje ingewerkt. Het kloosterhuis is een typisch
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen van 1909, gebouwd
volgens de plannen van architect Pierre De Vrom van Hamme.

onderwijsgebou voor WO I,
interbellum
wen, hekken,
hekpijlers,
kloosters,
omheiningsmur
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed), tuinen

129534

Burgerhuis

Buggenhout

Opdorp

Dries 47 (Buggenhout)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zwart pannen burgerhuizen
zadeldak, gebouwd in 1881 en uitgebreid tot zijn huidig volume en
uitzicht in 1904 door P. Moortgat, koster te Opdorp.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

129535

Burgerhuis

Buggenhout

Opdorp

Dries 51 (Buggenhout)

burgerhuizen
Ontpleisterd bakstenen burgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern, in de rechter
zijpuntgevel door middel van muurankers 1818 gedateerd. Volgens
het kadasterarchief in zijn huidige vorm uitgebreid in 1861. Rechts
typische afgeronde hoek met ezelsoor en aansluitende lagere vleugel
met brede korfboogpoort.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129536

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Buggenhout

Opdorp

Dries 53 (Buggenhout)

In de oosthoek van de Dries staat de pastorie, mooi ingeplant achter
een grote, omhaagde voortuin met ijzeren toegangshek tussen
gemetste pijlers met bolornament, uitziend op een pleintje en de
zuidzijde van de kerk met voormalig ommuurd kerkhof. Het
oorspronkelijke huis, opgetrokken in traditionele bak‐ en
zandsteenstijl, telde vijf traveeën en slechts één bouwlaag onder
zadeldak. Volgens archiefdocumenten werd het gebouw in 1784 met
één bouwlaag verhoogd. De zijgevels vertonen nog verschillende
bouwsporen verwijzend naar de 17de‐eeuwse kern. In de grote
pastorietuin bleef een haagbeukenberceau bewaard.

129537

Parochielokaal 't Klokske

Buggenhout

Opdorp

Dries 54 (Buggenhout)

Voormalige zondagsschool, thans Parochielokaal ’t Klokske. Haaks op onderwijsgebou tweede kwart
19de eeuw
de Dries, ten westen van de pastorietuin ingeplant bakstenen gebouw wen
op grond van de kerkfabriek, volgens het kadasterarchief
opgetrokken in 1848 door pastoor J. Christiaens. Het pand werd
integraal gereconstrueerd.
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pastorietuinen,
snoeivormen,
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
afsluitingshagen
, berceaus

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

De Vrom Pierre (Ontwerper)

traditioneel

Taxus baccata,
Carpinus
betulus
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129538

Café Dry Toren

Buggenhout

Opdorp

Dries 65 (Buggenhout)

Geschilderd bakstenen gebouw van zes traveeën en anderhalve
bouwlaag onder overstekend zadeldak met schoorstukken, mogelijk
met oudere kern terug gaand tot 1774, sinds 1792 gekend als
wagenmakerij en herberg, die midden 19de eeuw al de naam
Drytoren had. Huidig voorkomen volgens het kadasterarchief
aangepast in 1899.

derde kwart
herbergen,
wagenmakerije 18de eeuw,
vierde kwart
n
19de eeuw

129539

Gemeentehuis Opdorp

Buggenhout

Opdorp

Dries 70 (Buggenhout)

Het gemeentehuis uit 1909 werd opgetrokken in een eclectische bak‐ gemeentehuize voor WO I
en zandsteenarchitectuur met voornamelijk neo‐Vlaamserenaissance‐ n
kenmerken, naar ontwerp van architect Clement Sterck. Het
aanvankelijk vrijstaand gebouw werd eerder als rijwoning
geconcipieerd met enkel een uitgewerkte straatgevel. Het gebouw
telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak
tussen zijtrapgevels.

129540

Gemeentelijke jongensschool en
schoolhuis

Buggenhout

Opdorp

Dries 73 (Buggenhout)

De huidige gemeenteschool met beeldbepalend op de zuidwesthoek
van de Dries ingeplant schoolhuis werd ingehuldigd op 2 juni 1878.
Het schoolhuis is een typisch dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, nu onder een leien schilddak, vooraan gemarkeerd door
een pseudodriehoekig fronton boven de middentravee. Het
schoolgebouw telt elf traveeën en slechts één bouwlaag onder rood
pannen zadeldak en werd opgetrokken uit dezelfde oranjerode en
gele baksteen.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

129541

Burgerhuis en magazijn

Buggenhout

Opdorp

Dries 8‐9 (Buggenhout)

Een begin 19de‐eeuws langgestrekt gebouw werd in 1884 verbouwd
tot het huidige burgerhuis met twee bouwlagen en kenmerkende
dubbelhuisopstand en eigentijdse architecturale kenmerken. De
rechtervleugel werd gebouwd als bureel in 1909 en is speelser
uitgewerkt met een fraaie eclectische voorpuntgevel. Rechts van de
ijzeren poort tussen vierkante gemetste pijlers op arduinen sokkel
met schamppaaltjes werd eveneens circa 1910 het magazijn
opgetrokken in dezelfde rode baksteen met zwarte banden.

kantoorgebouw
en,
burgerhuizen,
hekken,
opslagplaatsen

129544

Pomp

Buggenhout

Opdorp

Dries zonder nummer (Buggenhout)

Rechts van de driekapel werd in 1933 een gemeentelijke waterpomp waterpompen
geplaatst. De pomp bestaat uit een rechthoekig gecementeerde en nu
witgeschilderde blok op gepikte sokkel onder een gebogen dekplaat.
De voorzijde is voorzien van een ijzeren sproeier.

interbellum

129543

Drieskapelletje

Buggenhout

Opdorp

Dries zonder nummer (Buggenhout)

Aan de zuidzijde van de Dries, tegenover de huidige Drietorensstraat, betreedbare
kapellen (klein
staat minstens sinds het begin van de 19de eeuw een kapelletje,
toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw. Gecementeerd en witgeschilderd erfgoed)
bakstenen gebouwtje op gepikte plint onder rood pannen zadeldak.

eerste kwart
19de eeuw

129542

Parochiekerk Sint‐Amandus

Buggenhout

Opdorp

Dries zonder nummer (Buggenhout)

In de oosthoek van de Dries ingeplante georiënteerde kerk te midden
van een ovaal voormalig kerkhof omgeven door een lage bakstenen
muur en een hoog ijzeren hek aan gietijzeren zuilen vooraan.
Eenbeukig schip van zeven traveeën met ingebouwde vierkante
westtoren, een smaller koor van twee traveeën met driezijdige
sluiting en iets uitspringende sacristie en berging in de oksels. Barok
schip en toren opgetrokken uit bak‐ en zandsteen en laatgotisch koor
uit kalkzandsteen, onder leien zadeldaken en klokdak met
peervormige bekroning.

129548

Burgerhuis en maalderij Van den Bossche

Buggenhout

Opdorp

Houtenmolenstraat 14‐16 (Buggenhout)

burgerhuizen,
De woning is een mooi voorbeeld van een statisch neoclassicistisch
burgerhuis uit het einde van de 19de eeuw. Het telt vier traveeën en maalderijen,
twee bouwlagen onder een leien zadeldak vooraan en een schilddak tuinen
met ijzeren vorstkam en windwijzer boven de latere uitbreiding
achteraan. Het voormalige maalderijgebouw, ingeplant aan de straat
links van het woonhuis, is een langgestrekt bakstenen gebouw van zes
traveeën onder een pannen zadeldak en werd samen met het
woonhuis ontpleisterd.
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calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

datering

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Sterck Clement (Ontwerper)

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Bouwens Edouard
(Ontwerper), Mosselmans Carolus
(Ontwerper)

eclecticisme

vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek, barok

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)
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129549

Burgerhuis

Buggenhout

Opdorp

Houtenmolenstraat 27 (Buggenhout)

Ver achterin gelegen woning met links ervan een aardeweg leidend
naar een cirkelvormige omgrachte site, de oude banmolensite,
opgericht door de heer van Opdorp in 1676. Volgens het
kadasterarchief werd een bestaand huis in 1897 vernieuwd.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak. Kleurrijk parement van witte geglazuurde tegels verrijkt
met speklagen van groene en gele tegels.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

129550

Boerenarbeiderswoning

Buggenhout

Opdorp

Houtenmolenstraat 7 (Buggenhout)

Boerenarbeiderswoning, ingeplant op de verspringende rooilijn, met boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
swoningen,
voortuin afgesloten door ijzeren hekken tussen vierkante gemetste
stallen
pijlers, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm uit 1893.

129551

Gesloten hoeve Valkenhoeve

Buggenhout

Opdorp

Houtenmolenstraat 82‐84 (Buggenhout)

Grote semigesloten hoeve met 18de – en 19de‐eeuwse gebouwen,
onder meer door jaarankers 1774 gedateerde stallen, doch waarvan
de geschiedenis minstens opklimt tot de 16de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
vijvers,
wagenhuizen

129568

Brouwerswoning Van den Bossche

Buggenhout

Opdorp

Lijneveldstraat 5 (Buggenhout)

De brouwerswoning van de voormalige brouwerij Van den Bossche,
een herenhuis in neoclassicistische bak‐ en hardsteenarchitectuur
met dubbelhuisopstand, is ingeplant achter een voortuintje en
gesmeed ijzeren hek.

brouwerswonin voor WO I
gen, hekken,
hekpijlers

129580

Molenromp van Veevoeders De Kinder

Buggenhout

Opdorp

Stenenmolenstraat 9A‐B (Buggenhout)

Molen De Kinder is een stenen korenwindmolen, oorspronkelijk koren‐ windmolens
en oliewindmolen, van het type bovenkruier, gebouwd in 1794.
Witgeschilderde bakstenen conische molenromp met plat dak.

129582

Kasteel van Opdorp met park

Buggenhout

Opdorp

Vekenstraat 1 (Buggenhout)

Huidig kasteeldomein met deels behouden landschapspark met vijver,
gerestaureerde ijskelder en ijzeren boogbrugje met ijzeren
toegangshek aan gemetste pijlers aan het begin van de Vekenstraat.
In 1887 werd het oude kasteel volledig gesloopt en ongeveer op
dezelfde plaats werd een volledig nieuw kasteel opgetrokken.
Behouden kasteel en vroegere paardenstallen en koetshuizen,
ingeplant op hun oorspronkelijke locatie respectievelijk in het westen
en het noorden van het domein. Kasteel op rechthoekige plattegrond
met eclectisch hoofdvolume van zeven traveeën en drie bouwlagen.

129583

Sint‐Jozefschool

Buggenhout

Opdorp

Vekenstraat 2 (Buggenhout)

Voormalige meisjesschool, heden kleuterschool, opgericht samen met lagere scholen
het kloosterhuis, Dries nummer 28, in 1908 door de zusters van Sint‐
Vincentius van Hamme, mogelijk eveneens naar plannen van architect
Pierre De Vrom uit Hamme. Eclectisch bakstenen schoolgebouw,
haaks op de straat ingeplant en met een bakstenen muur verbonden
met het vroegere kloosterhuis.

129584

Dorpswoning Oud Antwerpen

Buggenhout

Opdorp

Veldstraat 24 (Buggenhout)

dorpswoningen derde kwart
In de achtertuin van nummer 24 staat nog een merkwaardig 17de‐
17de eeuw
eeuws gebouw dat hier tot de jaren 1870 mooi ingeplant was in zijn
landelijke omgeving. Deze voormalige griffierswoning is opgetrokken
uit traditionele bak‐ en zandsteen, telt zes traveeën en slechts één
bouwlaag onder een zwart pannen zadeldak, mogelijk voorheen
afgewerkt door trapgevels.

129585

Kapel Heilige Theresia

Buggenhout

Opdorp

Vitsstraat 86 (Buggenhout)

Kapel, opgericht in 1929 door de familie Dierick als privékapel in hun betreedbare
kapellen (klein
tuin, palend aan een zandweg, om genezing te vragen. Bakstenen
erfgoed)
kapel met voorportaal en bankje, onder overstekend pannen
zadeldak. Spitsboogportaal en beglaasde deur met roedeverdeling.
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hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
parken,
tuinbruggen,
vijvers,
ijskelders

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Sterck Clement (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Minard Louis (Ontwerper)

voor WO I

eclecticisme

vierde kwart
18de eeuw

interbellum

traditioneel
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129586

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐ter‐Nood‐Gods

Buggenhout

Opdorp

Vitsstraat zonder nummer (Buggenhout)

Kapel ingeplant op de hoek met de Veldstraat en de Dries, reeds
opgetekend op de atlas der Buurtwegen van 1844 en toen volledig
vrijstaand. Bakstenen kapel met vernieuwd parement en plint van
breuksteen, onder pannen zadeldak met ijzeren kruis op de top.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

129591

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

De Pinte

Baron de Gieylaan 104 (De Pinte)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard erf.
woonhuis van zes traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met
vlechtingen, links gecementeerd en door ankers gedateerd 1766.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen

129593

Burgerhuis

De Pinte

De Pinte

Baron de Gieylaan 19 (De Pinte)

Burgerhuis, voorheen met stokerij Martens, later maalderij, in
omsloten tuin met ijzeren hekken. Dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900.

burgerhuizen,
hekken

129594

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

De Pinte

Baron de Gieylaan 98 (De Pinte)

Hoeve op met gras begroeid erf, ijzeren hek aan betonnen pijlertjes. boerenwoninge 18de eeuw
Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de n, hekken,
schuren, hoeven
eeuw. Ten noorden, gewitte schuur onder zadeldak.
met losse
bestanddelen

129590

Kerkplein en omgeving

De Pinte

De Pinte

bakkerijen,
Baron de Gieylaan, Groenstraat, Kerkplein, Het huidige dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt
Pintestraat, Polderdreef (De Pinte)
gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, herbergen,
openbare
Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef.
pleinen

129595

Hoeve

De Pinte

De Pinte

Berkenlaan 24 (De Pinte)

Achterin gelegen voormalige hoeve met woonhuis van elf traveeën
onder zadeldak met klokkenstoel, minstens opklimmend tot de 17de
of 18de eeuw. Ten noorden, stallen van vijf traveeën met gewitte
gevels onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Achterin tuin, bakhuis en ijskelder onder beboomde heuvel.

boerenwoninge
n, hoeven,
ijskelders,
stallen,
bakhuizen

129596

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

De Pinte

Beukendreef 4 (De Pinte)

Hoeve met losse bestanddelen op omhaagd erf. Ten noorden,
woonhuis van acht traveeën onder zadeldak tussen aandaken met
vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Ten westen, gewitte
stallen onder zadeldak met verhoogd dakschild boven vroegere poort.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129597

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Hemelrijk De Pinte

De Pinte

Beukendreef zonder nummer (De Pinte)

In 1851 aan een veldweg tussen Beukendreef en Scheldeveldedreef
gebouwde kapel door de familie De Rudder‐Deynoodt van het nabije
kasteel Hemelrijk, als dank voor het beëindigen van de cholera‐
epidemie van 1849.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129605

Hoeve

De Pinte

De Pinte

Bosstraat 1 (De Pinte)

Omhaagd hoevetje op beboomd en met gras begroeid erf; ijzeren hek
tussen gewitte pijlers onder zadeldakjes. Woonhuis van zes + vijf
staltraveeën onder zadeldak met links aandak met vlechtingen,
opklimmend tot de 18de eeuw. Aanleunende aardappelkelder onder
begroeid lessenaarsdak links.

18de eeuw
stallen,
boerenwoninge
n,
aardappelkelder
s, hekken,
hoeven

129609

Villa Les Massettes

De Pinte

De Pinte

Florastraat 17 (De Pinte)

Bakstenen villa in beboomde en omhaagde tuin met fraai ijzeren hek, hekken, villa's
(bouwkundig
gebouwd in 1890. Twee bouwlagen onder leien zadeldak, linker
erfgoed)
zijrisaliet met puntgevel en torentje met bekronende windhaan
achteraan.

129610

Villa Pintemakerslust

De Pinte

De Pinte

Florastraat 61 (De Pinte)

Villa met twee bouwlagen onder overstekend zadeldak, gebouwd in
1868 als buitenverblijf, later bloemisterij met uitgebreide serres.
Links torentravee met drie bouwlagen en tentdak, toegevoegd in
1911. Begroeide bakstenen villa in grote omhaagde tuin met ijzeren
hek met jaartal 18‐68.

129611

Molenaarswoning van de Zwartegatmolen De Pinte

De Pinte

Heirweg 36 (De Pinte)

molenaarswoni 18de eeuw
Molenaarswoning van de oorspronkelijk erachter gelegen
ngen
Zwartegatmolen, van 1798: stenen koren‐ en oliewindmolen op
galerij, in 1866 omschreven als stoommolen en sinds 1929 maalderij,
gesloopt in 1964. Breedhuis met voortuin, zeven traveeën onder
zadeldak met rechts aandak met vlechtingen, opklimmend tot de
18de eeuw.
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vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

hekken, serres, voor WO I,
tuinbouwbedrij derde kwart
19de eeuw
ven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

stijl

plantensoort

context

persoon
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129612

Villa Chalet d'Hemelrijk

De Pinte

De Pinte

Hemelrijkstraat 14 (De Pinte)

Oude villa in ruime omringende tuin met ijzeren straathekken tussen
gietijzeren zuilen met siervaasbekroning, gebouwd als zomerverblijf
in 1866. Bakstenen constructie op vierkante plattegrond met twee
bouwlagen onder verspringende lage en overstekende zadeldaken op
uitgesneden houten consoles. Achterin tuin met vijver, achthoekig
tuinpaviljoen boven ijskelder. Ten noorden aan de straat, bakstenen
dienstgebouwen en stallen, in kern van 1866.

tweede helft
hekken,
19de eeuw
ijskelders,
stallen,
tuinpaviljoenen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

129613

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

De Pinte

Hemelrijkstraat 18 (De Pinte)

Hoeve met losse bestanddelen, met woonhuis ten noorden en stallen
ten westen op omhaagd erf met ijzeren hek tussen betonnen
pijlertjes. Woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak met linker
zijaandak met vlechtingen, uit de 18de eeuw. Grote dwarsschuur en
stallen onder mank zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

129614

Boerenwoning

De Pinte

De Pinte

Hemelrijkstraat 26 (De Pinte)

Boerenwoning van een hoeve met losse bestanddelen, opgevat als
een volume van zes traveeën onder mank zadeldak met sporen van
vlechtingen in zijgevels, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129615

Kasteeldomein Scheldevelde

De Pinte

De Pinte

Kasteellaan 33‐41 (De Pinte)

Deels omgracht kasteel met rechts, gedeeltelijk aangepast 18de‐
eeuws dienstgebouw en hoeve, omringend park en landerijen met
stervormig aangelegde dreven. Monumentaal toegangshek tussen
gemetste pijlers met siervaasbekroning en vierkante paviljoentjes.
Oorspronkelijk bepleisterd en geschilderd, heden bakstenen gebouw
op rechthoekige plattegrond, vijf op vijf traveeën en twee en een
halve bouwlaag onder schilddak.

sterren,
drevenstelsels,
private parken,
bijgebouwen,
bruggen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
stallen,
walgrachten

129616

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede met
kapelbomen

De Pinte

De Pinte

Keistraat zonder nummer, Twee Dreven
zonder nummer (De Pinte)

vierde kwart
betreedbare
Door beuken beschaduwde neogotische bakstenen kapel met
voorpuntgevel met vlechtingen, schouder‐ en topstukken, gebouwd in kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
1883.
kapelbomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen

129617

Kasteeldomein van De Pinte

De Pinte

De Pinte

Kerkplein 8 (De Pinte)

Buitengoed uit 1847 op eenvoudig rechthoekig plattegrond,
bepleisterd en geschilderd parement, vijf traveeën en twee en een
halve bouwlagen onder schilddak. Aanpassingen in 1881 als blijvend
verblijf en parkaanleg met vijver en uitbreidingen in 1932. Omhaagd
domein met kasteel, koetshuis uit midden 19de eeuw en
paardenstallen van 1901 en ijzeren hek tussen ronde gecementeerde
pijlers met bolornament.

koetshuizen,
landhuizen,
parken, vijvers,
paardenstallen,
hekken,
hekpijlers

129618

Hoeve en café In het Lindeke ‐ Estaminet

De Pinte

De Pinte

Klossestraat 57 (De Pinte)

Hoevetje uit de 18de eeuw met woonhuis en schuur op verhard erf
met rechts voor het woonhuis, in 1910 gebouwd cafeetje vlakbij de
vroegere halte Hemelrijk op het omgelegde tracé van de spoorlijn
Kortrijk‐Gent van De Pinte naar Gent Sint‐Pieters, van 1902.

boerenwoninge 18de eeuw,
voor WO I
n, cafés,
hoeven, schuren
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datering

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

classicisme

persoon

Minard Louis (Ontwerper)

Fagus sylvatica
'Atropunicea'

wegen

Burvenich Frederik (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)
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129620

Hof te Groene Walle

De Pinte

De Pinte

Kunstschildersweg 5 (De Pinte)

18de‐eeuwse hoeve van het semigesloten type met woonhuis ten
zuiden en in L‐vorm aansluitende schuur en stallen ten noorden en
ten oosten omheen een met gras begroeid binnenerf. De
oorspronkelijke omwalling werd gedempt. Oorspronkelijk woonhuis
van zeven traveeën onder mank zadeldak, minstens opklimmend tot
de 18de eeuw. Een ijzeren hek aan gewitte vierkante pijlers op
gepikte plint en piramidale bekroning geeft toegang in de
zuidoosthoek. Een imposante gemengde haag omsluit de moestuin in
het zuidoosten.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
moestuinen,
schuren, stallen,
knotbomen,
bomenrijen,
houtkanten,
afsluitingshagen
,
hoogstamboom
gaarden,
akkerlanden,
graslanden,
gevelniskapelle
n, aalpompen,
wagenhuizen

129622

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

De Pinte

Leeuwerikstraat 1 (De Pinte)

Hoevetje met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf. Ten
noordwesten, boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, met
19de‐eeuws voorkomen. Dwarsschuur met gewitte gevels onder
zadeldak; 1736 gedateerd in dakpannen. Aan de straat, gewit
bakstenen pijlerkapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes,
vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede kwart
n, hoeven,
18de eeuw
schuren,
pijlerkapellen

129624

Kasteeldomein Hemelrijk

De Pinte

De Pinte

Mieregoed 51 (De Pinte)

Het huidige, laat‐empire landhuis werd circa 1850 gebouwd in een
park, aangelegd door plantkundige F. De Rudder, Bepleisterd en
geschilderd kasteeltje van vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder mansardedak, in zijn huidige vorm daterend van uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw met behouden kern van drie
traveeën en twee bouwlagen.

landhuizen,
hekpijlers,
hekken, private
parken

129627

Herberg Het Pyntken

De Pinte

De Pinte

Pintestraat 69 (De Pinte)

Herberg zogenaamd Het Pyntken waarnaar het gehucht en sinds 1868 herbergen
de gemeente De Pinte genoemd werd. Oude herberg, reeds afgebeeld
op een kaart van 1662 en opklimmend tot 1606. Op de oude rooilijn
gelegen gewit gebouw van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

129628

Hoeve

De Pinte

De Pinte

Pintestraat 80 (De Pinte)

Deels omhaagde hoeve met woonhuis en stallen op met gras begroeid boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
erf met ijzeren hek tussen vierkante pijlers met siervaasbekroning.
stallen
Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak op een baksteen
gedateerd 1860.

129629

Parochiekerk Sint‐Niklaas van Tolentijn

De Pinte

De Pinte

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)

Oorspronkelijk een pseudobasilicale kerk met westtoren, voltooid in parochiekerken tweede kwart
19de eeuw,
1840 doch in 1851 door bliksem vernield en vervangen door een
voor WO I
houten torentje. Vergrotingsplannen vanaf 1900 naar ontwerp van
architect Jules Goethals en in 1909 nieuwe plannen, voltooid in 1912.
Beschadiging tijdens beschietingen in 1918 en herstelling naar
ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Vrij imposante
neogotische bakstenen kruisbasiliek met vierkante westtoren onder
ingesnoerde naaldspits; afdekkende leien zadeldaken. Huidige kerk
met driebeukig schip van zes traveeën, uitspringend transept van
twee traveeën en koor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting;
vijfzijdige doopkapel aan noordelijke torentravee, rond traptorentje
aan zuidzijde.

neogotiek

Claeys Dirk (Ontwerper), Goethals
Jules (Ontwerper), Janssens
Amand Robert (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper),
Verstraete Leonard (Uitvoerder)

129630

Gemeenteschool

De Pinte

De Pinte

Polderbos 2 (De Pinte)

Gebouw in nieuwe zakelijkheid, van 1939 naar ontwerp van architect onderwijsgebou interbellum
wen
Alexander Meuleman en R. Claeys, ondernemer ter vervanging van
oude schoollokalen van 1873. Beton en bakstenen constructie met
twee bouwlagen onder plat dak.

modernisme

Meuleman Alexander (Ontwerper)

182/1748

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

empire

eerste kwart
17de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Heem Eugène (Ontwerper)

Jaspaert Dirk (Ontwerper)
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129637

Burgerhuis

De Pinte

De Pinte

Stationsstraat 5 (De Pinte)

Oorspronkelijk tegenover het voormalig station gelegen burgerhuis, burgerhuizen
opgetrokken samen met laatstgenoemd gebouw circa 1858 in
landelijke stationsstijl verwijzend naar deze van architect J.P.
Cluysenaar op de lijn Dender‐Waas. Bakstenen gebouw op
gecementeerde plint, zeven traveeën en één en drie bouwlagen onder
zadeldaken.

derde kwart
19de eeuw

Cluysenaar Jean‐Pierre
(Ontwerper)

129643

Villa Les Conifères

De Pinte

De Pinte

Wilgenstraat 3 (De Pinte)

Grote villa gebouwd door boomkweker G. Van Overbergh in 1932 op villa's
het domein van het oude zogenaamd Goed te Twee Dreven, een leen (bouwkundig
erfgoed)
afhankelijk van de heerlijkheid van Overmeers van de Gentse Sint‐
Pietersabdij. Blokvormige, beschilderde bakstenen villa van drie
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen,
naar ontwerp van de Brusselse architect O. Francotte.

interbellum

Francotte Oscar (Ontwerper)

129600

Hoeve met losse bestanddelen

De Pinte

Zevergem

Blijpoel 17 (De Pinte)

Oude omwalde site ten zuiden van de dries, voorheen in het bezit van
de Gentse Sint‐Pietersabdij. Heden gerenoveerde hoeve met losse
bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten zuiden en schuur
ten westen op een met gras begroeid erf. Boerenwoning van vijf
traveeën onder zadeldak, op linker zijpuntgevel door muuranker
gedateerd 1780.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

129599

Boerenarbeiderswoningen

De Pinte

Zevergem

Blijpoel 1‐7 (De Pinte)

Oorspronkelijk vijf achterin gelegen 19de‐eeuwse
boerenarbeiderswoningen met ruime voortuin. Nummer 1‐3 van
respectievelijk drie, twee en drie traveeën onder zadeldak. Links
aangebouwde, kleinere en lagere huisjes, nummer 5‐7, onder lager
zadeldak.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

129601

Villa De Blijpoel

De Pinte

Zevergem

Blijpoel 19 (De Pinte)

Aan de oude Scheldebocht gelegen villa in regionalistische stijl, door villa's
middel van jaarankers gedateerd 1926. Landelijke villa in L‐vorm met (bouwkundig
erfgoed)
gewitte gevels op gepikte plint.

129598

Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving De Pinte

Zevergem

Blijpoel, Scheldehout (De Pinte)

129602

Kasteel van Boeregem

De Pinte

Zevergem

129603

Goed ter Craeynest

De Pinte

129604

Boerenwoning

129606

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

interbellum

regionalisme

Nabij het landelijke dorpscentrum van Zevergem bevindt zich een
oude dries, vanwaar de straten Scheldehout en Blijpoel vertrekken.
De straat Blijpoel loopt verder tot aan de oude Scheldebocht.

driesen,
afgesneden
meanders

Boeregemstraat 25 (De Pinte)

Huidig kasteeltje middenin boomrijk, rechthoekig omgracht park met
hoeve in zuidoostelijke hoek. Lange, rechtlijnige lindedreef als
verbinding met de rijksweg Gent‐Oudenaarde en twee korte
lindedreven links en rechts omheen de omwalling naar de
Boeregemstraat toe. Axiaal gelegen kasteeltje op U‐vormige
plattegrond met centrale vleugel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder laag zadeldak vermoedelijk uit de eerste helft van
de 18de eeuw, geflankeerd door uitspringende paviljoenen,
toegevoegd eind 18de eeuw

druivenserres, 18de eeuw
dreven, hoeven,
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

classicerende
barok

Zevergem

Boeregemstraat 27 (De Pinte)

Voormalig neerhof van het kasteel van Boeregem, gelegen ten
zuidoosten, binnen dezelfde omwalling. Semigesloten hoeve op deels
gekasseid erf met mestvaalt. Toegang in het oosten via brug en
ijzeren hek aan begroeide pijlers. Ten noorden, woonhuis van tien
traveeën onder zadeldak, minstens uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
toegangsbrugge
n

De Pinte

Zevergem

Boeregemstraat 29 (De Pinte)

19de‐eeuwse boerenwoning in omhaagde tuin, vier + drie traveeën
onder zadeldak. Groen geschilderde gevel op gecementeerde plint,
licht getoogde vensters met luiken en getoogde deuren.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

De Pinte

Zevergem

Dorp 2 (De Pinte)

Achterin gelegen dubbelhuis in Lodewijk XV‐stijl, nieuw gebouwd in
1765 in opdracht van abt Gudwaldus Seiger van de Gentse Sint
Pietersabdij, onder leiding van de abdijbouwmeesters M. Van den
Haute en L. De Villegas. Ruime omgrachte pastorietuin met ten
oosten de voormalige koetshuizen daterende uit het tweede kwart
van de 18de eeuw.

koetshuizen,
hekpijlers,
pastorieën, sites
met walgracht,
pastorietuinen

183/1748

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

rococo

plantensoort

context

persoon

De Villegas L. (Ontwerper), Van
den Haute M. (Ontwerper)
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129607

Hoeve

De Pinte

Zevergem

Dorp 21 (De Pinte)

Ver achterin gelegen hoeve met knotwilgendreef en ijzeren hek aan
gewitte bakstenen pijlers onder zadeldakjes. Semigesloten hoeve met
woonhuis ten oosten en in L‐vorm gebouwde stallen en schuur in
noordwesthoek. Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

dreven, hekken, 18de eeuw
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

129608

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw met
kerkhof

De Pinte

Zevergem

Dorp zonder nummer (De Pinte)

Kerk met rechthoekige plattegrond van het pseudobasilicale type,
schip en zijbeuken van zeven traveeën met ingebouwde toren en koor
van één travee met driezijdige sluiting, waarvan het huidige uitzicht
bepaald wordt door werken tijdens het derde kwart van de 18de en
19de eeuw. Ingeplant midden ommuurd kerkhof met ijzeren
toegangshek aan gietijzeren zuilen en twee flankerende linden in het
westen op het kerkhof. Links van de kerk, stenen beeld van het Heilig
Hart van Jezus van 1929, en achteraan tegen de kerkhofmuur
Calvariekapel, tevens grafkapel, van circa 1900.

parochiekerken,
Heilig
Hartbeelden,
calvariebergen,
grafkapellen,
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken,
roepstenen

129619

Boerenwoning van voormalige hoeve

De Pinte

Zevergem

Kriekestraat 12, 12A (De Pinte)

Boerenwoning van zeven + één travee onder zadeldak, uit de 18de
eeuw. Toegangspoort met ijzeren hek tussen gewitte bakstenen
pijlers op geprofileerde gepikte sokkel, geflankeerd door schuine
steunmuurtjes met vlechtingen.

18de eeuw
stallen,
boerenwoninge
n, hekken

129621

Gesloten hoeve

De Pinte

Zevergem

Landuitstraat 6, 6A (De Pinte)

Gesloten hoeve met woonhuis, schuur en stallen gegroepeerd
rondom vierkant verhard binnenerf. Straatgevel met rechthoekige
poorten, rechts met doorrit naar erf, met gewitte gevels op gepikte
plint en aflijnende getrapte daklijst, onder zadeldak.

schuren, stallen, 18de eeuw
gesloten hoeven

129623

Semigesloten hoeve 't Mieregoed

De Pinte

Zevergem

Mieregoed 4B (De Pinte)

Hoeve, vermoedelijk gebouwd in de 18de eeuw op de plaats van of in
de omgeving van het oude zogenaamde Goed ter Mieren. Ten zuiden,
woonhuis van oorspronkelijk vijf traveeën onder zadeldak naar
verluidt daterend van 1764. Ten westen, in L‐vorm aangebouwde
stallen met gewitte gevels onder zadeldak. Ten oosten, gewitte
schuur en stallen onder overstekend dakschild en andere
bijgebouwen, waaronder een wagenhuis.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, gesloten
hoeven, stallen,
schuren,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

129625

Hoeve Hof ten Broecke

De Pinte

Zevergem

Molenstraat 1 (De Pinte)

17de eeuw,
Omwalde hoeve met losse bestanddelen op deels verhard en met gras walgrachten,
begroeid erf met ijzeren hek in zuidoostelijke hoek. Bewaarde schuur schuren, stallen, 18de eeuw,
19de eeuw
hoeven met
en stallen onder zadeldak.
losse
bestanddelen

129626

Hoeve

De Pinte

Zevergem

Molenstraat 5 (De Pinte)

Hoeve op omhaagd erf met boomgaard en ijzeren hek aan gietijzeren
zuiltjes. Woonhuis van zeven + drie traveeën onder één zadeldak met
links zijaandak met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.
Armpomp op erf. Ten oosten, gewitte schuur onder zadeldak.

boomgaarden, 18de eeuw,
hekken, hoeven, 19de eeuw
schuren,
waterpompen

129631

Hoeve

De Pinte

Zevergem

Pont‐Noord 19 (De Pinte)

Voormalig hoevetje op verhard erf met fraai ijzeren hek tussen
gewitte pijlers met vaasbekroning, linker pijlers met nis en
heiligenbeeldje achter glas. Aangepast woonhuis van zes traveeën
onder zadeldak. inks van hek, gewitte stallen onder lessenaarsdak en
schuur.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
niskapellen,
hekpijlers

129632

Hoeve

De Pinte

Zevergem

Pont‐Noord 2 (De Pinte)

Deels omgrachte hoeve met woonhuis ten noorden en stallen ten
zuiden op een met gras begroeid erf. Woonhuis van zes traveeën
onder zadeldak, gedateerd 1720.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
bakhuizen

184/1748

datering

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

gotiek, art deco Tilia

context

persoon

Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), De Villegas L.
(Ontwerper), De Vleeschhouwer
Marcel (Ontwerper), Poppe
August (Ontwerper)
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129633

Herenhuis

De Pinte

Zevergem

Pont‐Noord 38 (De Pinte)

Vrijstaand herenhuis achter ijzeren straathek. Huis van vijf traveeën hekken,
en twee bouwlagen onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de herenhuizen,
koetshuizen
eeuw. Achteraan, links en rechts voormalige koetshuizen.

129634

Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene

De Pinte

Zevergem

Pont‐Noord zonder nummer (De Pinte)

Laatste restanten van de steenbakkerij, opgericht op 19 mei 1938.
Achterin gelegen magazijnen bestaande uit 4 evenwijdige ongelijke
traveeën, gebouwd uit lokale handvormsteen, zogenaamde
Scheldesteen, met pannen zadeldak.

steenbakkerijen interbellum

129635

Hoeve

De Pinte

Zevergem

Scheldehout 1 (De Pinte)

Oude site met walgracht en voormalig leen van de Gentse Sint‐
Pietersabdij. Heden gerenoveerde hoeve met behouden brede
vierkante omwalling. 18de‐eeuwse langgestrekte hoeve met
woonhuis van zeven traveeën tussen zijaandaken met vlechtingen,
schuur van drie traveeën en lagere stallen van zes traveeën onder
verspringende zadeldaken. In noordoostelijke hoek van omgrachting,
bakhuis van het samengestelde type.

bakhuizen, sites derde kwart
met walgracht, 18de eeuw
langgestrekte
hoeven

129636

Duiventoren en stallen van hoeve

De Pinte

Zevergem

Scheldehout 7 (De Pinte)

Gewitte bakstenen constructie met centrale vierkante toren met drie hekken, stallen, 18de eeuw
duiventorens,
verdiepingen onder zadeldak geflankeerd door lagere stallen onder
hoeven met
lessenaarsdak, mogelijk uit de 18de eeuw.
losse
bestanddelen

129639

Gemeentelijke jongensschool

De Pinte

Zevergem

Veldstraat 50 (De Pinte)

onderwijsgebou derde kwart
Schoolgebouw in decoratieve baksteenarchitectuur, van 1862 naar
19de eeuw
ontwerp van architect Edmond de Perre‐Montigny; zeven traveeën en wen
één en twee bouwlagen onder zadeldak.

129640

Sint‐Jozefkapel met treurwilg

De Pinte

Zevergem

Veldstraat zonder nummer (De Pinte)

Neogotische bakstenen kapel van één travee onder zadeldak,
gebouwd in 1878 in opdracht van de kasteelheren van het Kasteel van
Welden. Hoge voorpuntgevel tussen hoogoplopende hoekpilasters
met door hogels en kruisbloem afgezette pinakels. Naast de kapel
werd een treurwilg aangeplant.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

129641

Kasteeldomein van Welden

De Pinte

Zevergem

Weldendreef 1‐3 (De Pinte)

Waterkasteel gelegen binnen een dubbele omwalling, ten noorden en
ten zuiden afgezoomd door dreven en ter hoogte van het kasteel een
noordelijke dreef als verbinding met de vroegere Oudenaardse
Steenweg en zuidelijke dreef naar Pont‐Zuid. Nieuwe hoofdtoegang in
het westen, met axiale dreef vanaf de Kriekestraat met
heropgebouwde rococopoort aan de straat en vierkante hekpijlers
met siervaasbekroning aan de buitenwal en neerhof.

welkomstbome
n,
druivenserres,
boerenwoninge
n, bruggen,
burchten,
dreven, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen, ijskelders,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
mottekastelen,
omheiningsmur
en, parken,
schuren, stallen,
tuinbruggen,
grotten,
duiventorens,
walgrachten

15de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

barok, rococo,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
neorococo

185/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

Cox F.H. (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

Salix babylonica

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)
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129642

Vierschaar

De Pinte

Zevergem

Weldendreef 4 (De Pinte)

Voormalige vierschaar of plaatselijke rechtbank van de heerlijkheid
van Welden. Semigesloten hoeve op deels verhard en met gras
begroeid erf toegankelijk via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met
arduinen dekplaat, aansluitend bij de stallen rechts van het huis.
Woonhuis van zes traveeën onder steil en mank zadeldak met kern uit
de 17de eeuw, heden voornamelijk 18de‐eeuws voorkomen.

gerechtsgebou 17de eeuw,
18de eeuw
wen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schandpalen,
schuren, stallen,
zonnewijzers

129644

Wontergemgoed

De Pinte

Zevergem

Wontergemstraat 1 (De Pinte)

Ten dele omgrachte grote open hoeve uit de 18de eeuw op beplant
erf met boomgaard en ijzeren toegangshek tussen gewitte vierkante
pijlers met dekplaat ten westen. Ten noorden, woonhuis van zeven
traveeën onder mank zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129592

Kasteeldomein Grand Noble

De Pinte, Gent

De Pinte

Baron de Gieylaan 163‐169, 163A, 165A,
167A (De Pinte)

Heraanleg van park en vijver, koetshuizen ten westen van het
landhuis en nieuwe dreef naar de huidige Baron de Gieylaan en de
Kortrijksesteenweg, uit de eerste helft van de 19de eeuw. In de jaren
1850 slopen van het landhuis en vervangen door het huidige
neoclassicistisch kasteel, voltooid circa 1860. Huidig kasteeldomein
met prachtig aangelegd park, koetshuizen en hovenierswoning
gelegen te midden van landerijen begrensd door de Baron de
Gieylaan, Keistraat, Klossestraat en spoorweg Gent‐Kortrijk, met drie
eerstgenoemde straten verbonden door dreven.

grasparterres,
dreven, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen, ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
palen, parken,
tuinbruggen,
grotten, vijvers

129638

Hoeve

De Pinte,
Lokeren

Zevergem

Veldstraat 5 (De Pinte)

Hoevetje op omhaagd erf met nieuw hek. Woonhuis van vier traveeën boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
onder zadeldak tussen aandaken met vlechtingen, schouderstukken n, hoeven,
stallen
en topstuk; jaartal 1759 boven deur. Stal links, onder zadeldak.

129648

Bunker As5

Deinze

Astene

Achterstraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Astene en bestaat uit twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening.

129663

Hoeve Goed te Wallebeke

Deinze

Astene

Beekstraat 117‐121 (Deinze)

Oorspronkelijk hoeve met losse bestanddelen op het met gras
begroeid erf; poort met ijzeren hek aan gemetste pijlers als rest van
de vroegere overwelfde, overbouwde inrijpoort, nu op het erf.
Woonhuis van zes traveeën onder steil, overstekend zadeldak met
links zijaandak met vlechtingen, opklimmend tot de 16de eeuw.

boerenwoninge 16de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129664

Site Goed ten Oostacker

Deinze

Astene

Beekstraat 70 (Deinze)

Volgens landboek van 1760 een vierkant omgracht goed met
woonhuis ten noorden en stallen ten zuiden met in de zuidwesthoek
een afzonderlijk omgracht perceel, mogelijk het vroegere opperhof.
Ten noorden, woonhuis van zeven + twee traveeën van één en twee
bouwlagen, uit de eerste helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n
18de eeuw

129738

Bunker D1

Deinze

Astene

Dr.Adriaan Martenslaan 19 (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes met
schietopeningen voor mitrailleur.

186/1748

datering

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

interbellum

stijl
traditioneel

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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129743

Villa Zonneschijn

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 101 (Deinze)

Tussen de steenweg en de Leie gelegen landhuis, vermoedelijk
gebouwd begin 19de eeuw door de Gentse industrieel Heyndrickx.
Voormalig woonhuis en atelier van kunstschilder Emiel Claus. Na zijn
dood tijdelijk museum.

gedenktekens, eerste kwart
19de eeuw
funeraire
constructies,
hekken,
hekpijlers,
kunstenaarswo
ningen,
siertuinen

129744

Bunker B1

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 105 (Deinze)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

129745

Dieetkliniek en labo van dokter Martens

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 121 (Deinze)

Voormalige dieetkliniek en labo van dokter Martens gebouwd in
laboratoria,
villastijl eind de jaren 1930 naar ontwerp van architect L. Viérin.
villa's
Ruim, achterin bij de Leie gelegen beschilderd bakstenen gebouw op L‐ (bouwkundig
erfgoed),
vormige plattegrond met twee bouwlagen onder schilddaken.
ziekenhuizen

interbellum

129746

Privé‐polikliniek dokter Martens

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 136 (Deinze)

interbellum
ziekenhuizen,
Voormalige privé‐polikliniek van dokter Martens, eerste specialist
inwendige ziekten en dieetleer, gebouwd door architect Henry van de dokterspraktijke
Velde in 1932. Ingeplant te midden van een omhaagde tuin tegenover n
zijn woning. Opmerkelijk gebouw in nieuwe zakelijkheid, een
voorbeeld van het zuiver functionalistisch bouwen uit die tijd.
Gebouw op L‐vormige plattegrond, van okerkleurige baksteen met
één bouwlaag onder plat dak.

129747

Villa Landing

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 141 (Deinze)

Voormalig woonhuis van dokter Martens gelegen aan de Leie
tegenover zijn privé‐kliniek, eveneens naar ontwerp van architect
Henry van de Velde van 1933‐34. Verbouwd in 1956 en 1983.
Oorspronkelijk perfect in zijn omgeving geïntegreerd gebouw met
sterke horizontale gerichtheid en plastisch ritme met afgeronde
volumes met grote muuropeningen en verspringende platte daken.

129748

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 93 (Deinze)

boerenarbeider eerste helft
Langgestrekt boerenarbeiderswoning met omhaagde voortuin en
19de eeuw
ijzeren hek. Verankerde witgekalkte gevels op gepikte plint, vijf + drie swoningen,
waterpompen
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de
19dee eeuw.

129749

Villa 't Hofke

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan 99 (Deinze)

Landhuisje in regionalistische stijl met houten kruiskozijnen en
korfboogdeurtje, gebouwd in 1902 door Emiel Claus op de plaats van
een vroeger boerderijtje dat hoorde bij zijn landhuis. Deels behouden
vroegere stallen en bakhuisje.

129750

Bunker C1

Deinze

Astene

Emiel Clauslaan zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn aan het westelijke uiteinde van de
bunkerlinie, net ten zuidoosten van het steunpunt Astene. De bunker
fungeerde als mitrailleurs‐ en commandopost.

129758

Hoeve Goed te Gampelaere

Deinze

Astene

Gampelaeredreef 27‐29 (Deinze)

Van het oude Goed te Gampelaere, voormalige zetel van de
heerlijkheid Gampelaere, bleef een brede buitenwal van de
oorspronkelijke site met walgracht met dubbel grachtensysteem en
motte bewaard. Hoeve met vernieuwde gebouwen die bereikbaar zijn
via een toegangshek tussen gewitte pijlers. De hoeve met losse
bestanddelen bestaat uit een boerenwoning aan de oostzijde uit het
eind 19de eeuw en een ruime bakstenen schuur en stallen aan de
noordzijde, vergroot circa 1920.

129826

Sluismeestershuizen

Deinze

Astene

Hellestraat 20‐22 (Deinze)

derde kwart
Tegenover de sluis gelegen alleenstaand huizenblok van vijf traveeën sluis‐ en
en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1860.
brugwachtersw 19de eeuw
oningen

187/1748

datering

dokterswoninge interbellum
n, siertuinen,
beelden

stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bakhuizen

voor WO I

interbellum

interbellum,
hoeven met
vierde kwart
losse
bestanddelen, 19de eeuw
sites met
walgracht,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

stijl

plantensoort

context

persoon
Degeyter Arthur (Ontwerper),
Minne George (Ontwerper)

Viérin Luc (Ontwerper)

modernisme

Delvaux E. (Ontwerper), Gérard
Marcel (Ontwerper), van de Velde
Henry (Ontwerper)

van de Velde Henry (Ontwerper),
Wachtelaer Georges (Ontwerper)
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129827

Sas van Astene

Deinze

Astene

Hellestraat zonder nummer (Deinze)

Aangelegd bij het hekken van het Leiekanaal in 1860 waarbij een
grote bocht van de Leie afgesneden werd. Houten ophaalbrug met
portiek, in 1896 vervangen door de huidige ijzeren T‐vormige
ophaalbrug en drie vaste traveeën.

bruggen, sluizen tweede helft
19de eeuw

129844

Villa ’t Kleen Werkent Kasteel

Deinze

Astene

Kapellestraat 101 (Deinze)

Vrijstaande villa opgevat als een dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder een pseudomansardedak, gebouwd in
opdracht van ondernemer Baziel Van de Ginste volgens een
bouwaanvraag van 1929. De toegang wordt gemarkeerd door vier
beelden van beeldhouwer Antoon Van Parys uit 1930.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
beelden

129846

Hoeve Patershof

Deinze

Astene

Karmstraat 11 (Deinze)

Neerhof van een voormalig omgracht speelgoedje, verdwenen in
1863. Deels omgrachte open hoeve met langgestrekt woon‐ en
koetshuis uit de eerste helft van de 18de eeuw op beboomd en met
gras begroeid erf. Behouden gemetste walbrug en monumentale
ingangspoort met gewitte hekpijlers, bekronende siervazen en fraai
ijzeren hek.

paardenstallen, eerste helft
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
koetshuizen,
gevelniskapelle
n

129847

Goed ter Woestijne

Deinze

Astene

Karrestraat 2 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen op deels verhard erf. Toegang via
ijzeren hek aan gewitte pijlers onder pannen zadeldakje, rechts met
nis en plaasteren Mariabeeldje achter glas. Zeer lang bedrijfsgebouw
met oorspronkelijke schuur en stallen onder doorlopend zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
niskapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
bakhuizen,
waterpompen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hondenhokken,
hekpijlers,
hekken

129878

Paviljoen uit Tweede Wereldoorlog

Deinze

Astene

Kleine Pontstraat 5 (Deinze)

Houten constructie uit de Tweede Wereldoorlog, opgetrokken door
de Duitse Feldwebels. Zeer eenvoudig wit geschilderd houten
paviljoentje op rechthoekige plattegrond onder zadeldak van
golfplaten; rechthoekige groene deur en dito vensters voorzien van
luiken. De waarde ligt in zijn historiek. Het vormt een zeldzaam
voorbeeld van houtarchitectuur uit de oorlogstijd.

kantoorgebouw WO II
en

129940

Café‐restaurant Oude Leie

Deinze

Astene

Leieoever 1 (Deinze)

Bij de Oude Leie en Leiedoorsteek met sas gelegen, als café‐
restaurant en woonhuis gebouwd complex in villastijl naar ontwerp
van architect E. De Nil in 1933‐34. Ruim gebouw in nieuwe
zakelijkheid met opmerkelijk halfcirkelvormig uitgebouwde partijen
met terras en erker, verspringend aantal bouwlagen en plat dak.

cafés,
restaurants

130007

Gemeentehuis van Astene,
gemeenteschool en onderwijzerswoning

Deinze

Astene

Nieuwstraat 3‐7 (Deinze)

Voormalig gemeentelijk complex met gemeentehuis, school en
woning van de onderwijzer, van 1866‐68 naar ontwerp van architect
E. de Perre‐Montigny, uitgevoerd door aannemer L. Serck.
Symmetrisch opgebouwd geheel van donkere baksteen,
respectievelijk drie, vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Arduinen muurplaat met oorlogsmonument voor de
gesneuvelden van 1914‐18.

gedenktekens, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen,
oorlogsgedenkt
ekens

130008

Pastorie Sint‐Amandus en Sint‐Jobparochie Deinze

Astene

Nieuwstraat 8 (Deinze)

Achterin gelegen dubbelhuis met voortuin, afgesloten door bakstenen pastorietuinen, derde kwart
19de eeuw
hekken,
muur en ijzeren hek en siertuin. Ontpleisterde bakstenen lijstgevel
omheiningsmur
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1853.
en, pastorieën

188/1748

datering

interbellum

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Parys Antoon (Ontwerper)

De Nil Emile (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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datering

stijl

130009

Parochiekerk Sint‐Amandus en Sint‐Job

Deinze

Astene

Nieuwstraat zonder nummer (Deinze)

Nieuwe kerk naar ontwerp van architect A. De Lancker met
pseudobasilicale aanleg met aan drie zijden omringend, deels
omhaagd kerkhof met ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers,
gebouwd in 1834‐36 ter vervanging van de oude vervallen en te klein
geworden romaanse kerk op de Kapelleberg bij de Leie, gesloopt in
1836.

hagen, hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
parochiekerken

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

130026

Bunker A6

Deinze

Astene

Oude Heirweg zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke.
Het betreft een bunker tegen directe doorbraak, die voorzien was op
een schijnwerper, een vast opgesteld kanon van 47mm met manuele
ventilator, een mitrailleur en een observatiekoepel. De bunker werd
gecamoufleerd als een transformatorhuis met een ventilatietorentje
op het dak waarin de observatiekoepel stak.

interbellum

130025

Bunker A5

Deinze

Astene

Oude Heirweg zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte twee bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur en
een waarnemingskoepel.

interbellum

130028

Bunker As8

Deinze

Astene

Oude straat 6 (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Astene en fungeerde als mitrailleurs‐ en
commandopost. Vandaag is de bunker geïntegreerd in een woning.

interbellum

130037

Goed ter Hove

Deinze

Astene

Parijsestraat 13 (Deinze)

Oorspronkelijk rechthoekige omgrachte hoeve met losse
bestanddelen. Deels vernieuwd woonhuis ten westen en
dienstgebouwen ten noorden en ten zuiden op het erf. Boerenwoning
van zeven traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met
vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
welkomstbome
n

130038

Hoevesite Nieuw Goed te Parijs

Deinze

Astene

Parijsestraat 31 (Deinze)

Het Goed te Parijs is een omgrachte hoeve met losse bestanddelen
gegroepeerd rondom een open erf. De hoeve is goed bewaard met
een representatief gebouwenbestand, behouden dreven en hekken,
mestvaalt en restanten van de boomgaard en waterpoelen en is nog
gelegen binnen zijn historische landelijk context. Het
gebouwenbestand klimt in kern nog op tot 17de eeuw met
voornamelijk 18de‐ en 19de‐eeuwse aanpassingen.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
dreven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
mestvaalten,
bakhuizen,
poelen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

130039

Site Kasteel van Astene

Deinze

Astene

Parijsestraat 34, 34A (Deinze)

Voormalig domein van het Kasteel van Astene, met nieuwe
paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het
kasteel. In oorsprong mogelijk een site met walgracht met
afzonderlijk omwalde motte met opperhof en neerhof en tuinen
binnen een tweede rechthoekige omwalling. Behouden park met
vijver. en 19de‐eeuwse ijskelder onder een beboomde heuvel bij de
vijver.

19de eeuw
ijskelders,
parken, vijvers,
walgrachten

189/1748

17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
De Lancker Angelus (Ontwerper),
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Rooms Jan
(Ontwerper), Rooms Wilfried
(Ontwerper)

Tilia
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130040

Kasteelhoeve Goed te Breeschoot

Deinze

Astene

Parijsestraat 36 (Deinze)

Oorspronkelijk kasteelhoeve, ingeplant ten zuiden van het kasteel,
binnen een aansluitende rechthoekige omwalling met afzonderlijke
ingang in het westen, aan de straat. Woonhuis van zes traveeën onder
imposant pannendak, vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw
met nog duidelijke sporen van versteende vakwerkbouw.

19de eeuw,
sites met
16de eeuw
walgracht,
gevelniskapelle
n, mestvaalten,
schuren,
paardenstallen,
kasteelhoeven,
boerenwoninge
n

130041

Hoeve Oud Goed te Parijs

Deinze

Astene

Parijsestraat 56 (Deinze)

Huidige hoeve met losse bestanddelen op deels verhard en met gras
begroeid erf, toegankelijk via een ijzeren hek aan overhoekse
gemetste pijlers met piramidebekroning. Woonhuis van vijf traveeën
onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, opklimmend tot
de 18de eeuw. 18de‐eeuwse dwarsschuur met bakstenen gevels
onder zadeldak. Opmerkelijk gewit bakstenen gebouwtje met
duiventil in combinatie met een bakhuis. Links, twee bouwlagen hoge
duiventoren op vierkante plattegrond, onder zadeldak, uit de 18de
eeuw.

duiventorens, 17de eeuw,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130049

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Astene

Paterstraat 2 (Deinze)

Omhaagde hoeve met losse bestanddelen op de hoek Beekstraat, met
woonhuis ten noorden en stallen ten oosten op verhard erf.
Woonhuis van zes traveeën + één staltravee onder zadeldak tussen
zijaandaken met vlechtingen, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130050

Bunker D2

Deinze

Astene

Paterstraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke.
De bunker heeft één bunkerruimte met schietopening voor
mitrailleur.

130061

Hoeve

Deinze

Astene

Pontstraat 160 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve, samen met de hoeve nummer 162 binnen
één rechthoekige omwalling, mogelijk oorspronkelijk respectievelijk
opper‐ en neerhof van een vroegere site met walgracht. Open hoeve
op verhard erf; toegangsdreef en ijzeren hek tussen gewitte
bakstenen pijlers ten westen. Woonhuis op terp, acht traveeën onder
steil zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw. imposante bakstenen
schuur, op de linker zijgevel gedateerd 1882.

boerenwoninge 17de eeuw
n, dreven,
hoeven,
schuren, stallen

130062

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Astene

Pontstraat 162 (Deinze)

Goed bewaarde hoeve met losstaande bestanddelen, voorheen
gelegen binnen dezelfde rechthoekige omgrachting als nummer 160.
Achterin gelegen woonhuis ten noorden en schuur ten oosten van het
met gras begroeid erf met oude boomgaard. Op een terp gelegen
woonhuis uit de eerste helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, schuren,
stallen, hoeven 18de eeuw
met losse
bestanddelen

130063

Hoeve Goed 's Ridders

Deinze

Astene

Pontstraat 64 (Deinze)

Grote hoeve met deels aangepast woonhuis ten noorden op
grotendeels verhard erf. Toegangshek met vierkante pijlers met
dekplaat, geflankeerd door schuine steunmuren en ijzeren hek ten
zuiden. Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, mogelijk
opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n, hoeven,
stallen

130065

Bunker A1

Deinze

Astene

Pontstraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de voorste verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes met
schietopening voor mitrailleur.

190/1748

datering

interbellum

interbellum

stijl
vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

130064

Mariakapelletje

Deinze

Astene

Pontstraat zonder nummer (Deinze)

Gewit bakstenen Mariakapelletje onder pannen dakje en getraliede
spitsboognis met Mariabeeldje.

pijlerkapellen

130090

Bunker A4

Deinze

Astene

Spletestraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevat twee bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur.

interbellum

130089

Bunker A3

Deinze

Astene

Spletestraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de voorste verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

130161

Bunker As4

Deinze

Astene

Visserstraat zonder nummer (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Astene. De bunker werd opgetrokken in de
onbebouwde omgeving op het gehucht Leihoek en fungeerde als
mitrailleurs‐ en commandopost.

interbellum

130177

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Deinze

Astene

Vrouwenstraat zonder nummer (Deinze)

betreedbare
Bakstenen kapel op vierkante plattegrond met halfcirkelvormige
sluiting, onder leiendak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Art‐ kapellen (klein
erfgoed)
deco‐vormgeving met smalle rondboogvensters en deur in zwarte
geglazuurde baksteenomlijsting en smeedijzeren vensterkorven.

eerste helft
20ste eeuw

130179

Bunker C2

Deinze

Astene

Wallebeekstraat 15 (Deinze)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, tussen de steunpunten Astene en Eke.
De bunker fungeerde als mitrailleurs‐ en commandopost.

interbellum

130182

Bunker B4

Deinze

Astene

Wallebeekstraat zonder nummer (Deinze) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

130181

Bunker B3

Deinze

Astene

Wallebeekstraat zonder nummer (Deinze) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

130180

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Deinze

Astene

Wallebeekstraat zonder nummer (Deinze) Op de hoek Paterstraat ingeplante bakstenen kapel gebouwd in 1908 betreedbare
kapellen (klein
door aannemer J. De Backer en heropgebouwd na de Eerste
erfgoed)
Wereldoorlog, zonder torentje. Neogotisch getint gebouwtje op
rechthoekige plattegrond, met drie traveeën onder zadeldak.

eerste helft
20ste eeuw

129658

Pastorie Sint‐Petrus en Paulusparochie

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Bachtekerkstraat 48 (Deinze)

pastorietuinen, eerste kwart
Achterin, links van de kerk gelegen huis met grote omhaagde
19de eeuw,
pastorieën,
voortuin, vier + één travee en twee bouwlagen onder zadeldak,
afsluitingshagen tweede helft
minstens uit het eerste kwart van de 19de eeuw. In de loop van de
19de eeuw
tweede helft van de 19de eeuw pastorie, nadien onder meer herberg.

129659

Parochiekerk Sint‐Petrus en Paulus

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Bachtekerkstraat 50 (Deinze)

Eenbeukig zaalkerkje van vijf traveeën met iets smaller koor van twee parochiekerken, 11de eeuw,
calvariebergen 12de eeuw,
traveeën en driezijdige sluiting; ten zuiden, aangebouwde sacristie.
15de eeuw,
Deels opgetrokken uit Doornikse kalksteen en baksteen met
derde kwart
verwerking van zandsteen voor plint en hoekblokken. Behouden
19de eeuw,
bouwresten van Doornikse steen van het romaanse zaalkerkje uit de
voor WO I
11de tot de 12de eeuw. In de 15de eeuw, koor vervangen door nog
bestaande bakstenen gotisch koor.

129660

Klooster met kleuter‐ en lagere school

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Bachtekerkstraat 7 (Deinze)

Klooster, kleuter‐ en lagere school, gesticht in 1908 door de
congregatie zusters van de Heilige Vincentius van Deinze, in 1922
uitgebreid met het Heilig Hart Instituut voor mentaal gehandicapten.
Huidige aangepaste gevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw met
kleurrijk bakstenen parement.
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datering

kleuterscholen, eerste helft
20ste eeuw
kloosters,
lagere scholen,
gevelniskapelle
n

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

gotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper)
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129661

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

129757

Hoeve

129830

adres

korte beschrijving

typologie

Bachte‐Maria‐Leerne Bachtekouter 32 (Deinze)

Achterin, aan een zandweg palende hoeve met losse bestanddelen op
een met gras begroeid en beboomd erf. Ten noorden, woonhuis van
zeven traveeën onder zadeldak met klokkenstoeltje en rechts
zijaandak met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.
Dwarsschuur en stallen onder afgewolfd dak en groot bakhuis van het
samengestelde type, uit de 19de eeuw. Ervoor, bij de afsluiting,
bakstenen pijlerkapelletje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Filliersdreef 40 (Deinze)

Omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden, stallen ten zuiden en
bakhuis ten noordwesten op een met gras begroeid en beboomd erf.
Op een terp gelegen woonhuis van zes + twee traveeën onder
zadeldak met oude kern, mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hagen,
hoeven,
moestuinen,
paardenstallen,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen

Boerenwoning van hoeve in
regionalistische stijl

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Holdenweg 1 (Deinze)

Hoeve in regionalistische stijl, gebouwd in 1871. Woonhuis van zeven
traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen en
schouderstukken, achterin gelegen op deels verhard en beboomd erf.
.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
gevelniskapelle
n, hoeven

129831

Hoeve Goed te Maaigem

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Hooidreef 1 (Deinze)

Vanouds belangrijk leen van de Oudburg van Gent, opklimmend tot
13de eeuw, in 1592 gekocht door M. della Faille, nieuwe eigenaar van
Ooidonk en sindsdien horend bij het kasteeldomein. Hoevecomplex
met losse bestanddelen met voornamelijk 18de‐eeuws voorkomen op
deels beplant en verhard erf.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129874

Hoeve Goed ter Sloten

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Kiekendreef 1 (Deinze)

Deels omgrachte achterin gelegen open hoeve met voorheen
woonhuis ten noorden en bewaarde ruime schuur en stallen ten
zuiden op verhard en beboomd erf. Toegangsweg vanaf ijzeren hek
aan zware pijlers, links met mijterboogvormige nis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje.

vierde kwart
niskapellen,
19de eeuw
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129880

Klooster en meisjesschool

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Kloosterstraat 1‐3 (Deinze)

Klooster en meisjesschool, gesticht in 1879 door de zusters van Sint‐
Vincentius a Paulo van Gijzegem. Centraal vierkant kloostergebouw
met twee bouwlagen in een vrij decoratieve baksteenarchitectuur,
gemarkeerd door brede puntgevels of pseudofrontons en laag
zadeldak met overstekende daklijst op uitgesneden modillons.
Oorspronkelijk schoolgebouw van één bouwlaag achter speelplaats.

Mariabeelden, vierde kwart
19de eeuw
kloosters,
onderwijsgebou
wen

129916

Raesboomkapel en dorpswoning

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 133 (Deinze)

Huidig kapelgebouwtje van 1661 opgericht onder pastoor Lonqueval
en eindbestemming van de Kapellekensommegang. Vermoedelijk in
de loop van de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid met een
woonhuis. Oorspronkelijke kapel: bakstenen gebouwtje met
voorpuntgevel met aandak en vlechtingen, één bouwlaag en één
travee onder zadeldak. Links van het woonhuis bakstenen stallen en
bakhuisje achterin de tuin.

dorpswoningen,
stallen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
bakhuizen

129917

Boerenwoning

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 136 (Deinze)

Oude kern van een boerenwoning met achteraandak met vlechtingen, boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
schouder‐ en topstuk, in kern opklimmend tot de eerste helft van de n
18de eeuw.

129918

Burgerhuis met kapel

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 178 (Deinze)

Imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts aanleunende
gewitte bakstenen kapel met voorpuntgevel en spitsboogdeur;
ernaast vierkante hekpijlers, links met rondboognis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje. Achterin gelegen dienstgebouwen.
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niskapellen,
burgerhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl

regionalisme

plantensoort

context

persoon
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129921

Gemeentehuis van Bachte‐Maria‐Leerne

Deinze

129926

Graanstokerij Filliers

129927

adres

korte beschrijving

typologie

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 235 (Deinze)

Hoekhuis met Ooidonkdreef, in 1926 gebouwd als gemeentehuis op
de plaats van een bestaand huis. Witgeschilderd dubbelhuis van drie
traveeën en één bouwlagen onder zadeldak.

gemeentehuize interbellum
n

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 5 (Deinze)

Gebouw van negen traveeën en één bouwlaag onder mansardedak, in
kern opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Erachter
gelegen stokerijgebouw en vroegere stallen van de hoeve. Bakstenen
stokerijgebouw met vier bouwlagen onder zadeldak met laaddeur
met hijsbalk voor de graanzolder. Erachter rijpingsmagazijn en hoge
ronde bakstenen schoorsteen op vierkante sokkel van de
stoommachine.

distilleerderijen, 19de eeuw,
hoeven, stallen, 20ste eeuw
fabrieksschoors
tenen

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 51 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen en toegangsdreef
vanaf de steenweg. Ruim met gras begroeid en beboomd erf met
ijzeren hek aan gewitte pijlers ten zuiden. Woonhuis van aanvankelijk
zeven traveeën onder zadeldak, mogelijk met 17de‐eeuwse kern,
heden voornamelijk 18de‐eeuws voorkomen.

17de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
hekken,
paardenstallen,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129928

Schoolgebouw

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 54 (Deinze)

Bakstenen gebouw uit 1908 van vier traveeën en één verhoogde
bouwlaag onder zadeldak met nis in bakstenen omlijsting met beeld
van een engel.

onderwijsgebou voor WO I
wen

129929

Pastorie

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 58 (Deinze)

Voormalige pastorie, gebouwd in 1911. Tweekleurig bakstenen
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak
met brede uitspringende zijrisalieten onder driehoekig fronton.
Rechts muur met ingebouwde kapel met gepolychromeerd Onze‐
Lieve‐Vrouwebeeldje met Kind.

voor WO I
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed), cafés,
hekpijlers,
pastorieën,
omheiningsmur
en

129930

Woonstalhuis

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg 93 (Deinze)

Aan de straat palend huis van zes woon‐ + vier staltraveeën, onder
één zadeldak, met 18de‐eeuws voorkomen. Verankerde gewitte
gevels op gepikte plint.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen

129931

Gedenkkapel Heilig Hart

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze) Neobarokke gedenkkapel van het Heilig Hart als oorlogsmonument en gedenktekens, interbellum
vrijheidsboom voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van oorlogsgedenkt
ekens,
beide Wereldoorlogen, gebouwd in 1921.
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129965

Personeelswoning van Kasteel ter Meere
van Vosselare

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Meirebeekstraat 52 (Deinze)

Personeelswoning van circa 1860 en vermoedelijk naar ontwerp van personeelswoni derde kwart
19de eeuw
architect Louis Minard die in dezelfde periode het kasteel verbouwde ngen, stallen
en de overige dienstgebouwen ontwierp. Bakstenen dubbelhuis van
drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, links en rechts
geflankeerd door stal‐en diensttravee onder lager schilddak.

130014

Boerenwoning

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 1C (Deinze)

Gewit bakstenen huisje op gepikte plint, oorspronkelijk drie, later vier boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
traveeën onder zadeldak met opvallende deuromlijsting, opklimmend n
tot tweede helft 18de eeuw.

130015

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Jan‐Baptist met kerkhof

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 1D (Deinze)

De neogotische kerk, gebouwd in 1877‐1880 naar ontwerp van
architect A. Van Assche en ingeplant op de historische site van het
oude, tot de 12de eeuw opklimmende kerkje, vormt de kern van het
vroegere dorp Sint‐Maria‐Leerne.
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datering

vierde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiekerken

stijl

plantensoort

context

persoon

neobarok

Minard Louis (Ontwerper)

neogotiek

Van Assche Auguste (Ontwerper),
Van Parys Antoon (Ontwerper)
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130016

Hoeve Kapelanij of Klein Ooidonk

Deinze

130017

Hovenierswoning en oranjerie van het
kasteel van Ooidonk

130018

130019

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 22‐24 (Deinze)

Omgracht goed met ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes.
Verharde weg en boomgaard vooraan. Huidig gebouw van acht
traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak tussen
zijaandaken met vlechtingen, minstens opklimmend tot de 17de
eeuw, vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw reeds verhoogd
vooraan. Bakstenen dienstgebouwtjes met zeshoekig houten
duiventorentje.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken, hoeven,
schuren,
duiventillen,
walgrachten

17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 26 (Deinze)

Voormalige hovenierswoning met moestuin, bloemisterij en oranjerie
van het kasteel van Ooidonk, gelegen ten noorden van de huidige
ingang, op de plaats van de vroegere moestuin en boomgaard, met
afzonderlijke bruine beukendreef. Huidig ommuurd domein
vermoedelijk aangelegd begin 19de eeuw.

bloemisterijen, eerste kwart
druivenserres, 19de eeuw,
dreven, hekken, interbellum
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
moestuinen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
serres

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐Jan‐
Baptistparochie met tuin

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 3 (Deinze)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
achter voortuin met ijzeren hekken tussen vierkante gewitte pijlers,
gebouwd in 1853 op de plaats van de vroegere pastorie.

hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw

Goed te Reables

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 5 (Deinze)

Volledig omhaagde hoeve met losse bestanddelen, met afzonderlijke
lindedreef. Deels beboomd en met gras begroeid erf met imposante
toegang met gewitte bakstenen pijlers met bolbekroning en ijzeren
hek. Woonhuis van acht traveeën, vermoedelijk opklimmend tot de
eerste helft van de 17de eeuw. Hoger bakstenen gebouw gebouwd in
1856 door baron du Bois als jeneverstokerij van het kasteel. Schuur
en stallen op gepikte plint, onder zadeldak, uit de 18de eeuw.
Bakstenen wagenhuis en bakhuis, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
dreven, hagen,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
19de eeuw,
eerste helft
17de eeuw
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stijl

plantensoort

context

persoon
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130020

Kasteeldomein van Ooidonk

Deinze

130140

Boerenwoning

129689

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Bachte‐Maria‐Leerne Ooidonkdreef 7‐11, 26 (Deinze)

Vanaf 1594 wederopbouw en gedeeltelijke nieuwbouw van het
kasteel in renaissancestijl waarbij het ongeveer zijn huidige vorm
kreeg: een harmonische vermenging van middeleeuwse feodale
strengheid en beredeneerde vormschoonheid van de renaissance.
Conciërgewoning gebouwd circa 1870 door architect Cl. Parent bij de
nieuwe hoofdingang van het domein in de noordhoek. Park tussen de
behouden dubbele omgrachting heraangelegd in het eerste kwart van
de 19de eeuw bij het slopen van het neerhof en de axiale
toegangspoort, bereikbaar via gekasseide dreef. Grote vijver met
eilandjes in oosthoek en kanaal als verbinding van de omwalling met
de Leie. In het park onder andere nog een ijskelder uit midden 19de
eeuw, een druivenserre, een classicistisch tuinpaviljoen, een
hovenierswoning en een oranjerie.

ommuurde
moestuinen,
oranjeries,
hovenierswonin
gen,
tuinbruggen,
kasseiwegen,
private parken,
druivenserres,
quinconces,
conciërgewonin
gen, dreven,
hekken,
ijskelders,
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
tuinpaviljoenen,
vijvers,
duiventillen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
waterkastelen

vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

renaissance,
neotraditioneel

Deinze

Bachte‐Maria‐Leerne Veerstraat 31 (Deinze)

Verzorgde boerenwoning met omringende tuin en ijzeren
toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers met
piramidebekroning. Woonhuis van zeven traveeën onder vooraan
geknikt zadeldak tussen zijaandaken, uit de eerste helft van de 18de
eeuw. Tot buitenverblijfje omgevormd bakhuis van het
samengestelde type, uit eind 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
bakhuizen,
niskapellen,
hekpijlers

eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Rij arbeiderswoningen

Deinze

Deinze

Bisschopstraat 1‐11 (Deinze)

arbeiderswonin eerste helft
Zes arbeiderswoningen van oorspronkelijke rij van 9 woningen.
20ste eeuw
Bakstenen enkelhuisjes met repeterend schema van twee traveeën en gen
twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw.

129690

Kinderwagenfabriek Souplex in nieuwe
zakelijkheid

Deinze

Deinze

Bisschopstraat 4 (Deinze)

Voormalige kinderwagenfabriek in nieuwe zakelijkheid, van 1945.
Sterk horizontaal gericht gebouw van zes bouwlagen en plat dak.

nijverheidsgebo na WO II
uwen en
productieplaats
en

129733

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Deinze

Dhoye 22 (Deinze)

Tussen de straat en de oude Leie ingeplante hoeve met losse
bestanddelen op deels verhard en met gras begroeid erf met ijzeren
toegangshek rechts van het huis. Ten noorden, woonhuis van acht en
drie staltraveeën onder zadeldak, uit tweede helft 18e eeuw.
Imposant bakstenen wagenhuis, met 1879 gedateerde ankers en
groot bakhuis en gemetste aardappelkelder met koepelgewelf onder
begroeid heuveltje.

aardappelkelder tweede helft
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129734

Kapel

Deinze

Deinze

Dhoye zonder nummer (Deinze)

In een bocht van de straat en door een populier beschaduwde
bakstenen wegkapel onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)
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vierde kwart
19de eeuw

modernisme

plantensoort

context

persoon
De Witte Herman (Ontwerper),
Dutry Jacques Jean (Ontwerper),
Elegeert Georges (Ontwerper),
Fontaine Georges (Ontwerper),
Parent Clément (Ontwerper),
Parent Henri (Ontwerper), Pisson
Jean‐Baptiste (Ontwerper)
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129751

Stadstekenschool, later vredegerecht,
ontworpen door A. Van Assche

Deinze

Deinze

Emiel Clausplein 4 (Deinze)

Neogotisch gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak van 1870‐72 naar ontwerp van architect Auguste Van
Assche, restaurateur van de Onze‐Lieve‐Vrouwekerk.

gerechtsgebou derde kwart
19de eeuw
wen,
kunstacademies

129789

Sint‐Hendrikscollege

Deinze

Deinze

Guido Gezellelaan 105 (Deinze)

Sinds 1865 op huidige plaats, eerst in 18de‐eeuws herenhuis van
stokerij Delaey bij de Leie, verbouwd tot kostschool en
geïncorporeerd als centraal deel van de nieuwe neogotisch getinte
bakstenen schoolgebouwen in U‐vorm, heden nog de zogenaamde
oude gebouwen met ingebouwde kapel, gewijd in 1867. Talrijke
uitbreidingen in loop van de 19de en de 20ste eeuw.

gebouwen voor 20ste eeuw,
tweede helft
secundair
19de eeuw
onderwijs,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

129790

Tekenschool, stadswaag en vredegerecht

Deinze

Deinze

Guido Gezellelaan 55 (Deinze)

Modern gebouw van 1937 naar ontwerp van architect Herman Van
Ooteghem, leraar aan de academie. In 1938 verhuisde de
tekenschool, stadswaag en vredegerecht in 1870‐72 naar deze
locatie. Nog behouden oorspronkelijke zijgevel uitziend op de
binnenplaats zijde Kalkhofstraat, opgetrokken uit platte gele baksteen
met zogenaamde Dudokvoeg en brede vensters met vernieuwd
aluminium schrijnwerk.

gerechtsgebou interbellum
wen,
natiegebouwen,
kunstacademies

129791

Eenheidsbebouwing van gekoppelde
stadswoningen

Deinze

Deinze

Guido Gezellelaan 57‐75 (Deinze)

Eenheidsbebouwing uit het interbellum met telkens twee identieke
gekoppelde enkelhuizen met twee bouwlagen onder doorlopend
zadeldak geritmeerd door dakvensters.

stadswoningen interbellum

129837

Directeurswoning van Instituut zusters
Maricolen

Deinze

Deinze

Kaaistraat 1‐3 (Deinze)

directeurswonin derde kwart
Dekenij en oorspronkelijk woning van de directeur van het nabij
gelegen Instituut zusters Maricolen. Dubbelhuizen met voortuintjes, gen, dekenijen 19de eeuw
oorspronkelijk met hoog ommuurde tuinen tot aan de Leie, vier en vijf
+ twee traveeën en twee bouwlagen onder verspringende bedaking,
gebouwd in 1873.

129838

Sint‐Blasiushospitaal en kapel

Deinze

Deinze

Kaaistraat 9‐11, 23 (Deinze)

Klooster en school, gesticht in 1816 in het Sint‐Blasiushospitaal.
Gebouwen op vierkante plattegrond, met ruime binnentuin. Heden
voornamelijk 19de‐ en 20ste‐eeuwse bakstenen gebouwen met twee
bouwlagen onder zadeldak Eenbeukige kapel van vijf traveeën met
driezijdige apsis, onder leien zadeldak met achthoekige torentje
onder klokdak, daterend van 1662 en uitbreiding van 1909,
laatstgenoemde naar ontwerp van priester‐architect P.C.M. Van Loo.

kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

129839

Boerenwoning van hoeve

Deinze

Deinze

Kaleshoek 50 (Deinze)

Achterin gelegen eind 19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen op
deels beplant erf met ijzeren toegangshek tussen overhoekse
hekpijlers. Heden is alleen het bakstenen woonhuis van vijf traveeën
onder zadeldak bewaard.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

129840

Opslagplaats van de Tabaks‐ en
Snuiffabriek Van der Cruyssen

Deinze

Deinze

Kalkhofstraat 13, 19 (Deinze)

opslagplaatsen eerste helft
Opslagplaats van de tabaksfabriek uit het begin van de 20ste eeuw.
20ste eeuw
De tabaksfabriek zelf werd opgericht in de Kaaistraat in 1872 door P.
L. Van der Cruyssen uit Nevele en in 2009 na 137 jaar stopgezet.
Typisch industrieel bakstenen gebouw met twee bouwlagen onder
zadeldak en twee rechter traveeën onder haaks schilddak.

129841

Zijdeweverij Vincent

Deinze

Deinze

Kalkhofstraat 23 (Deinze)

In binnenblok gelegen voormalig fabrieksgebouw, opgericht in 1928 weverijen
door zijdefabrikant M. Vincent achterin de tuin van zijn woning en
één van de moderne zijdeweverijen van na de Eerste Wereldoorlog in
Deinze. Bakstenen weverijgebouw met één bouwlaag onder typische
sheddaken.

129845

Onze‐Lieve‐Vrouw Rustoord

Deinze

Deinze

Karel Picquélaan 49 (Deinze)

Als hospitaal, bediend door de zusters van Sint‐Vincentius van Deinze,
opgericht gebouw in 1910. en ingeplant op H‐vormige plattegrond
midden in grote omhaagde tuin. Bak‐ en natuurstenen vleugels met
twee bouwlagen onder zadeldaken tussen zijtrapgevels in eclectische
stijl met voornamelijk neogotische inslag.

196/1748

datering

stijl

context

persoon

neogotiek

Van Assche Auguste (Ontwerper)

modernisme

Van Ooteghem Herman
(Ontwerper)

Alyn Dries (Ontwerper), Van Loo
Petrus C. M. (Ontwerper)

derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

interbellum

voor WO I
rusthuizen,
ziekenhuizen,
gevelniskapelle
n

plantensoort

eclecticisme
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129852

Sint‐Vincentiusinstituut

Deinze

Deinze

Kattestraat 22, Meulenstraat 24, Peter
Benoitlaan 40 (Deinze)

Kloostergebouw van 1837, oorspronkelijk vijftien traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met eenvoudige rechthoekige vensters en
gemarkeerd middenrisaliet. In 1848 bouw van de kapel links en
kostschool rechts van 1852. Verdere uitbreidingen. Huidig
gebouwenbestand gelegen binnen de driehoek Meulenstraat ‐
Kattestraat en Peter Benoitlaan met voornamelijk vleugels aan de
Meulen‐ en Kattestraat en begrenzende hoge bakstenen muur aan de
Peter Benoitlaan.

internaten,
kloosterkerken,
kloosters,
onderwijsgebou
wen,
rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

neobarok,
neotraditioneel

129853

Rij arbeiderswoningen

Deinze

Deinze

Kattestraat 51 (Deinze)

Rij 19de‐eeuwse arbeiderswoningen van telkens twee traveeën,
volgens spiegelbeeld‐ of repeterend schema en twee bouwlagen
onder doorlopend zadeldak.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

129854

Dorpswoning

Deinze

Deinze

Kattestraat 53 (Deinze)

dorpswoningen, tweede kwart
Hoekhuisje met Meulenstraat, oorspronkelijk twee huisjes, van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, voornamelijk uit midden waterpompen 19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw doch met oudere kern. Armpomp met arduinen waterbak
19de eeuw
voor rechter travee.

129851

Rij arbeiderswoningen

Deinze

Deinze

Kattestraat 7‐13 (Deinze)

Rij 19de‐eeuwse arbeiderswoningen van twee traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

129884

Oorlogsmonument ontworpen door Geo
Vindevogel

Deinze

Deinze

Kongoplein zonder nummer (Deinze)

Dit monument herdenkt de burgerslachtoffers van Tweede
Wereldoorlog en voornamelijk diegenen die op 25 mei 1940
sneuvelden. De sokkel, de panelen en het muurtje zijn door architect
Romain van Assche ontworpen. Het bronzen beeld is het werk van
Geo Vindevogel.

oorlogsgedenkt na WO II
ekens

129889

Parochiekerk Sint‐Martinus en Sint‐
Antonius Abt

Deinze

Deinze

Kortrijkstraat 65 (Deinze)

parochiekerken, eerste kwart
Geoosterde kerk aanvankelijk met omringend kerkhof afgesloten
ommegangen
17de eeuw,
door fraaie ijzeren hekken, nu te midden van een heraangelegd
derde kwart
kerkplein met parking. Driebeukig pseudobasilicaal schip, uit
18de eeuw,
verschillende bouwperiodes, van drie traveeën met kruisingstoren op
tweede kwart
vierkante plattegrond, niet uitspringende transeptarmen en
19de eeuw
driebeukig koor van twee traveeën met vijfzijdige apsis, geflankeerd
door sacristieën.

129934

Villa met omringende tuin

Deinze

Deinze

Leiedam 10 (Deinze)

Villa met omringende tuin, aan de straat afgesloten door fraaie
ijzeren hekken tussen vierkante gemetste pijlers met bolornament.
Bakstenen villa uit de jaren 1920 met cottage allure, met twee
bouwlagen onder pannen schilddak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

129935

Gekoppelde burgerhuizen in cottagestijl

Deinze

Deinze

Leiedam 11‐12 (Deinze)

Gekoppelde woningen in cottagestijl van de jaren 1920, ingeplant op burgerhuizen
de rooilijn. Enkelhuizen met spiegelbeeldopstelling, met gemarkeerde
zijtraveeën met twee bouwlagen en puntgevelbekroning en
gekoppelde toegangsportieken onder laaghellend centraal zadeldak
met klimmende dakkapellen.

interbellum

129936

Halfvrijstaand burgerhuis

Deinze

Deinze

Leiedam 14 (Deinze)

burgerhuizen
Halfvrijstaande woning uit de jaren 1920 opgetrokken uit baksteen
met geaccentueerde witgeschilderde banden op een hoge hardstenen
plint en gekenmerkt door verspringende volumes en speelse daken.

interbellum

129937

Directeurswoning 't Kalkhof

Deinze

Deinze

Leiedam 3‐4 (Deinze)

Achterin gelegen villa in cottagestijl, nu twee woningen, volgens
jaartal op gevelsteen gebouwd in 1924, volgens bewaarde plannen
naar ontwerp van architect W. Rooms in opdracht van de
zijdefabrikant M. Vincent‐Van den Dorpel.

directeurswonin interbellum
gen

129938

Burgerhuis met garage

Deinze

Deinze

Leiedam 6 (Deinze)

Oranjerode baksteenbouw op een natuurstenen plint, met drie
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak en lager half
schilddak boven de garage uit het interbellum.

burgerhuizen

197/1748

interbellum

plantensoort

context

persoon
Mertens Frans (Ontwerper)

Vindevogel Geo (Ontwerper), Van
Assche Romain (Uitvoerder)

De Backer Etienne (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

cottagestijl

cottagestijl

Rooms Wilfried (Ontwerper)
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129950

Molens van Deinze en Antwerpen

Deinze

Deinze

Markizaatpark 11‐40 (Deinze)

Huidig gebouwencomplex, volledig in binnenblok gelegen, met rechts
van de gekasseide oprit lang bakstenen bureelgebouw en links een
oud bureelgebouwtje. Erachter gelegen productie‐eenheid met
oudste maalderijgebouw palend aan de Leie met loskaai. Typisch
bakstenen industriegebouw van dertien traveeën en zes bouwlagen
onder laag zadeldak, vermoedelijk daterend van circa 1892. Loopbrug
naar het tegenover gelegen gebouw, in kern eveneens opklimmend
tot eind 19de eeuw. Uitbreiding uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

silo's,
paardenstallen,
maalderijen,
kantoorgebouw
en, gebouwen
en structuren
voor voedings‐
en
genotsmiddelen
productie

na WO II, WO II,
interbellum,
vierde kwart
19de eeuw

129951

Decanale kerk van Onze‐Lieve‐Vrouw

Deinze

Deinze

Markt 1 (Deinze)

parochiekerken 14de eeuw
Parochiekerk, gebouwd in de loop van de 14de eeuw in
Scheldegotiek. Vlak bij de Leie, op de linker buitenbochtoever
ingeplante geoosterde kerk met westgevel uitziend op de Markt. De
plattegrond toont een basilicale aanleg met kruisingstoren op
vierkante aanzet, schip eindigend op twee achtzijdige geveltorentjes
en twee zijbeuken van vijf traveeën, niet‐uitspringende transepten
van één travee met rechte sluiting en koor van drie rechte travee en
vijfzijdige sluiting. Uitwendig volledig opgetrokken uit Doornikse
steen in groot regelmatig verband met verwerking van breuksteen in
onregelmatig verband en sporadisch verwerking van Ledesteen.

gotiek

129952

Neoclassicistisch burgerhuis

Deinze

Deinze

Markt 20 (Deinze)

Gelijkaardig neoclassicistisch burgerhuis, oorspronkelijk met erachter burgerhuizen
gelegen zijdefabriek, opgericht in 1857. Dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Horizontaal belijnde lijstgevel met imitatiebanden, arduinen
cordon en kroonlijst op klossen.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

129953

Stadhuis Deinze

Deinze

Deinze

Markt 21 (Deinze)

Vrij monumentaal neoclassicistisch stadhuis nog enigszins
aansluitend bij het Paladiaanse landhuistype, van 1840‐43 naar
ontwerp van architect A. De Lancker, ter vervanging van de in 1792
door brand vernielde stadshal.

stadhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

129954

Neoclassicistisch burgerhuis

Deinze

Deinze

Markt 74 (Deinze)

Neoclassicistisch woonhuis, voorheen met mouterij achteraan,
opgetrokken circa 1820 en aangepast in 1862. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel van vier traveeën en twee bouwlagen heden
onder pseudomansardedak met dakkapellen onder driehoekig
fronton.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

129955

Burgerhuis

Deinze

Deinze

Markt 91‐97 (Deinze)

Heden in vier woningen gesplitst burgerhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met links zijaandak met
muurvlechtingen, van circa 1800.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129956

Huis Van Thuyne

Deinze

Deinze

Markt 96 (Deinze)

Behouden voorgevel van 18de‐eeuws herenhuis. Sober Lodewijk XVI‐ herenhuizen
dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder verhoogd
dak met attiekverdieping in plaats van het oorspronkelijk fronton.

129957

Oorlogsmonument De Puinruimer

Deinze

Deinze

Markt zonder nummer (Deinze)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsmonument genaamd de 'Puinruimer' of 'Piocheur', voor de
gesneuvelden, de burgerlijke slachtoffers en de opgeëisten van beide ekens
Wereldoorlogen van de stad Deinze. De beeldhouwer van dit
herinneringsteken is Antoon Van Parys.

129986

Spin‐ en kantschool bij het Sint‐
Vincentiusklooster

Deinze

Deinze

Meulenstraat 11 (Deinze)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa
1838 en gebouwd als spin‐ en kantschool bij het Sint‐
Vincentiusklooster door juffrouw M. Martens, weldoenster van de
congregatie.

onderwijsgebou tweede kwart
wen
19de eeuw

129987

Rij arbeiderswoningen

Deinze

Deinze

Meulenstraat 3‐7 (Deinze)

Rij arbeiderswoningen van elk drie traveeën en één bouwlaag onder
doorlopend zadeldak, van circa 1800.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129985

Beluikhuisjes

Deinze

Deinze

Meulenstraat 8‐14 (Deinze)

Typische beluikhuisjes van twee of drie traveeën en twee bouwlagen beluiken
onder verspringende zadeldaken, van circa 1860.

198/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Bressers Léon (Ontwerper), De
Witte Eugène (Ontwerper),
Holvoet Lionel (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Verstraeten Marc
(Ontwerper)

De Lancker Angelus (Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Van Parys Antoon (Ontwerper)
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129988

Zijdefabriek Lagrange

Deinze

Deinze

Meulenstraat zonder nummer (Deinze)

Zijdefabriek, opgericht in achterbouw van de Markt in 1857 door de zijdefabrieken
gebroeders Lagrange als afsplitsing van de in 1851 door hun vader
opgerichte firma. Tot voor kort volledig intact bewaard. Sindsdien zijn
enkele getouwen naar Lyon, het museum van Deinze en van Gent
overgebracht. Ruim verankerd bakstenen gebouw van twaalf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

derde kwart
19de eeuw

130012

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis

Deinze

Deinze

Ommegangstraat zonder nummer (Deinze) Geschilderde bakstenen kapel van één travee onder zadeldak, van
circa 1873 en opgericht als dankbetuiging door de familie Van
Eechaute.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

130082

Goed 't Overakker

Deinze

Deinze

Schave 55 (Deinze)

Nog deels omgrachte, achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen
op verhard erf met toegangshek aan betonnen pijlertjes in het
westen. Bakstenen woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, begin
20ste eeuw gebouwd op de gedempte gracht. Ten noorden, vroeger
woonhuis, nu stallen, van negen traveeën onder zadeldak met oudere
kern en deels begroeide bakstenen schuur met wagenhuis ten zuiden.

eerste helft
walgrachten,
boerenwoninge 20ste eeuw
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130119

Hoekhuis

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 108 (Deinze)

Hoekhuis met de Gentstraat, voormalig winkelhuis of café met
aanpalend dienstgebouw in de Gentstraat, gebouwd in 1900.
Typerend hoekhuis van twee bouwlagen onder rood pannendak met
een kenmerkende afgekante hoektravee uitlopend in een eclectisch
dakvenster met topgevel.

cafés, winkels

130120

Neoclassicistisch hoek‐ en rijhuis

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 132‐134 (Deinze)

Neoclassicistisch hoek‐ en rijhuis met deels verbouwde begane grond, directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
twee bouwlagen en respectievelijk vier, één afgeronde hoektravee en gen,
zijdefabrieken
vijf + vier traveeën onder zadeldak, van circa 1885.

130121

Neoclassicistisch ensemble

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 136‐138 (Deinze)

Eenvoudiger neoclassicistisch ensemble van zeven traveeën en twee
lagere bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

130122

Burgerhuis

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 27 (Deinze)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

130123

Site van het Oud Kasteel of Prinsenhof

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 32 (Deinze)

landhuizen,
Rechts hoektoren van het huidige gebouw vertegenwoordigt
vermoedelijk rest van één van de twee torens of hoekpaviljoenen van poorten
(bijgebouwen)
het poortgebouw van het voormalige, achterin gelegen verblijf uit
1632. In 1816 worden de twee paviljoenen met elkaar verbonden
door een zeven traveeën brede en twee bouwlagen hoge bepleisterde
vleugel. Hiervan resten vier rechter traveeën en rechter toren, de
linker toren en ‐traveeën werden gesloopt.

130124

Directeurswoning Molens van Deinze

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 38 (Deinze)

directeurswonin vierde kwart
Voormalige, deels vrijstaande directeurswoning van het achterin
gen
19de eeuw,
gelegen bedrijf Molens van Deinze, gebouwd circa 1900 in neo‐
voor WO I
Vlaamserenaissance‐stijl. Kleurrijke bak‐ en natuurstenen gevels met
twee bouwlagen en speels dakvenster, onder leien schilddak.

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

130125

Burgerhuis in art deco

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 43 (Deinze)

Rijhuis in art deco van twee bouwlagen onder pseudomansardedak,
gebouwd omstreeks 1920 naar ontwerp van architect Jules Van den
Hende. De totaalafwerking van de woning verwijst naar de
professionele activiteit van de bouwheer, zijdefabrikant De Coutere‐
Plas.

burgerhuizen

art deco

130126

Burgerhuis

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 85 (Deinze)

19de‐eeuws burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met bepleisterd en geschilderd parement met
imitatievoegen onder de geprofileerde puilijst.

burgerhuizen, 19de eeuw
distilleerderijen,
stallen

199/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

eerste helft
17de eeuw

interbellum

Van den Hende Jules (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)
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130127

Burgerhuis

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 86 (Deinze)

18de‐eeuws burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak met rechts zijaandak wijzend op oude kern. Dubbelhuis met
sobere Lodewijk XV‐ornamenten en 19de‐eeuwse beraping.

130128

Landgoed van Deinze

Deinze

Deinze

Tolpoortstraat 87‐89 (Deinze)

Rococoherenhuis van circa 1790. Oorspronkelijk dubbelhuis van
negen traveeën en twee bouwlagen met frontonbekroning boven de
drie middentraveeën en arduinen parement. In de loop van de 19de
eeuw, toevoeging van linker poorttravee en bovenste bepleisterde
verdieping.

herenhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

130178

Hof ter Eiken

Deinze

Deinze

Wakkense Heirweg 52 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard en met
gras begroeid binnenerf. Toegangsweg en ijzeren hek tussen
vierkante gemetste pijler en het woonhuis. Ten oosten, imposante
dwarsschuur onder zadeldak met eiken gebint onder meer met
graffiti en jaartal 1824. Bakhuis met oven.

schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekken,
hekpijlers

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

130202

Hof ter Linden

Deinze

Deinze

Westaarde 24 (Deinze)

Nog deels omgrachte en omhaagde hoeve met losse bestanddelen op
het voorerf. Op een terp gelegen boerenwoning van zeven traveeën
en onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Rechts
aangebouwde bakstenen stallen onder lager zadeldak, uit eind 19de
eeuw en parallel dienstgebouwtje. Bakstenen stallen en schuur onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
walgrachten,
geschoren
hagen,
snoeivormen

129654

Dubbele villa

Deinze

Gottem

Ardense Jagersstraat‐Gottem 3 (Deinze)

Oorspronkelijk burgemeesterswoning, gebouwd eind 19de eeuw.
Heden dubbele villa in omhaagde tuin met ijzeren hek, uitgebreid en
aangepast in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Grote vlasschuur
achter in de tuin.

hekken,
schuren, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

129655

Pastorie Sint‐Martinus‐ en Sint‐
Eutropiusparochie met tuin

Deinze

Gottem

Ardense Jagersstraat‐Gottem 5 (Deinze)

pastorieën,
Achterin gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
pastorietuinen
onder een zadeldak, gebouwd in 1860. Aansluitend twee
aanbouwsels van één travee en één bouwlaag onder een zadeldak. In
de tuin nog enkele bijgebouwen van één bouwlaag onder een
zadeldak. Het pand is gelegen in een grote tuin met landschappelijke
aanleg en interessant bomenbestand.

derde kwart
19de eeuw

129656

Parochiekerk Sint‐Martinus en Sint‐
Eutropius met kerkhof

Deinze

Gottem

Ardense Jagersstraat‐Gottem 5B (Deinze)

Mogelijk is de vierkante onderbouw van de kruisingstoren van
romaanse oorsprong. Behouden vroeggotisch koor en transept van
het eenbeukig kruiskerkje vermoedelijk uit eind 13de eeuw.
Achthoekige klokkenkamer van Lediaanse steen toegevoegd eind
14de tot 15de eeuw. In 1951‐53, huidig eenbeukig schip van vijf
traveeën gebouwd naar ontwerp van architect G.J. Callens en
ingeplant op een kleine heuvel ten westen van de oude Leie met nog
omringend kerkhof, met lage bakstenen ommuring en verschillende
graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
calvariebergen

129824

Molenaarswoning

Deinze

Gottem

Heirbaan 11 (Deinze)

Lage boerenwoning met omhaagde voortuin, ingeplant op de hoek
Molenweg met oud kruisbeeld op de haaks geplaatste linker
zijpuntgevel. Verzorgde witgekalkte gevels op gepikte plint, zeven
traveeën onder zadeldak, uit eind 18de eeuw.

molenaarswoni vierde kwart
ngen, kruisen
18de eeuw

129843

Goed ten Hove

Deinze

Gottem

Kapelledreef 2 (Deinze)

Oorspronkelijk één der grootste en oudste hoeven van Gottem,
waarvan archiefstukken teruggaan tot de 15de eeuw. Huidig
woonhuis met anderhalve bouwlaag en grote schuur vernieuwd na de
Tweede Wereldoorlog. Behouden oude stallen met gewitte gevels
onder zadeldak.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

200/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

Ilex

hoeven met
losse
bestanddelen

persoon

18de eeuw

vierde kwart
13de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw, na
WO II, vierde
kwart 14de
eeuw

rococo

Callens Georges J. (Ontwerper),
De Muynck G. (Ontwerper), Hoste
Gustave (Ontwerper), Van Parys
Antoon (Ontwerper)
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130013

Hoeve en Sint‐Annakapel

Deinze

Gottem

Ongarijstraat 25, zonder nummer (Deinze) Achterin gelegen hoeve stallen ten zuiden op met gras begroeid erf,
toegankelijk via een aardeweg met op linker hoek bij de straat schuin
ingeplante Sint‐Annakapel op rechthoekige plattegrond en driezijdige
apsis, van circa 1860.

130024

Raadhuis ontworpen door G.J. Callens

Deinze

Gottem

Oude Heirbaan 144, 144A (Deinze)

Raadhuis, gebouwd in 1941 naar ontwerp van architect G.J. Callens in gemeentehuize WO II
n
nieuwe zakelijkheid. Blokvormige bakstenen constructie met twee
bouwlagen onder verspringende platte daken, met een monumentaal
arduinen Raadhuis‐opschrift.

130138

Hoeve Varingshof

Deinze

Gottem

Varingstraat 6 (Deinze)

Grote achterin gelegen hoeve, vroeger met landbouwstokerij, met
woonhuis mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw en
dienstgebouwen gegroepeerd rondom een vierkant binnenerf
toegankelijk via een 18de‐eeuws poortgebouw en lange
populierendreef; errond omhaagde weiden. Links, bij het begin van de
dreef, bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond uit 1874.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
dreven, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130139

Goed te Wallebeke

Deinze

Gottem

Varingstraat 8 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op deels verhard erf.
Toegang via ijzeren hek aan gemetste pijlers met bolornament in de
zuidwestelijke hoek. Ten noorden, woonhuis van zeven + twee
traveeën onder zadeldak met klokkenstoel en windwijzer in vorm van
paard. Ten oosten, gewitte stallen op gepikte plint, onder zadeldak.
Op het erf, rechthoekige bakstenen gebouw van de vroegere
overdekte mestvaalt, onder schilddak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

130162

Bakhuis

Deinze

Gottem

Voetpad 2 (Deinze)

Gekalkt bakhuisje van het samengestelde type, onder zadeldakjes, in
de moestuin van een voormalige langgestrekte hoeve.

bakhuizen

129782

Klooster en school van de zusters
maricolen

Deinze

Grammene

Grijsbulckstraat 1‐3 (Deinze)

Bakstenen gebouwen achter voortuin met ijzeren hekken tussen
bakstenen pijlertjes. Kloostergebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.
Neotraditionele baksteenarchitectuur met zijtrapgevels.
Schoolvleugel van zes traveeën en één bouwlaag.

eerste helft
kloosters,
onderwijsgebou 20ste eeuw
wen

129783

Boerenwoning Hoeve Kapelhof en Kapel
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende
Bijstand

Deinze

Grammene

Grijsbulckstraat zonder nummer,
Harrelstraat 8 (Deinze)

Boerenwoning van het zogenaamde Kapelhof. Woonhuis van zes
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw. Kapel van
Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende Bijstand, tweekleurige
bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder zadeldak uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, hoeven,
20ste eeuw
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129883

Vlasroterij

Deinze

Grammene

Koffiebeekstraat 7 (Deinze)

Het gebouw dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de twintigste roterijen
eeuw. L‐vormig volume enerzijds bestaande uit een westelijke grote
vlasschuur en anderzijds een oostelijk bakstenen volume, wellicht
magazijn en turbinezaal, en daarnaast een betonnen volume van rond
1940 met de koudwater‐ en warmwaterrootbakken met bijhorende
stookplaats.

130027

Station Grammene met woning
stationschef

Deinze

Grammene

Oude Stationsstraat 9 (Deinze)

Station van Grammene met aanpalende woning van de stationschef,
op de lijn Deinze‐Tielt, gebouwd in landelijke stijl in het eerste kwart
van de 20ste eeuw.

201/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
hekken, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

modernisme

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

stationschefwo eerste helft
20ste eeuw
ningen,
stationsgebouw
en

neotraditioneel

Callens Georges J. (Ontwerper)
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130088

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist met kerkhof Deinze

Grammene

Sint‐Janstraat 4 (Deinze)

De is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte
verhevenheid aan de linker buitenbochtoever van een oude
afgesneden arm van de Leie. Enkel de achthoekige bakstenen toren
van de oude kruiskerk, vermoedelijk rond 1300 te dateren en begin
17de eeuw verhoogd, bleef behouden en werd geïntegreerd in de
nieuwe kerk. De neogotische kerk uit 1908 werd ontworpen door
Henri Valcke en wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven
door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
parochiekerken

eerste kwart
14de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

neogotiek

129670

Twee dorpswoningen

Deinze

Hansbeke

Begijnhoflaan 1‐3 (Deinze)

Aaneengebouwde huisjes, nu gelegen aan de straat maar in feite
samenhorend met de erachter en ernaast gelegen huisjes, ook
zogenaamd het begijnhof, en aldus in U‐vorm gegroepeerd rondom
een boomgaard. In kern 18de‐eeuwse huisjes van één bouwlaag.

dorpswoningen 18de eeuw

129671

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Begijnhoflaan 4 (Deinze)

boerenwoninge eerste helft
Boerenwoning met brede, naar het zuiden georiënteerde gevel van
18de eeuw
zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; naar verluidt jaartal n
1710 in moerbalk en 1726 in linker zijgevel. Zes houten kruiskozijnen
per twee gegroepeerd met bewaard houtwerk en groen‐
witgeschilderde luikjes. Twee behouden 18de‐eeuwse
steekboogdeurtjes.

129672

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Begijnhoflaan zonder nummer (Deinze)

Boerenarbeidershuisje, vermoedelijk in eerste helft 19de eeuw
aangebouwd tegen nummer 4. Naar zuiden gerichte gevel van drie
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen).

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

129669

Dorpskom Hansbeke

Deinze

Hansbeke

Begijnhoflaan, Doornbosstraat,
Hansbekedorp, Kerkakkerstraat,
Lindestraat, Melkerijstraat,
Merendreestraat, Vaartstraat,
Voordestraat (Deinze)

De dorpskom van Hansbeke wordt in het zuiden begrensd door de
spoorweglijn Brugge‐Gent en is gecentreerd rond de straat
Hansbekedorp, de centrale noord‐zuid‐as van het dorp die loodrecht
ten opzichte van de spoorweglijn loopt.

dorpen

129692

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 12 (Deinze)

Boerenwoning met omhaagd voortuintje, daterend van circa 1880;
vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw

129693

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 13 (Deinze)

Boerenwoning met witgekalkte gevel op gepikte plint en afgedekt
met zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Links
aangebouwde kleine stallen onder een lager zadeldak. In rechter
zijgevel zoldervenster in zandstenen omlijsting en aanbouwsel onder
lessenaarsdak.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen,
stallen

129694

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 20 (Deinze)

Eén woning bestaande uit twee aan elkaar gebouwde huisjes onder
pannendaken, uit eind 18de eeuw. Twee getoogde deurtjes in fraaie
geschilderde bakstenen omlijsting met oren en waterlijst.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

129695

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 3 (Deinze)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen op een met gras
begroeid erf, afgesloten door middel van ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers, in rechtse pijler nisje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje. Ten westen, grote schuur en stallen; een gedenkplaat
vermeldt 1885. Ten noordoosten, kleinere stal of bakhuis,
vermoedelijk eveneens uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, braskoten,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129696

Bakhuis

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 5 (Deinze)

Behouden bakhuisje van het tweedelige type, met muurvlechtingen bakhuizen
op voor‐ en achterpuntgevel, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

202/1748

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

context

persoon
Valcke Henri (Ontwerper), van
Driessche Roger (Ontwerper)
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129697

't Withof

Deinze

Hansbeke

Boerestraat 6 (Deinze)

Hoeve met losstaande bestanddelen met jaartal 1781 op moerbalk
van boerenwoning. Heden voornamelijk aangepast; één bouwlaag
onder zadeldak. Dienstgebouwen, dwarsschuur van circa 1900, met in
het dak hoger opgetrokken rechthoekige inrijpoort.

gevelniskapelle vierde kwart
n, hoeven met 19de eeuw,
voor WO I
losse
bestanddelen,
schuren,
boerenwoninge
n

129794

Hammehoeve

Deinze

Hansbeke

Hammestraat 13, 13A (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot begin 17de
eeuw. Ten noorden, resten van rechthoekige omgrachting. Ten
oosten, ruime boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Grote dwarsschuur, parallel aan het woonhuis, met
verhoogde doorrit onder zadeldak; op balk van doorrit naar veldzijde
gedateerd 1610. Later toegevoegde aanbouwsels. Ten noorden, naast
schuur, bakhuis.

boerenwoninge eerste kwart
17de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
walgrachten

129795

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Hammestraat 2 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning vermoedelijk uit de 19de eeuw, haaks op de boerenarbeider 19de eeuw
straat met kleine omhaagde boomgaard ervoor. Witgekalkte gevel op swoningen,
boomgaarden
gepikte plint onder zadeldak.

129796

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Hammestraat 21 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in L‐vormige opstelling uit het vierde
kwart van de 18de eeuw. Erf afgesloten met ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Ten noorden, boerenwoning van vijf traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

129797

Boerenwoningen

Deinze

Hansbeke

Hammestraat 26 (Deinze)

Voormalige boerenwoningen opklimmend tot de tweede helft van de boerenwoninge tweede helft
18de eeuw en aangepast tot landhuisjes.
n
18de eeuw

129798

Kasteel met tuin van Juffrouw De Schuijter Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 10, 10A (Deinze)

Herenhuis uit eind 19de eeuw met een tuin uit dezelfde periode. Het
goed werd in 1958‐59 aangekocht door de gemeente en is als
gemeentehuis en parkje in gebruik.

omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw
en,
herenhuizen,
priëlen,
knotbomen,
opgaande
bomen,
siertuinen

129799

Pastorie Sint‐Petrus en Paulusparochie
met tuin

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 13 (Deinze)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder overkragend
zadeldak, verbouwd in de eerste helft 19de eeuw, doch met kern uit
de 17de of 18de eeuw. Bijgebouw en serre uit tweede helft 19de
eeuw. Ommuurde pastorietuin.

omheiningsmur
en, pastorieën,
serres,
pastorietuinen

129800

Parochiekerk Sint‐Petrus en Paulus

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 15 (Deinze)

De oorspronkelijke kerk werd in 1789‐93 geheel heropgebouwd naar parochiekerken vierde kwart
18de eeuw,
ontwerp van architect Frans Drieghe. Sacristieën en koor gebouwd in
derde kwart
1872 naar ontwerp van J.B. Boterdaele. Na de vernieling van 1918
19de eeuw,
werd de toren heropgebouwd en de gevelopstanden aangepast en
interbellum
verfraaid in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl naar ontwerp van Valentin
Vaerwyck in 1922‐23.

129801

Herberg Wapen van Vinderhoute

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 17 (Deinze)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; in de herbergen
linker zijgevel jaarankers 1761. Nu beraapte voorgevel op
gecementeerde plint met 19de‐eeuwse uitzicht en een winkelraam uit
eerste helft 20ste eeuw.

129802

Dorpswoningen

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 18‐20 (Deinze)

Dorpswoningen van twee en drie traveeën en één bouwlaag onder
geknikt zadeldak, uit 19de eeuw.

203/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekpijlers,
hekken

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

dorpswoningen 19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Boterdaele Jan Baptist
(Ontwerper), Drieghe Frans
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Uitvoerder)
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129803

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 19 (Deinze)

Rijhuisje van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw,
daterend uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. In 19de eeuw
eerste kwart
tweegezinswoning van familie Fobe.
19de eeuw

129804

Burgerhuis

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 23 (Deinze)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
tweede helft 19de eeuw. Verankerde bakstenen gevel met nagenoeg
rechthoekige muuropeningen en persiennes voor de
benedenvensters.

129805

Café Onder de toren

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 24 (Deinze)

Café, al vermeld als herberg in 1648. Alleenstaand dubbelhuis
tegenover de kerk. Bakstenen breedhuis op arduinen plint van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak; op een
nieuw geplaatste gevelsteen in de middentravee gedateerd 1765.
Begin 20ste eeuw nieuw gebouwde en een verdieping hoger
opgetrokken middentravee.

gemeentehuize derde kwart
n, herbergen
18de eeuw

129806

Klooster en rustoord van Heilige Petrus

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 30, 30A (Deinze)

Gebouwd in 1848 in opdracht van Jean Baptiste van de Woestyne
d'Hansbeke en naar ontwerp van Ceukelaere, voor de verzorging van
bejaarde mannen en vrouwen, wezen en zieken onder leiding van de
zusters franciscanessen van Crombeen. Midden 19de eeuw bouw van
een klooster ten oosten en oprichting van een kantwerkschool. Kapel
vernieuwd in 1884 door F. Borluut‐Kervyn. Complex met gebouwen in
U‐vorm rondom binnenplaats.

kloosters,
onderwijsgebou
wen,
rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

129807

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 35 (Deinze)

Gemeenteschool en huis van de hoofdonderwijzer, gebouwd in
opdracht van F.G. Borluut naar ontwerp van M. De Noyette in 1876.
Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Rechts ervan langgerekt schoolgebouwtje.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

129808

Dorpswoningen

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 39‐41 (Deinze)

Lage dorpswoningen daterend uit tweede helft 18de eeuw, een mooi boerenarbeider tweede helft
18de eeuw
swoningen,
geheel vormend met nummer 43. Aaneengebouwde
dorpswoningen
boerenarbeiderswoningen met gewitte gevels op heden
blauwgeschilderde plint.

129809

Hoeve

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 43 (Deinze)

Hoeve uit derde kwart 18de eeuw, rechts ijzeren hek met toegang tot boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hekken,
het achter liggende erf. Eertijds gelegen naast de in 1924 gesloopte
houten staakmolen en rosmolen. Bakstenen lijstgevel op gepikte plint, hoeven, schuren
van zeven traveeën en één bouwlaag onder overkragend en nu mank
zadeldak. Ten zuiden, dwarsschuur met stal onder zadeldak.

129810

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 56 (Deinze)

Dubbelhuis uit 19de eeuw met klein voortuintje; vijf traveeën en één dorpswoningen 19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak.

129811

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 60‐62 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning daterend uit tweede helft 18de eeuw haaks
ingeplant op de straat en evenwijdig met de huisjes Begijnhoflaan
nummers 1‐3. Samen met laatstgenoemde en nummers 64‐66 één
geheel vormend, zogenaamd het begijnhof, gegroepeerd in U‐vorm
rondom een met gras begroeid erf.

boerenarbeider tweede helft
18de eeuw
swoningen,
kastkapellen

129812

Dorpswoningen

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 64‐66 (Deinze)

Twee aaneengebouwde huisjes vermoedelijk uit eerste helft 19de
eeuw gelegen achterin een met gras begroeid erf.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

129813

Burgerhuis

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 7 (Deinze)

Burgerhuis in klein voortuintje met gietijzeren afsluiting en hek.
Gecementeerde gevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, daterend van circa 1920, doch met oudere kern.

burgerhuizen,
hekken

129814

Boerenarbeiderswoningen

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp 90‐91 (Deinze)

Twee aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen met heden
gecementeerde lijstgevel van vier en drie traveeën en één bouwlaag
onder overkragend zadeldak, daterend uit eind 18de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw

204/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

Ceukelaere (Ontwerper)

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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129816

Kapel Heilige Philomena

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp zonder nummer (Deinze)

De kapel werd in opdracht van de heer van de Woestyne d' Hansbeke betreedbare
kapellen (klein
opgetrokken in 1848 in een empire getinte stijl. Rechthoekige
bakstenen kapel met vijfzijdig afgesloten apsis onder leien dak. Open erfgoed)
portaal gevormd door twee bepleisterde Toscaanse zuilen die een
classicistisch hoofdgestel en driehoekig fronton dragen.

129815

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Deinze

Hansbeke

Hansbekedorp zonder nummer (Deinze)

Bakstenen neoromaans kapelletje gebouwd in opdracht van
kasteelheer Borluut in 1877‐1878. Rechthoekig gebouw met
halfronde apsis , met bakstenen gevels op arduinen plint onder
zadeldak.

129858

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 13 (Deinze)

Op de hoek gelegen boerenarbeiderswoning van zes traveeën en één boerenarbeider tweede helft
18de eeuw
bouwlaag onder geknikt zadeldak met twee klimmende dakkapellen, swoningen
daterend uit tweede helft 18de eeuw.

129859

Hoekhuis

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 14 (Deinze)

Hoekhuis uitziend op gekasseid kerkpleintje, het voormalige kerkhof, dorpswoningen, eerste helft
winkels
20ste eeuw
ten zuidwesten van de kerk. Bakstenen gevel van drie traveeën en
twee bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

129860

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 17 (Deinze)

Hoekhuis uit vierde kwart 19de eeuw, van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

129861

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 18 (Deinze)

Dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt
zadeldak met centraal klimmende dakkapel; vermoedelijk uit eerste
helft 19de eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

129862

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 2 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; vermoedelijk uit 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

129863

Twee boerenarbeiderswoningen

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 2A (Deinze)

Voormalige tweegezinswoning in een met gras begroeid erfje uitziend
op de spoorweg; 1763 gedateerde moerbalk in de huiskamer.
Voorheen twee woningen van één bouwlaag met vier en twee
traveeën en twee later toegevoegde traveeën links.

boerenarbeider derde kwart
18de eeuw
swoningen,
klompenmakerij
en

129864

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 3 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning vermoedelijk daterend uit vierde kwart 18de boerenarbeider vierde kwart
18de eeuw
eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; met omhaagd swoningen
voortuintje.

129865

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 4 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning in omhaagd voortuintje daterend uit tweede boerenarbeider tweede helft
helft 18de eeuw met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. swoningen
18de eeuw

129866

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kerkakkerstraat 9 (Deinze)

Boerenarbeidershuisje van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (pannen); inscriptie op balk van zoldergebint vermeldt:
"1782 De Maegt". Witgekalkte gevel op gepikte plint.

boerenarbeider
swoningen

129875

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Kippendonkstraat 4‐5 (Deinze)

Tweegezinswoning van samen zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, in rechter zijgevel jaarankers 1871.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

129876

Hoeve

Deinze

Hansbeke

Kippendonkstraat 7 (Deinze)

Hoeve met grotendeels verbouwde boerenwoning met
gecementeerde voorgevel onder zadeldak. Drie behouden houten
kruiskozijnen met diefijzers en luiken.

boerenwoninge
n, hoeven

129879

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Klinkaart 1 (Deinze)

Hoeve, gebouwd in de 17de of 18de eeuw en bereikbaar via een
onverhard zijpad met ten westen dwarsschuur en stallen onder
zadeldak.

schuren, stallen, 17de eeuw,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

205/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoromaans

plantensoort

context

persoon
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129891

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Kouterken 22 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning gelegen aan de straatbocht en opklimmend
tot circa 1800; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Links
aangebouwd stalletje onder doorlopend zadeldak.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129941

Villa

Deinze

Hansbeke

Lindestraat 3 (Deinze)

Alleenstaand burgerhuis daterend uit eind 19de eeuw, voorheen villa villa's
van notaris Blomme, in omhaagde tuin. Bakstenen huis op arduinen (bouwkundig
erfgoed)
plint van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met
vorstkam.

129942

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Lindestraat 4 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, daterend uit derde kwart 19de eeuw, met omhaagd
voortuintje.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

129943

Boerenarbeiderswoningen

Deinze

Hansbeke

Lindestraat 6‐8 (Deinze)

Twee aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen met nagenoeg
blinde straatgevel.

boerenarbeider
swoningen

129969

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Melkerijstraat 10 (Deinze)

Voormalige boerenarbeiderswoning uit tweede helft 19de eeuw met boerenarbeider tweede helft
vier traveeën en één bouwlaag met zadeldak.
swoningen
19de eeuw

129970

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Melkerijstraat 16 (Deinze)

Voormalige boerenwoning, vermoedelijk opklimmend tot eind 18de
eeuw, met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

129971

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Melkerijstraat 22 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning gelegen in omhaagde tuin en daterend uit
eind 18de eeuw of begin 19de eeuw; vier traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129972

Twee boerenarbeiderswoningen

Deinze

Hansbeke

Melkerijstraat 23‐25 (Deinze)

Gekoppelde boerenarbeiderswoningen vermoedelijk uit tweede helft boerenarbeider tweede helft
18de eeuw
18de eeuw, op de plaats van een oudere hoeve; samen acht traveeën swoningen
en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.

129973

Onderwijzerswoning

Deinze

Hansbeke

Melkerijstraat 9 (Deinze)

Onderwijzerswoning bij een nu verdwenen schooltje, opgericht
tijdens de schoolstrijd in 1879‐80 op grond van de heer Borluut.
Bakstenen enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Centraal op de borstwering tussen de twee bouwlagen, nis
met Mariabeeld. Links lager zijaanbouwsel onder afgewolfd dak.

129980

Twee dorpswoningen

Deinze

Hansbeke

Merendreestraat 1‐2 (Deinze)

Kleine dorpswoningen met de gevel de gebogen rooilijn volgend, van dorpswoningen, interbellum
gevelniskapelle
één bouwlaag onder geknikte zadeldaken met dakkapellen;
n
opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog.

129981

Hof ter Elst

Deinze

Hansbeke

Merendreestraat 16 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf met
ijzeren hek, gelegen op het einde van een met populieren herbeplante
oprit. Boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; 1753 gedateerde moerbalk in de woonkamer. Grotendeels
verbouwde dwarsschuur en latere stal onder pannendak. Bakhuis van
het samengestelde type.

129982

Langgestrekte hoeve

Deinze

Hansbeke

Merendreestraat 17 (Deinze)

Langgestrekt hoevetje met witgeschilderde gevel op gepikte plint met langgestrekte
rechts aangebouwde schuur onder doorlopend zadeldak; misschien hoeven
opklimmend tot eind 18de eeuw, met latere uitbreidingen.

129983

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Merendreestraat 3 (Deinze)

Dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
dakvenster; daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Zijaanbouwsels onder plat dak.
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vierde kwart
19de eeuw

onderwijzerswo vierde kwart
19de eeuw
ningen,
gevelniskapelle
n

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
vierde kwart
18de eeuw

Steenbrugge P. (Ontwerper)
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130005

Hoeve De Meren

Deinze

Hansbeke

Nevelestraat 38 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in omhaagde boomgaard; ten noorden
woonhuis daterend van 1760‐97 en ten westen grote dwarsschuur
van 1740 en stallen. Erf afgesloten door gracht en haag aan
straatkant; ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
braskoten,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

130006

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Nieuwetuinstraat 3 (Deinze)

Hoevetje met losse bestanddelen ingeplant op smalle, diepe
boomgaard afgesloten met haag en ijzeren hek. Ten oosten,
bakstenen boerenwoning op gepikte plint, met hoge getoogde en
beluikte vensters, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ervoor,
typische bakstenen dwarsschuur onder zadeldak; straatgevel in
bakstenen gedateerd 1901.

voor WO I,
hoeven met
tweede helft
losse
bestanddelen, 19de eeuw
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren

130034

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Palestraat 1 (Deinze)

Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
gelegen aan de overweg.

boerenwoninge
n

130035

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Palestraat 11 (Deinze)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk gebouwd
op de plaats van een oudere hoeve. Behouden bakstenen hekpijlers.
Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Ten oosten, schuur en ten zuidwesten, bakhuis.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130036

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Palestraat 8 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in L‐vorm, daterend uit
de tweede helft van de 18de eeuw, doch in kern minstens
opklimmend tot de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
tweede helft
n, stallen,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

130066

Herenhuis

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat 37‐39 (Deinze)

hekken,
Ruim herenhuis eertijds horend bij de stenen windmolen van de
familie Van der Plaetse, opgericht in 1836 en in de jaren 1950 tot puin herenhuizen
vervallen. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde gevel
op arduinen plint.

130067

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat 76 (Deinze)

Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
naar verluidt binnenin van 1804 gedateerde moerbalk. Gietijzeren
hek aan bakstenen pijlers.

boerenwoninge eerste kwart
n
19de eeuw

130068

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat 85 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, uit het vierde kwart van de 18de
eeuw. Boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met bakstenen gevel op gepikte plint en bepleisterde
geprofileerde kroonlijst. Links aangebouwd stalletje onder zadeldakje.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

130069

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat 88 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen in boomgaard met aan de
straat ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers. Ten noorden,
boerenwoning, vermoedelijk begin 19de eeuw gebouwd op de plaats
van een oudere hoeve. Bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint van
zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten westen,
dwarsschuur onder zadeldak met rechthoekige doorrit en voorts
getoogde deuren en poorten. Ten noorden, vervallen bakhuis.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekken,
hekpijlers
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tweede helft
19de eeuw
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130071

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat zonder nummer (Deinze)

130070

Kapelletje Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis

Deinze

Hansbeke

Reibroekstraat zonder nummer (Deinze)

130076

Hoeve

Deinze

Hansbeke

130077

Boerenwoning

Deinze

130078

Rattekasteel

130079

datering

stijl

betreedbare
Bakstenen kapel van twee traveeën onder pannendak met
kapellen (klein
dakruitertje en trapgevel met spitsboogfries en spitsboogvormige
muuropeningen, gebouwd in opdracht van de familie Vuylsteke circa erfgoed)
1894.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Een bakstenen kapelletje toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van
Onbevlekte Ontvangenis met witgeschilderde voorpuntgevel
opgericht in opdracht van Bernardus Van der Plaetse, olieslager van
de nabijgelegen molen, in het derde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

Rokouterweg 1 (Deinze)

Verbouwd hoevetje met bakhuis van het samengestelde type met
muurvlechtingen.

hoeven,
bakhuizen

Hansbeke

Rostraat 1 (Deinze)

Woonhuis van een voormalige hoeve met losse bestanddelen.
Bakstenen boerenhuis van zes traveeën en één bouwlagen onder
zadeldak. In linker zijgevel door middel van bakstenen gedateerd
1874.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Rostraat 2 (Deinze)

Voormalige boerenwoning en remarquabel huys van plaisance,
gelegen in een rechthoekige omgrachting, minstens opklimmend tot
1782. Merkwaardig dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag
onder geknikt zadeldak met vijf dakkapellen. Haaks op het woonhuis
de vroegere stallen onder lessenaarsdak. Bakstenen gevel met arcade
van vijf traveeën. Rechts naast het huis aangebouwde boerenwoning
onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Gedeeltelijk bewaard
bakhuis met muurvlechtingen.

vierde kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Rostraat 45 (Deinze)

Hoeve met losstaande bestanddelen, op met gras begroeid erf,
afgesloten door middel van een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.
Grote dwarsschuur ten noorden, met mooie straatgevel versierd met
twee rijen rondboogvormige blinde nissen, in de bovenste rij met
jaartal 1870 in bakstenen en niskapelletje; kruismotief in de geveltop.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
hekpijlers

130131

Hoeve Goed 't Exaarde

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 1 (Deinze)

Heden nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse
bestanddelen met dwarsschuur, varkensstal en bakhuisje met zeer
oude geschiedenis. De huidige hoevegebouwen dateren vermoedelijk
uit eind 18de eeuw, tweede helft 19de eeuw, met uitbreiding uit het
derde kwart van de 20ste eeuw. Toegankelijk via blauwgeschilderd
ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers naast Sint‐
Philomenakapel. Ten oosten, groot boerenhuis van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag onder schilddak.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n, hekken,
hekpijlers,
walgrachten

130132

Herberg 't Oude Gemeentehuis

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 2 (Deinze)

Herberg met bakstenen gevel op gepikte plint van zeven traveeën en herbergen
één bouwlaag onder zadeldak; te dateren tweede helft 18de eeuw.

130133

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 30 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in U‐vorm rondom het
erf; afgesloten door haag en groen‐witgeschilderd gietijzeren hek.
Vroeger in de directe nabijheid van een stenen oliewindmolen,
gebouwd in 1832 en in 1944 tot puin vervallen. Gerestaureerde
boerenwoning van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Ten zuiden en ten zuidoosten, paardenstallen, ten oosten
aangebouwd bakhuis.

130134

Burgerhuis

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 34 (Deinze)

Op het einde van de straat, aan de brug over de Brugse Vaart, gelegen burgerhuizen,
woning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de schuren
tweede helft van de 19de eeuw. Ten noorden, dwarsschuur.

208/1748

typologie

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

boerenwoninge
n, hekken,
paardenstallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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130135

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 35 (Deinze)

Aan de Brugse Vaart gelegen huis van vier en twee traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

130136

Hoeve Ter Voorde

Deinze

Hansbeke

Vaartstraat 5 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard; toegankelijk via ijzeren
hek tussen bakstenen pijlers met niskapelletje. Ten oosten van het erf,
slingervormige vijver, vermoedelijk resten van de vroegere
omwalling. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak uit de 18de tot 19de eeuw. Grote dwarsschuur onder
zadeldak en varkensstallen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
wegkruisen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
walgrachten,
niskapellen,
hekpijlers

130164

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Voordestraat 2A (Deinze)

Klein laag huis onder zadeldak met oudere kern, aangepast in de 19de dorpswoningen 19de eeuw
eeuw.

130165

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Voordestraat 3 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gebouwd op de plaats van een oudere
hoeve. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; baksteen met ingekerfd jaartal 1783 in rechter zijgevel.
Schuur haaks ingeplant op straat en woonhuis, jaartal 1895,
aangegeven door middel van bakstenen in rechter zijgevel, mogelijk
met oudere kern.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

130166

Goed te Voorde

Deinze

Hansbeke

Voordestraat 4 (Deinze)

Vroeger toebehorend aan de abdij van Drongen en reeds bekend in de
14de eeuw. Vanouds omringd door een rechthoekige omwalling.
Toegankelijk via een ijzeren hek tussen arduinen geblokte pijlers. Ten
zuidoosten, in hoek van de omgrachte boomgaard, witgekalkt bakhuis
op gepikte plint.

sites met
walgracht,
hekpijlers,
hekken,
bakhuizen

130167

Herenhuis Het Goyken

Deinze

Hansbeke

Voordestraat 6‐7 (Deinze)

18de‐eeuwse buitenplaats in mooie tuin met ijzeren afsluiting en
ronde arduinen hekpijlers met vaasbekroning aan de straatkant en
verschillende bakstenen pijlers aan de zij‐ingang. Herenhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. In de tuin, voor het
huis, zeshoekig gebouwtje en twee parallelle dienstgebouwen
opgesteld aan weerszij van het huis. Ten oosten, serre met
segmentboogvormig gebogen beglazing.

18de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
serres,
tuinpaviljoenen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

130183

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 1 (Deinze)

Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw, met bakstenen gevel op
grijsgeschilderde plint.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

130184

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 10 (Deinze)

Rechter boerenarbeiderswoning van twee aaneengebouwde
woningen onder zadeldak aan een met gras begroeid voorerf;
daterend uit eind 18de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw

130186

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 15 (Deinze)

Hoevegebouwen met oude kern, ingeplant in boomgaard met lange
oprit. Ten oosten, boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak tussen vernieuwde zijtrapgevels. Ten westen, oude
bakstenen duiventoren onder zadeldak tussen trapgeveltjes,
vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw; jongere stallen

16de eeuw,
stallen,
duiventorens, interbellum
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

130187

Twee boerenarbeiderswoningen

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 16 (Deinze)

Gekoppelde boerenarbeiderswoningen onder doorlopend zadeldak,
vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

209/1748

datering

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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130188

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 18 (Deinze)

Boerenwoning met gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw, achterin omhaagde boomgaard.

boerenwoninge eerste helft
n, boomgaarden 19de eeuw

130189

Langgestrekte hoeve

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 19 (Deinze)

Langgestrekt hoevetje uit de 18de eeuw. Boerenwoning van zes
traveeën en één bouwlaag en links aanleunende stal en schuurvleugel
onder doorlopend zadeldak. Ten noordwesten, bakhuis uit de 18de
eeuw en ten westen, wagenhuis uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

wagenhuizen,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

tweede helft
19de eeuw,
18de eeuw

130190

Langgestrekte hoeve

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 2 (Deinze)

Langgestrekt hoevetje vermoedelijk uit eind 18de eeuw. In tweede
helft 19de eeuw toegevoegde staltravee. Zuidgerichte, witgekalkte
gevel op gepikte plint met zadeldak. Boerenwoning, sedert de jaren
1950 café De Reisduif.

langgestrekte
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

130191

Hoeve

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 20 (Deinze)

Voormalig hoevetje achterin een met gras begroeid voorerf, daterend boerenwoninge eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw. Boerenwoning van zes traveeën n, hoeven met 19de eeuw
losse
met bakstenen voorgevel op gepikte plint.
bestanddelen

130192

Herenhuis en oudere hofstede

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 27 (Deinze)

Alleenstaand herenhuis en oudere hofstede; nu dienstgebouw;
gelegen binnen een meerdelige circulaire omgrachting. Huidig
uitzicht vermoedelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Verankerde, beraapte lijstgevel met dubbelhuisopstand. Ten westen,
buiten de omwalling gelegen, vroegere hoeve.

brouwerijen,
herenhuizen,
hoeven,
landhuizen,
walgrachten

18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

130193

Kapel Nood zoekt Troost en dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 29‐31 (Deinze)

Oude kapel, reeds vermeld in het vierde kwart van de 18de eeuw. De
oorspronkelijke kapel met portiek in de oostgevel was eertijds door
middel van een cartouche gedateerd 1767. Nog in het vierde kwart
van de 18de eeuw werd aan de westzijde een woning toegevoegd.

dorpswoningen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

130194

Dorpswoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 30 (Deinze)

dorpswoningen vierde kwart
Naar verluidt vroegere tweegezinswoning onder doorlopend
18de eeuw
zadeldak. met witgekalkte gevel op gepikte plint, naar het zuiden
gericht en afgelijnd met getrapte kroonlijst. In de woonkamer van het
eerste huisje, moerbalk gedateerd 1798.

130195

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 34 (Deinze)

Achterin gelegen boerenarbeiderswoning van één bouwlaag onder
zadeldak; naar verluidt moerbalk gedateerd 1798.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw

130196

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 35 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met ten westen, blauw‐witgeschilderd
ijzeren hek. Ten noorden, boerenwoning van acht traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw of de
eerste helft van de 19de eeuw en op de plaats van een oudere hoeve.
Rechts zijaanbouwsel met stallen onder zadeldak.

stallen,
boerenwoninge
n, hekken,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

130197

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 4 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot de 18de eeuw, met
recent woonhuis. Voormalige boerenwoning van zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak., met gewitte gevel op gepikte plint.
Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak, 1882 gedateerd, zijgevel
versierd met niskapelletje, jaartal en kruismotief van baksteen.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
gevelniskapelle 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

130198

Boerenwoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 6 (Deinze)

Boerenwoning uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw met
korfboogdeurtje in brede bakstenen omlijsting.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

210/1748

datering

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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130185

Kasteeldomein van Hansbeke

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 7‐13, 9A (Deinze)

Classicistisch kasteel van circa rond 1790, gelegen in uitgestrekt park
met dreven, vijver en grachten en monumentale ingang met ijzeren
afsluiting en hek tussen gecementeerde pijlers met vaasbekroning.
Voor de brand in 1985 onderkelderd bak‐ en hardstenen kasteel van
zeven traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak met later
toegevoegde dakkapellen. In het park verschillende bijgebouwen uit
de tweede helft van de 19de eeuw: kinderspeelhuisje, hondenhok,
ezelshokje, wagenhuis met dienstwoning, oranjerie in ommuurde
moestuin en personeelswoningen.

dreven, hekken,
hekpijlers,
hondenhokken,
landhuizen,
oranjeries,
parken,
personeelswoni
ngen, serres,
vijvers,
wagenhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
dierenverblijven
, ommuurde
moestuinen,
grachten
(infrastructuur)

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
vanaf 1975

classicisme

130199

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Hansbeke

Warandestraat 8 (Deinze)

Haaks op de straat ingeplante boerenarbeiderswoning, vermoedelijk boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw,
uit eind 18de of begin 19de eeuw, met naar het westen
eerste kwart
georiënteerde, gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak.
19de eeuw

130212

Kapel van Sint‐Antonius Abt

Deinze

Hansbeke

Zandestraat zonder nummer (Deinze)

Bakstenen neogotisch kapelletje met voorportaaltje onder leien
daken, in 1901 gebouwd ter vervanging van een ouder kapelletje.

kapellen (klein
erfgoed)

129657

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Baarlestraat 5 (Deinze)

Oude hoeve gelegen juist op de grens met Drongen met
boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak met vernieuwde
bakstenen voorgevel, rechter zijgevel door middel van muurankers
gedateerd 1752.

boerenwoninge derde kwart
n, paalschuren, 18de eeuw
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129699

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Landegem

Bovenstraat 1 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning op de hoek met de Kerkstraat. Langgestrekt
huis van vier traveeën en rechts aanleunende stalletjes.

stallen,
boerenarbeider
swoningen

129700

Arbeiderswoning

Deinze

Landegem

Bovenstraat 9 (Deinze)

Alleenstaande arbeiderswoning vermoedelijk uit de eerste helft van
de 19de eeuw met bakstenen en gewitte gevels van één bouwlaag
onder zadeldak.

arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw

129711

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Landegem

Brouwerijstraat 26 (Deinze)

Neotraditionele boerenarbeiderswoning in omhaagd tuintje, van vier boerenarbeider eerste helft
20ste eeuw
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak; naar verluidt swoningen
heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog met onder meer
recuperatiemateriaal van de gesloopte brouwerij.

129759

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Gaverstraat 4 (Deinze)

Hoeve opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, gelegen
op groot erf. Boerenwoning met grijsgeschilderde gevel van zes
traveeën en één bouwlaag onder pannendak. Links aangebouwde stal
en duivenhok van twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts nieuw
gedeelte van woonhuis. Grote dwarsschuur met in het steile dak
hoger opgetrokken inrijpoort. Oud bakhuis met witgeschilderde gevel
afgewerkt met muurvlechtingen.

211/1748

voor WO I

vierde kwart
duiventillen,
boerenwoninge 18de eeuw
n,
duivenverblijve
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

neogotiek

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
DuchÃªne Achille (Ontwerper),
DuchÃªne Achille (Ontwerper),
DuchÃªne Henri (Ontwerper),
DuchÃªne Henri (Ontwerper),
Page Russell (Ontwerper), Page
Russell (Ontwerper)
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129760

Langgestrekte hoeve

Deinze

Landegem

Gaverstraat 4A (Deinze)

Langgestrekt hoevetje, opklimmend tot eind 18de of begin 19de
eeuw. Naar zuiden georiënteerd, witgekalkt geveltje op gepikte plint
van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Rechts en links
aanleunende traveeën en stallen.

langgestrekte
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129786

't Schaaphof

Deinze

Landegem

Grote Heirenthoek 24 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm gegroepeerd rondom een
met gras begroeid erf met gracht en haag. Bakstenen boerenwoning
van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
klokkenstoel; heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Ten oosten,
oudere schuur met twee grote poorten. Ten westen, grote stal in
dezelfde stijl en vermoedelijk in dezelfde periode opgetrokken als het
woonhuis.

boerenwoninge interbellum
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

129787

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Grote Heirenthoek 41 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen op omhaagd erf, uit eind 18de eeuw.
Bakstenen boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Ten zuiden, grote dwarsschuur met origineel gebint onder
zadeldak. Ten oosten, vroegere koeien‐ nu varkensstal. Rechts, naast
het huis, begroeide aardappelkelder. Ten noordwesten, bakhuisje.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129788

Villa

Deinze

Landegem

Grote Heirenthoek 57 (Deinze)

Omgrachte buitenplaats, toegankelijk via ijzeren hek over walbrugje. villa's
Vermoedelijk eerst een oude hoeve, uitgebreid in de loop van de 18de (bouwkundig
eeuw met een voorbouw en in de tweede helft van de 19de eeuw met erfgoed)
hoektorentjes.

129825

Hof ten Briele

Deinze

Landegem

Heiste 39 (Deinze)

Toegang met populierendreef en houten en ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers vanuit Heiste en Broekstraat. Gracht rondom een
groot deel van het erf. Ten westen, bakstenen boerenwoning van
zeven traveeën en één bouwlaag op gepikte plint onder zadeldak.
Rechter zijgeveltop gedateerd MDCCLXXX. Ten noorden, schuur en
stallen, voor 1922 eveneens met stro afgedekt. Ervoor notelaar.

129867

Meisjesschool

Deinze

Landegem

Kerkstraat 41B (Deinze)

Gebouwd in 1879 op initiatief van de pastoor en barones de Monin‐ gedenktekens, vierde kwart
onderwijsgebou 19de eeuw
Rendeux ‐ Vermeulen en op grond van deze laatste; uitgebreid in
1881 met een klooster en in 1883 met een jongensschool. Enkel een wen
klein gedeelte der school links naast de nu verdwenen kapel bleef
behouden: neogotisch bakstenen schoolgebouw met kruiskozijnen en
spitsboogvormige boogvelden, op bovenverdieping bolkozijnen.

129868

Twee arbeiderswoningen

Deinze

Landegem

Kerkstraat 46‐48 (Deinze)

Arbeiderswoningen van vijf en drie traveeën onder verspringende
zadeldaken, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.

arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw

129877

Langgestrekte hoeve

Deinze

Landegem

Kleine Heirenthoek 13 (Deinze)

Langgestrekte vermoedelijk 19de‐eeuwse hoeve met bakstenen
gevels onder doorlopend zadeldak op een met gras begroeid erf,
afgesloten door haag en ijzeren hek.

hekken,
langgestrekte
hoeven

129885

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Korte Houtakker 12 (Deinze)

Hoeve in boomgaard met vernieuwd woonhuis uit de eerste helft van boerenwoninge vierde kwart
de 20ste eeuw. Dwarsschuur onder zadeldak in zijpuntgevel door
19de eeuw,
n,
middel van bakstenen gedateerd 1889.
boomgaarden, eerste helft
schuren, hoeven 20ste eeuw
met losse
bestanddelen

129886

Boerenwoning

Deinze

Landegem

Korte Houtakker 8 (Deinze)

Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenwoninge 18de eeuw
uit de 18de eeuw.
n

212/1748

stijl

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw,
18de eeuw

vierde kwart
hekpijlers,
boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
hekken, hoeven,
schuren,
grachten
(infrastructuur)

19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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129900

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Parochiekerk Sint‐Blasius en Sint‐Margriet Deinze

Landegem

Landegemdorp 32 (Deinze)

parochiekerken na WO II
Bouw van een volledig nieuwe kerk vanaf 1955 naar ontwerp van
architect Adrien Bressers. Inwijding op 19 mei 1961. Gecementeerde
kerk met romaans geïnspireerde gesloten volumes onder zadeldaken,
rondboogvormige twee‐ en drielichten en vierkante klokkentoren met
opvallende ingesnoerde naaldspits op zuidwestelijk aanbouwsel.

129915

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Landegem

Leenwegel 1 (Deinze)

19de‐eeuwse boerenarbeiderswoning met aangebouwde stalvleugel boerenarbeider 19de eeuw
onder doorlopend zadeldak.
swoningen,
stallen

129995

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Landegem

Moorstraat 12 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning van één bouwlaag onder zadeldak, uit de
19de eeuw, met gewitte gevel op gepikte plint met aflijnende
muizentand.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

129996

Hoeve Ter Varent

Deinze

Landegem

Moorstraat 7 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met sterk gemoderniseerde
boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak. Enkel het volume
van het vrij hoge huis en een gecementeerd linker zijaandak verwijzen
naar de oude kern. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt
het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere
rechthoekige omwalling bleef bewaard.

boerenwoninge
n, walgrachten,
hoeven met
losse
bestanddelen

130002

Tweegezinswoning

Deinze

Landegem

Musschaverstraat 23 (Deinze)

Tweegezinswoning voor boerenarbeiders daterend uit de 19de eeuw boerenarbeider 19de eeuw
swoningen
en gelegen achterin voortuintje. Witgekalkte gevel op gepikte plint
onder zadeldak.

130057

Kasteel Van Hoobroeck‐Van Ten Hulle met Deinze
park

Landegem

Poeldendries 9 (Deinze)

Het 19de‐eeuwse kasteel werd na de vernieling van de Eerste
Wereldoorlog in aangepaste stijl, naar het vroegere model,
heropgebouwd. Heden bakstenen kasteel van drie bouwlagen onder
schilddak, gelegen in een mooi park met verschillende vijvers in
landschappelijke stijl. IJskelder in de vorm van een trechtervormige
kuip van drie meter op twee meter zestig met twee hellingen,
daterend van circa 1880.

vierde kwart
ijskelders,
19de eeuw,
landhuizen,
parken, vijvers, interbellum
sites met
walgracht,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130058

Poelendrieskapel

Deinze

Landegem

Poeldendries zonder nummer (Deinze)

De kapel zou dateren uit de 17de eeuw; opgeknapt in 1851 met
toevoeging van voorportaal en vernieuwde voorgevel. In 1967 werd
de portiek op getorseerde zuilen verwijderd. Bak‐ en zandstenen
barokkapelletje op arduinen plint met driezijdige koorsluiting.
Klokgevel met bekronend gebogen fronton.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw,
17de eeuw

130072

Herenhuis

Deinze

Landegem

Renaat de Rudderstraat 30 (Deinze)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
met dakkapellen, uit de 19de eeuw, met een voortuintje afgesloten
door ijzeren hek.

herenhuizen

19de eeuw

130073

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Renaat de Rudderstraat 33 (Deinze)

Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd
zwart pannendak.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

130074

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Renaat de Rudderstraat 41 (Deinze)

Hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw met een met gras begroeid erf
afgesloten met ijzeren hek en hekpijlers. Boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten westen, deels
vernieuwde dwarsschuur onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

130083

De Kleemhoeve

Deinze

Landegem

Scheurestraat 10 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen vermoedelijk uit de eerste helft van de boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
19de eeuw; omhaagde voortuin met ijzeren hek. Boerenwoning met n, hekken,
hoeven met
naar het westen gerichte, witgekalkte gevel van zeven traveeën.
losse
bestanddelen

213/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper)

barok
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130084

Boerenwoning

Deinze

Landegem

Scheurestraat 5 (Deinze)

Rechter woning van oorspronkelijk een tweegezinswoning met oude
kern daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, afgedekt met
zadeldak.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

130099

Herenhuis met bijhorende
dienstgebouwen

Deinze

Landegem

Stationsstraat 1 (Deinze)

Stijlvol herenhuis met bijhorende dienstgebouwen; daterend uit de
jaren 1880. Neoclassicistisch herenhuis met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Bijgebouwen in L‐vorm rondom
geplaveide binnenplaats, afgesloten van de straat met ijzeren hek
tussen bakstenen pijlers, opgericht na de Eerste Wereldoorlog.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
hoeven

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

130100

Burgerhuis

Deinze

Landegem

Stationsstraat 109 (Deinze)

Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

130101

Pastorie Sint‐Blasius en Sint‐
Margrietparochie met tuin

Deinze

Landegem

Stationsstraat 11 (Deinze)

Pastorie, volgens gevelsteen boven de plint, rechts van de deur,
gebouwd onder F. De Smet pastor 1836. Bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Voortuin afgesloten door ijzeren hekken tussen overhoekse
bakstenen pijlers. Ommuurde achtertuin met serre.

serres, hekken, tweede kwart
19de eeuw
hekpijlers,
pastorieën,
gedenktekens,
pastorietuinen

130102

Dorpshoeve

Deinze

Landegem

Stationsstraat 2 (Deinze)

Pittoresk hoevetje uit 1738 met boerenwoning met voor‐ en
achtertuintje afgesloten met ijzeren hek. Korfboogdeurtje gevat in
uitspringende bakstenen omlijsting, blauwgeschilderd met witte
voegen en rood‐wit voor het gebogen kroonlijstje, het niskapelletje
erboven heeft een gelijkaardige omlijsting.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, hoeven,
gevelniskapelle
n

130174

Herberg

Deinze

Landegem

Vosselarestraat 24 (Deinze)

Alleenstaand huis, vroeger herberg, van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

herbergen

130175

Burgerhuis

Deinze

Landegem

Vosselarestraat 61 (Deinze)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit burgerhuizen
begin 20ste eeuw. Gevel met witte faiencesteentjes met banden en
bekronend bloemenfries. Op borstwering faïencetableau met fruit.

eerste helft
20ste eeuw

130176

Café In de Linde

Deinze

Landegem

Vosselarestraat 65 (Deinze)

Bakstenen 19de‐eeuws huisje van drie traveeën en één bouwlaag met cafés
pannendak, gelegen op het kruispunt met de Bovenstraat, met
lindeboom voor het huis.

19de eeuw

130203

Hof te Landegem

Deinze

Landegem

Westhoek 25 (Deinze)

Heden hoeve met losse bestanddelen met nog bestaande vijver als
een gedeelte van de vroegere omgrachting; vermoedelijk
heropgebouwd begin 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
walgrachten

130205

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Landegem

Wildekouter 16 (Deinze)

Hoeve met oude hoevegebouwen, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw en nieuw ingeplant woonhuis ten zuidoosten. Oude
boerenwoning, gebruikt als bedrijfsgebouw, van zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak met twee bewaarde korfboogdeurtjes
met uitspringende bakstenen omlijsting en gebogen waterlijstje. Ten
zuiden, schuur en stallen van acht traveeën onder zadeldak met
centrale rechthoekige doorrit. Ten noorden, oud bakhuis van drie
traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

De Braekeleir Gaston (Ontwerper)
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130206

Meirebeekhoeve

Deinze

Landegem

Wildekouter 18 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Bakstenen boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met licht getoogde vensters met bewaard houtwerk en
witte luiken met hartvormige lichtopeningen. Dwarsschuur en stallen
haaks op de straat.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

129673

Hoeve Leen ter Kerke

Deinze

Meigem

Berg 1 (Deinze)

Huidige, ver achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen,
ingeplant ten noorden van de kerk bij de Kleine Reigersbeek,
toegankelijk via een populierendreef, ten noordoosten, ijzeren hek
tussen vierkante hekpijlers naar de weilanden. Ten noorden,
woonhuis van heden zeven traveeën onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Links aanleunende stallen van tien traveeën
onder doorlopend zadeldak. Ten zuiden, ruime, verankerde bakstenen
schuur, omhaagde moestuin en bakhuis, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

boerenwoninge
n, dreven,
hekken,
moestuinen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129674

Boerenwoning van hoeve

Deinze

Meigem

Berg 49 (Deinze)

Achterin aan een zandweg gelegen hoeve met woonhuis van zes en
één travee onder zadeldak, minstens opklimmend tot de eerste helft
van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
19de eeuw

129895

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Meigem

Kruiswege 5 (Deinze)

Hoevetje met losse bestanddelen, woonhuis ten noorden en stallen
ten westen van het met gras begroeide erf met boomgaard,
afgesloten met ijzeren hek. Woonhuis van zes traveeën en twee
traveeën onder zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129896

Pijlerkapel

Deinze

Meigem

Kruiswege zonder nummer (Deinze)

Op de hoek Pijpekerrestraat, pijlerkapelletje van witgeschilderde
baksteen op gepikte plint onder pannen zadeldakje.

pijlerkapellen

129902

School

Deinze

Meigem

Lange Akkerstraat 17A (Deinze)

onderwijsgebou eerste helft
Voorheen school en klooster, opgericht in 1879 en oorspronkelijk
20ste eeuw
onder leiding van de zusters van Barmhartigheid van Ronse en sedert wen
1895 van de zusters van Sint‐Vincentius van Deftinge. Alleen het ten
westen, ver achterin gelegen langgestrekt bakstenen gebouw met
typische klaslokalen, van één bouwlaag onder zadeldak bleef
bewaard.

129903

Pastorie met tuin

Deinze

Meigem

Lange Akkerstraat 28 (Deinze)

Alleenstaand dubbelhuis met omringende tuin, volgens landboek
gebouwd tussen 1766 en 1789 door pastoor van Landeghem. Midden
19de eeuw oprichting in zolder van een modelwerkhuis voor
fabricatie van elastieken weefsel, bretellen en kousenbanden. Van
1865 tot 1917 werd in de dienstgebouwen achteraan eveneens een
brouwerij opgericht.

brouwerijen,
hekpijlers,
pastorieën,
werkplaatsen,
pastorietuinen

129962

Goed ten Broeke

Deinze

Meigem

Meerskant 4 (Deinze)

Voorheen omwalde hoeve, afhankelijk van de heren van Nevele en
waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot 1396. Achterin
gelegen hoeve met heden grotendeels vernieuwde gebouwen en
loodsen voor fruitteelt. Woonhuis van zes en twee traveeën onder
zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Bij de straat,
bakhuis van het samengestelde type, vermoedelijk opklimmend tot
eind 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, braskoten,
hoeven,
opslagplaatsen,
stallen,
bakhuizen

129963

Bakhuis

Deinze

Meigem

Meerskant 6 (Deinze)

Alleenstaand bakhuis van het samengestelde type uit de eerste helft
van de 19de eeuw; ovengedeelte gemetst boven een boog waarin
stapel brandhout.

bakhuizen

215/1748

datering

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

129984

Hof ter Kerse

Deinze

Meigem

Meulebroeckstraat 1 (Deinze)

Heden nog achterin gelegen hoeve met deels aangepast woonhuis ten
oosten, stallen ten westen, schuur ten noorden en bakhuis ten
noordoosten van het met gras begroeide erf, toegankelijk via een
aardeweg en rood ijzeren hek. Woonhuis van heden zeven traveeën
onder zadeldak in zijn huidige vorm opklimmend tot het vierde kwart
van de 18de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
n, hoeven met vierde kwart
18de eeuw
losse
bestanddelen,
gevelniskapelle
n, schuren,
stallen

130042

Kapel

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 2 (Deinze)

Op de afgeschuinde hoek met de Lange Akkerstraat, bevindt zich een betreedbare
kapellen (klein
bakstenen kapel met kruisbeeld, ingebouwd in de muur van de
erfgoed)
aanpalende woning. De locatie van het kruisbeeld stond reeds
aangeduid op de topografische kaart van 1862.

130043

Pastorie Sint‐Niklaasparochie met tuin

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 3 (Deinze)

Neogotisch getint alleenstaand huis van 1913 van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldaken met grote boomrijke tuin, van de
straat afgesloten door een laag bakstenen muurtje en schuin
geplaatste hekpijlers, links met nis met heiligenbeeldje. In de tuin is
een lindenprieel aangeplant.

130044

Dorpswoning

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 30 (Deinze)

Hoekhuis van vijf en vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken dorpswoningen 19de eeuw
met typische 19de‐eeuwse geschilderde gevels op
imitatiebreukstenen plint.

130045

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Deinze

Meigem

Pastoriestraat 32, 32B (Deinze)

lagere scholen, derde kwart
Gemeenteschool met bijhorend schoolhuis; iets achterin gelegen
bakstenen gebouw met voortuintje, drie traveeën en twee bouwlagen onderwijzerswo 19de eeuw,
interbellum
ningen
onder zadeldak, gebouwd in 1861 en oorspronkelijk slechts één
bouwlaag, in 1920 verhoogd met een bovenverdieping. Haaks
erachter aanpalende klaslokalen.

130046

Burgerhuis

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 42 (Deinze)

Eenvoudig burgerhuis met bakstenen gevel van drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder schilddak, daterend uit eind 19de eeuw ‐ begin
20ste eeuw, vanaf 1950 in gebruik genomen als gemeentehuis.

130047

Parochiekerk Sint‐Niklaas met kerkhof

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 5 (Deinze)

Parochiekerk, ingeplant in ommuurd en omhaagd kerkhof.
Pseudobasilicale kruiskerk circa 1731 nagenoeg volledig
heropgebouwd met een driebeukig schip van drie traveeën met iets
uitspringend transept, vierkante westtoren op de zuidwesthoek, koor
met rechte afsluiting. Oudste gedeelten uit breuksteen in noordelijke
transeptarm en koor kunnen opklimmen tot de eerste helft van de
13de eeuw. De stenen kapelletjes van de ommegang van de Bebloede
Kolom, gesticht in 1724, werden in 1933 vervangen door vijf staties in
hardsteen door Oscar Sinia. Op het kerkhof een collectie graftekens
uit de 20ste eeuw.

parochiekerken,
ommegangen,
calvariebergen,
oorlogsgedenkt
ekens, funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hagen,
kindergraven

16de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
13de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum,
WO II,
interbellum

130048

Heilig Hartkapel

Deinze

Meigem

Pastoriestraat 57 (Deinze)

Bakstenen kapel van het Heilig Hart onder zadeldakje, gebouwd in
plaats van een oude kapel, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

18de eeuw

130054

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Meigem

Pijlestraat 9 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met achterin gelegen boerenwoning
van vijf traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met schouder‐ en
topstukken, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Bakstenen
schuur met stallen onder overstekend zadeldak en groot bakhuis
onder pannendak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

216/1748

datering

stijl
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context

persoon

19de eeuw

WO I
pastorieën,
gevelniskapelle
n,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
niskapellen,
priëlen

Tilia

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw
neogotiek

Vandenheuvel Joseph
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Coolens Gaston
(Ontwerper), Van Parys Antoon
(Ontwerper)
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130129

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Troost

Deinze

Meigem

Udale 3 (Deinze)

Schuin ingeplante bakstenen kapel onder zadeldak, daterend van
1939 in plaats van een kleiner kapelletje van 1870.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

130137

Goed te Landuyt

Deinze

Meigem

Vaarzeelstraat 9 (Deinze)

hekken, hoeven interbellum
Oorspronkelijk leen en pachtgoed reeds vermeld in 14de eeuw. De
oude hoevegebouwen werden in 1987 gesloopt. Behouden zijn een
fraai ijzeren hek en een nieuw woonhuis in neotraditionele stijl uit de
jaren 1920 ten oosten van het oude gebouw. Dubbelhuis van zeven
traveeën en een hoge bouwlaag onder zadeldak met klokkenstoel.

129649

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Merendree

Alsemweg 11 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning uit de 18de eeuw van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, gelegen aan een aardeweg. Links van het
huis aangebouwd stalletje.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen,
stallen

129650

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Alsemweg 12 (Deinze)

Hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met losse bestanddelen
rondom boomgaard, gelegen aan dezelfde aardeweg als nummer 11.
Ten noorden van de hoeve, verscheidene plassen. Afgesloten met
meidoornhaag en ijzeren hek aan dito pijlers. Ruime boerenwoning
van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Groot bakhuis
van het samengestelde type. Ruime dwarsschuur met gewitte gevels
op gepikte plint onder zadeldak.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129651

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Alsemweg 13 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw en de 19de tot 20ste
eeuw. Oude boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; vermoedelijk van 1737 en begin 20ste eeuw uitgebreid met
een nieuwe woning haaks op de oude. Links van het oude woonhuis
aangebouwd stalletje onder lager zadeldak. Bakhuis met sporen van
muurvlechtingen in de witgekalkte voorpuntgevel en dwarsschuur
onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, schuren,
20ste eeuw
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129652

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Alsemweg 14 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, gegroepeerd rondom boomgaard met
gracht, daterend uit de 18de eeuw. Boerenwoning van zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken met
muurvlechtingen. Dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort.
Vernieuwd bakhuis van het samengestelde type.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129653

Omgeving van hoeven

Deinze

Merendree

Alsemweg zonder nummer, Biezestraat
zonder nummer, Ooststraat zonder
nummer (Deinze)

agrarische
Rurale omgeving Bachtenbulken liggend op de grens tussen het
bulkenlandschap en het micro‐open‐field‐landschap. In dit landschap landschappen
bevindt zich historische rurale bebouwing.

129680

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Biezestraat 17 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen aan dries in straatbocht en
gegroepeerd in U‐vorm rondom een met gras begroeid erf met voor
de stal een mestvaalt en een notelaar en afgesloten met een
gietijzeren hek. Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak uit de
18de eeuw en 19de‐eeuwse dwarsschuur.

129681

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Biezestraat 23 (Deinze)

19de‐eeuwse boerenwoning gelegen op een spie tussen de noord‐ en boerenwoninge 19de eeuw
zuidzijde van de straat, met een wegkapelletje op de hoek.
n, pijlerkapellen
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boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
notenbomen of ‐
struiken

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
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129682

Hoeve

Deinze

Merendree

Biezestraat 24 (Deinze)

Hoeve, gelegen aan een onverhard zijpad van de straat. Ten noorden,
in boomgaard, boerenwoning; naar verluidt eertijds gedateerd in de
jaren 1780. Gecementeerde gevel met schijnvoegen op gepikte plint
onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven,
waterpompen

129683

Hoeve

Deinze

Merendree

Biezestraat 27 (Deinze)

Hoeve, met woonhuis loodrecht op straat straat uitziend op een
beboomd en omhaagd erf afgesloten met een ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Verankerde bakstenen boerenwoning uit begin
19de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Grote dwarsschuur evenwijdig aan het woonhuis, in het dak
verhoogde doorrit. Op de zijgevel aan de straatkant rondboognis met
heiligenbeeld. Ervoor liggende mestvaalt. Oud bakhuis van het
tweedelige type met muurvlechtingen.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, serres,
mestvaalten,
bakhuizen

129684

Brouwerij Colle

Deinze

Merendree

Biezestraat 28 (Deinze)

19de‐eeuwse gebouwen ingeplant tegenover elkaar en straat in
omhaagd erf. Bakstenen brouwerswoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak met één klimmende dakkapel en een
klokkenstoel. Rechts aangebouwde voormalige brouwerij met
witgeschilderde gevel onder doorlopend zadeldak. Tegen het
brouwershuis aan de straat aangebouwde witgeschilderde kapel met
spitsboogdeur. Ertegenover, grote dwarsschuur van negen traveeën
onder zadeldak met in rechter zijgevel gevelsteentje met jaartal 1858.

19de eeuw
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, schuren,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129685

Lindenhoeve

Deinze

Merendree

Biezestraat 29 (Deinze)

Boerenwoning schuin ingeplant op de straat met smal toegangspad
op met gras begroeid voorerf. Naar het zuiden gerichte bakstenen
gevel van zes traveeën en één bouwlaag onder gedeeltelijk vernieuwd
pannendak, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129686

Hoeve

Deinze

Merendree

Biezestraat 7 (Deinze)

Oude hoeve, aangebouwd tegen 19de‐eeuws huisje. Witgeschilderde boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
lijstgevel op gepikte plint onder zadeldak, naar verluidt opklimmend n, hoeven,
schuren
tot de eerste helft van de 18de eeuw. Dwarsschuur met centrale
rechthoekige inrijpoort.

129708

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Broekstraat 10 (Deinze)

Mooie hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in L‐vorm op
boomgaard en afgesloten met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers,
links met niskapelletje. Gelegen aan verbrede gracht in straatbocht.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak;
1730 gedateerde balk. Ten oosten, dwarsschuur onder pannendak en
ten noorden, stal.

tweede kwart
niskapellen,
boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

129709

Domein Vlaanderenland

Deinze

Merendree

Broekstraat 13‐14, zonder nummer
(Deinze)

Oud omgracht domein; een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek
tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een
tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning.
Woonhuis, van nu zeven traveeën en één bouwlaag onder geknikt
zadeldak. Ertegenover, vroeger wagenhuis. Ernaast, naar de
straatzijde toe, landelijk huisje in dezelfde stijl. Aan de straatkant over
de gracht, neogotisch arduinen kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw uit
1860.

derde kwart
sites met
19de eeuw
walgracht,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
wagenhuizen,
veranda's,
hoeven,
hekpijlers,
hekken, dreven,
boerenwoninge
n

218/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper)
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129710

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Broekstraat 5 (Deinze)

Boerenwoning uit de 18de eeuw, achter recentere woning, in deels
omgracht erf. Stalletjes rechts aangebouwd met zijgevel afgewerkt
met muurvlechtingen. Ten noordoosten, schuurtje volledig
opgetrokken uit hout onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

129735

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Diepestraat 10 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard, gegroepeerd in L‐vorm.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak;
binnenin 1777 gedateerd. In linker zijgevel zoldervenstertje met
erboven beglaasde muurnis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld. Ten
zuiden, grote dwarsschuur parallel aan de straat afgedekt met
zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129736

Neogotische kapel

Deinze

Merendree

Diepestraat zonder nummer (Deinze)

In de straatbocht, naast de muur van de moestuin bij het kasteel werd betreedbare
kapellen (klein
circa 1900 een neogotische kapel opgericht; opgetrokken uit
erfgoed)
baksteen met beraapte achtergevel en overluifelde spitsboogdeur.

129737

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Dobbelstatiestraat 10 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen tussen de Dobbelstatiestraat
en de Veldestraat. Geschilderde hekpijler van ijzeren hek met
inscriptie A. De Rouck 1778. Boerenwoning met getoogde vensters en
deur onder zadeldak tussen tuitgevels met aandaken en
muurvlechtingen. Ten westen, bakhuis eertijds van het
samengestelde type doch nu verdwenen ovengedeelte.

129739

Café, winkel en barbier 't Zwaantje

Deinze

Merendree

Dreef 24 (Deinze)

cafés,
Café, winkel en barbier, minstens opklimmend tot de tweede helft
kapsalons,
van de 17de eeuw, gelegen aan de straat naast de walgracht en het
hek van het kasteeltje Ter Wallen en bestaande uit een woonhuis van winkels
één bouwlaag onder zadeldak en een lager gedeelte met
dienstgebouw onder een afzonderlijk zadeldak. Aan de kant van het
ommuurde erf aangebouwde keuken onder mank zadeldak.

129740

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Durmenstraat 15 (Deinze)

Boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Een boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw
gevelsteen naast de deur vermeldt: "Jan De Vreese ‐ Van Vooren/
1899".

129741

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Durmenstraat 19 (Deinze)

boerenwoninge vierde kwart
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
18de eeuw
gelegen in een tuin afgesloten met ijzeren hek. Boven de rechthoekige n
deur gedateerd 1791.

129742

Schipdonckhoeve

Deinze

Merendree

Eiland 13 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen uit de 19de eeuw. Aan de straat
gelegen boerenwoning met verankerde bakstenen, naar het erf
gerichte voorgevel van vier en twee traveeën onder zadeldaken.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129773

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Merendree

Gerolfsweg 3 (Deinze)

Aangepast gecementeerd boerenarbeidershuisje, eertijds behorend
bij het kasteel.

boerenarbeider
swoningen

129774

Kasteeldomein te Velde

Deinze

Merendree

Gerolfsweg 4 (Deinze)

Kasteel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; zou
volgens eigenaar opklimmen tot 16de eeuw, afgebrand en
heropgebouwd in 1746. Park in landschappelijke met vijver en deels
bewaarde omwalling. Verder nog: ijskelder, bakstenen paviljoentje in
Moorse stijl, open prieeltje of gloriëtte aan de vijver, boerenwoning
met gewitte gevel op gepikte plint en twee tegenover elkaar staande
dienstgebouwen, vermoedelijk uit vierde kwart 19de eeuw.

landhuizen,
bijgebouwen,
tuinpaviljoenen,
boerenwoninge
n, priëlen,
hekken,
ijskelders,
parken

129775

Kasteel Te Velde met omgeving

Deinze

Merendree

Gerolfsweg 4, Veldestraat 73‐77, 81‐83
(Deinze)

Het kasteeldomein Te Velde omvat het in 1746 wederopgebouwde
landhuis en omliggend park en bevindt zich in een agrarisch
landschap. Langs de Veldestraat ligt een 18de‐eeuwse hoeve met
losse bestanddelen.

agrarische
landschappen
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datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
hekpijlers,
boerenwoninge 18de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
17de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neomoors

plantensoort

context

persoon
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129792

Café In de schaduw des torens

Deinze

Merendree

Hammeken 12 (Deinze)

Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk
uit begin 20ste eeuw. Verdiepte traveenissen met aflijnende
baksteenfries.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

129793

Pastorie Sint‐Radegondeparochie met tuin Deinze

Merendree

Hammeken 23‐25 (Deinze)

De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de
toenmalige pastoor, op de plaats van het oudheerlijke kasteel van
Merendree. Toegankelijk via een dreef met ijzeren hek tussen
beraapte overhoekse pijlers van baksteen en walbrugje naar ontwerp
van architect Louis Minard van 1832. Omringend park en bewaarde
circulaire omwalling. Fraai gebouw van heden vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

dreven, hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht,
pastorietuinen

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

129817

Dorpswoning

Deinze

Merendree

Hansbekestraat 6 (Deinze)

Dorpswoning van zes traveeën en één bouwlaag onder mank
zadeldak, uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw, met omhaagde
voortuin en ijzeren hekje. Grote dwarsschuur, gelegen haaks achter
het woonhuis, op beboomd erf, met rechthoekige, in het zadeldak
hoger opgetrokken inrijpoort.

dorpswoningen, vierde kwart
schuren
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

129944

Hoeve De Blauwe Stede

Deinze

Merendree

Lostraat 53 (Deinze)

Huis en schuur gebouwd tussen 1678 en 1680; heropgebouwd in de boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw. Mooi gelegen hoeve in de straatbocht. n, hoeven,
schuren
Ervoor boomgaard, met tegenover de voordeur, ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Bakstenen boerenwoning van vijf en twee traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak; op linker zijgevel gedateerd 1834.
Grote dwarsschuur onder overkragend zadeldak met pannen ten
zuiden van het erf; uit de tweede helft van de 19de eeuw.

129945

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Lostraat 61 (Deinze)

Boerenwoning opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, op boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw
een met gras begroeid en beboomd erf, zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Links naast woonhuis, klein
dienstgebouwtje onder lager zadeldak.

129964

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Meersstraat 2 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen. Ten oosten, boerenwoning met
beraapte gevel onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129974

Herberg en Oud Gemeentehuis van
Merendree

Deinze

Merendree

Merendreedorp 20‐22 (Deinze)

Huisje van één bouwlaag met zadeldak met oude kern; aangepaste
voorgevel uit de 20ste eeuw.

gemeentehuize 20ste eeuw
n, herbergen

129975

Parochiekerk Sint‐Radegonde

Deinze

Merendree

Merendreedorp 22B (Deinze)

Enige Belgische kerk toegewijd aan de Heilige Radegonde. De oudste calvariebergen, 16de eeuw,
delen van de huidige kerk klimmen op tot de eerste helft van de 12de parochiekerken eerste helft
12de eeuw,
eeuw en werden gedeeltelijk op oude funderingen gebouwd. De
tweede helft
plattegrond ontvouwt een driebeukig pseudobasilicaal schip van zes
18de eeuw,
traveeën met pseudotransept en vlak afgesloten koor, geflankeerd
tweede helft
door sacristieën. Huidig uitzicht voornamelijk aansluitend bij de
19de eeuw
romaanse stijl met typische achtkantige kruisingstoren. Huidige
voorgevel, opgetrokken uit baksteen in 1881‐82.

129976

Herenhuis

Deinze

Merendree

Merendreedorp 31 (Deinze)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit herenhuizen
eind 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.

129977

Arbeiderswoning

Deinze

Merendree

Merendreedorp 47 (Deinze)

Achterin gelegen arbeiderswoning van één bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk met oude kern, met notelaar ervoor.

arbeiderswonin
gen

129978

Villa

Deinze

Merendree

Merendreedorp 52 (Deinze)

Villa horend bij een bloemisterij gebouwd in de jaren 1920, volgens
een gevelsteentje naar ontwerp van Ernest Snoeck, opgetrokken uit
gele baksteen met invloed van de cottagestijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)
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stijl

plantensoort

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper)

romaans,
neogotiek,
neoromaans

Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

interbellum

Snoeck Ernest (Ontwerper)
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129979

Dorpswoning

Deinze

Merendree

Merendreedorp 6 (Deinze)

dorpswoningen eerste helft
Dorpswoning met voortuintje afgesloten met ijzeren hek en dito
19de eeuw
afsluiting op muurtje, minstens opklimmend tot de eerste helft van de
19de eeuw; vijf en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken.

129994

Dorpswoning

Deinze

Merendree

Molenkouterslag 18 (Deinze)

Woonhuisje uit de 19de eeuw van één bouwlaag onder geknikt
zadeldak met recentere dakkapellen. Witgekalkte gevel op gepikte
plint met dubbelhuisopstand.

dorpswoningen 19de eeuw

130010

Hoeve

Deinze

Merendree

Oever 1 (Deinze)

Voormalige hoeve, heden gelegen aan de nieuwe verharde weg
langsheen het verbrede Schipdonkkanaal, voorheen de Kale.
Verwaarloosde boerenwoning in omhaagde boomgaard,
vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw; zes traveeën en één
bouwlaag onder overkragend zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven

130011

Brand en Elshoeve

Deinze

Merendree

Oever 13 (Deinze)

Op een boomgaard gelegen hoeve uit de eerste helft van de 19de
eeuw met ten noorden boerenwoning en ten westen dwarsschuur.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven, schuren

130022

Hoeve

Deinze

Merendree

Oostergemstraat 18, Valkenstraat 1
(Deinze)

Voormalige hoeve, als enige bebouwing in het straatje mooi ingeplant
in de bocht van de Oostergemstraat, op de grens met Lovendegem.
Boerenwoning, vermoedelijk uit de 18de eeuw met nieuwe voorgevel.
Ten westen, dwarsschuur onder overkragend zadeldak met twee
rechthoekige inrijpoorten; uit de 19de eeuw. Ten zuidwesten, a19de‐
eeuwse stal en wagenhuis.

boerenwoninge 19de eeuw,
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130023

Brouwerij De Halve Maan en later weverij Deinze
Bonte

Merendree

Oostergemstraat 9 (Deinze)

Complex van gebouwen deel uitmakend van voormalige brouwerij De brouwerijen,
Halve Maan. Woonhuis opklimmend tot de tweede helft van de 18de brouwerswonin
gen, weverijen
eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorheen
schilddak. Twee parallelle aaneen gebouwde bakstenen vleugels
onder zadeldaken. Rechter vleugel van vijftien traveeën; in
noordgevel achthoekige gevelsteen met jaartal 1773, linker vleugel
na midden 19de eeuw toegevoegd.

130030

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Merendree

Overbroekkouterslag 1 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning in omhaagd tuintje uit de eerste helft van de boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw
19de eeuw; zes traveeën en één bouwlaag onder overkragend
zadeldak.

130031

Hof ten Doornbroek

Deinze

Merendree

Overpoeke 1 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in L‐vorm; ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Oude boerenwoning van zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de
18de eeuw. Bakstenen 19de‐eeuwse dwarsschuur onder pannendak,
aangebouwde overdekte mestvaalt.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, hekken,
18de eeuw
schuren,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

130053

Paalhoeve

Deinze

Merendree

Petendonkstraat 3 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen vermoedelijk uit de 18de eeuw, erf
afgesloten door ijzeren hek met geschilderde bakstenen pijlers met
bolornament. Ten westen, boerenwoning van zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak tussen aandaken. Schuur met centrale
rechthoekige doorrit onder zadeldak en 19de‐eeuwse stallen van zes
traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

130075

Hoeve De Rode Poort

Deinze

Merendree

Rode Poortwegel 1 (Deinze)

Omgrachte hoeve, vroeger herenverblijf; toegankelijk via een rechte
aardeweg. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; op een gevelsteentje boven de deur gedateerd 1773.
Bakstenen dwarsschuur; gedeeltelijk verbouwd; achter het woonhuis,
bakhuis van het samengestelde type.

derde kwart
walgrachten,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
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130144

Herberg, winkel en smidse

Deinze

Merendree

Veldestraat 108 (Deinze)

Twee woningen met dubbelhuisopstand van elk drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak opgevat als één geheel, gedateerd
1892. Rechts ervan gietijzeren hek.

hekken,
herbergen,
smidsen,
winkels,
hekpijlers

vierde kwart
19de eeuw

130145

Burgerhuis

Deinze

Merendree

Veldestraat 110 (Deinze)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Voortuintje met gietijzeren
afsluiting.

130146

Herenhuis

Deinze

Merendree

Veldestraat 128‐130 (Deinze)

vierde kwart
Vroeger molenaarshuis in voortuintje afgesloten door gietijzeren hek. hekken,
19de eeuw
Alleenstaand herenhuis opgesplitst in twee woningen; linker zijgevel herenhuizen,
molenaarswoni
door middel van muurankers gedateerd 1886.
ngen

130147

Kasteeldomein van Melderen

Deinze

Merendree

Veldestraat 148 (Deinze)

Kasteel met omringend park van twee bouwlagen, gebouwd naar
ontwerp van architect Jozef De Waele in 1900 op de plaats van een
ouder kasteeltje. Twee toegangen tot het domein. Hoofdingang met
ijzeren hek tussen geblokte bakstenen pijlers met bolbekroning.
Kleiner ijzeren hek verderop.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
lantaarns,
tuinbruggen,
parken, vijvers

130148

Herberg Het Lammeken

Deinze

Merendree

Veldestraat 19 (Deinze)

Geschiedenis van het huis minstens opklimmend tot 1577. Na
verkoop in 1584 vernieuwd. Vermoedelijk in 1734 uitgebreid tot
tweegezinswoning. Nu omgevormd tot landhuisje met nieuwe
voorgevel in landelijke stijl van oude hoevebebouwing.

dorpswoningen, vierde kwart
herbergen
16de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

130149

Kasteel Ter Wallen

Deinze

Merendree

Veldestraat 21‐23 (Deinze)

Omgracht goed, gelegen aan de Kale en tegenover het kasteel van
Kervyn de Meerendré. Eenvoudig kasteeltje van zeven traveeën en
twee bouwlagen, waarschijnlijk wederopbouw van circa 1800. Over
walbrug, ten noorden, muur met korfboogpoort met zandstenen
negblokken en waterlijst, waarin nu een gietijzeren hek hangt, en
bekroond met kantelen. Ten oosten, stallen. In gebouwtje ernaast
met trapgevel, hovenierswoning.

bruggen,
hovenierswonin
gen, landhuizen,
sluizen, stallen,
veranda's,
walgrachten

130150

Dorpswoning

Deinze

Merendree

Veldestraat 33 (Deinze)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit het derde kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

130151

Kasteeldomein van Kervyn de Meerendré

Deinze

Merendree

Veldestraat 48 (Deinze)

Neoclassicistisch kasteel van eind 17de eeuw in mooi aangelegd
omwald park naar Engels model. Kasteelpark toegankelijk via ijzeren
hek tussen veelhoekige bepleisterde hekpijlers met bolbekroning.
Verschillende aanhorigheden waaronder twee wagenhuizen, een
schuur, een merkwaardig gebouwtje aan de vijver, vermoedelijk
bakhuis en hondenhok. Eenvoudige oranjerie ten noorden in
moestuin, in de eerste helft van de 19de eeuw tegen de ovale
omheiningsmuur aangebouwd.

hekken,
hekpijlers,
hondenhokken,
landhuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
parken,
schuren,
tempels
(tuinpaviljoenen
), vijvers,
wagenhuizen,
bakhuizen,
walgrachten,
ommuurde
moestuinen

130152

Dorpswoning

Deinze

Merendree

Veldestraat 63 (Deinze)

Dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dorpswoningen vierde kwart
kleine voortuin, daterend uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
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stijl

plantensoort

context

persoon
Bekaert Th. (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

art nouveau

De Waele Joseph (Ontwerper)

neoclassicisme

Bureau Théophile (Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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130153

Hoeve De Jaegher

Deinze

Merendree

Veldestraat 65 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, gegroepeerd in U‐vorm.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak;
straatgevel gedateerd 1865. Bakstenen dwarsschuur onder zadeldak
uit 1876.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

130154

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Veldestraat 77 (Deinze)

In de straatbocht gelegen hoeve met losse bestanddelen in L‐vorm op
een met gras begroeid erf, daterend uit 18de eeuw. Ten oosten,
boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten
zuiden, dwarsschuur met in het zadeldak hoger opgetrokken doorrit
en ervoor mestvaalt.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

130155

Postkantoor

Deinze

Merendree

Veldestraat 84 (Deinze)

hoeven,
Links, op de hoek van ommuurd erf, resterend deel van het oudere
postkantoren
huis: beraapte gevel van één bouwlaag onder zadeldak. Ernaast
groter gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
waarin het postkantoor is ondergebracht; daterend van circa 1900.
Haaks erachter bewaard bedrijfsgebouw van landbouwuitbating.

130156

Boerenwoning

Deinze

Merendree

Veldestraat 89 (Deinze)

Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit boerenwoninge 18de eeuw
de 18de eeuw. IJzeren hek naast linde met houten kapelletje.
n, hoeven,
boomkapellen

130163

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Voordestraat 20, 20A (Deinze)

Hoeve, opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw, met
omhaagde boomgaard. Aan de straat gracht en gietijzeren hek tussen
bakstenen pijlers en geplaveide oprit. Boerenwoning van zeven
traveeën en één bouwlaag met zadeldak. Hoog wagenhuis onder
pannendak met houten bebording op puntgevel en dwarsschuur van
vijf traveeën.

boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130207

Langgestrekte hoeve

Deinze

Merendree

Winkelputstraat 1 (Deinze)

Hoeve met rechte oprit in boomgaard, afgesloten door hoog ijzeren
hek. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder
pannendak. Rechts aangebouwde schuur.

boomgaarden,
langgestrekte
hoeven

130216

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Merendree

Zomergemstraat 1 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met ten noorden van het met gras
begroeide erf, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129675

Hof ten Rietgaver

Deinze

Nevele

Biebuyckstraat 15 (Deinze)

Huidige hoeve met losse bestanddelen op boomgaard. Dwarsschuur
met stallen onder zadeldak met mestvaalt ervoor, uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Ten noordwesten in boomgaard, bakhuis van het
samengestelde type.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n,
boomgaarden, 19de eeuw
kasteelhoeven,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen

129676

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Biebuyckstraat 19 (Deinze)

In het renteboek van 1639‐40 en het landboek van 1682‐83, een
onbewoonde omwalde motte. Heden nog gedeeltelijk bewaarde
walgracht ten zuiden. Boerenwoning van negen traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak met oude kern, aangepast in de 19de eeuw.
Ten zuiden, dwarsschuur met in het dak verhoogde doorrit.

19de eeuw
walgrachten,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

129677

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Biebuyckstraat 43 (Deinze)

boerenwoninge 18de eeuw
18de‐eeuwse boerenwoning, in de loop van de 20ste eeuw
aangebouwd woonhuis; nog in gebruik als melk‐ en bakhuis. Voor het n,
waterpompen
oude huis houten steekpomp.
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datering

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129678

Langgestrekte hoeve

Deinze

Nevele

Biebuyckstraat 46 (Deinze)

Langgestrekte hoeve van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw of ouder maar sterk
aangepaste gecementeerde voorgevel. Naar verluidt voorheen
tweegezinswoning.

langgestrekte
hoeven

18de eeuw

129679

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Deinze

Nevele

Biebuyckstraat zonder nummer (Deinze)

betreedbare
De kapel werd opgericht in 1888 in opdracht van de toenmalige
kapellen (klein
burgemeester van Nevele, naar ontwerp van architect Joseph
erfgoed)
Vandenheuvel. De kapel wordt geflankeerd door gebogen
smeedijzeren hekken op arduinen voetstuk tussen bakstenen pijlers
met een hardstenen bekroning. De neogotische bakstenen kapel is
twee traveeën diep met een driezijdige apsis en wordt afgedekt door
een zadeldakje met leien.

129687

Schuur

Deinze

Nevele

Bijlkenstraat 8 (Deinze)

Schuur van een voormalige hoeve met losse bestanddelen.
Dwarsschuur onder zadeldak, met in het dak hoger opgetrokken
doorrit.

schuren

129688

Pijlerkapel

Deinze

Nevele

Bijlkenstraat zonder nummer (Deinze)

Aan de straat, witgeschilderde wegkapel onder zadeldakje. Nis met
Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld achter venstertje.

pijlerkapellen

129691

Arbeiderswoningen

Deinze

Nevele

Blasiusdriesstraat 8‐14 (Deinze)

Vier van oorspronkelijk rij van zes arbeiderswoningen van één
bouwlaag onder doorlopend zadeldak, uit het eerste kwart van de
20ste eeuw. Vier dubbelhuisjes met getoogde muuropeningen,
deuren gevat in uitspringende omlijsting.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

129698

Stallingen van het kasteel De Kluize of Ter
Motte

Deinze

Nevele

Borrewal 17 (Deinze)

Voormalige stallingen van het verdwenen kasteel De Kluize. De resten
van de vroegere toegang tot het kasteelpark, namelijk ijzeren hek en
bakstenen pijlers staan nog op het einde van de onverharde
populierendreef, tussen de voormalige stallen en de vroegere
kasteelhoeve.

bijgebouwen,
dreven, hekken,
hekpijlers,
langgestrekte
hoeven

129701

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Braamdonk 15 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, aan de straat afgesloten met haag.
Ten zuiden, achterin gelegen boerenwoning met gewitte gevel op
gepikte plint onder overkragend zadeldak; vermoedelijk oude kern uit
de 18de eeuw. Ten westen, dwarsschuur onder ruim zadeldak,
gedateerd 1884.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

129702

Dauwhoeve

Deinze

Nevele

Braamdonk 3 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen op boomgaard. Woonhuis met
aangebouwde stal van samen elf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

129712

Herenhuis

Deinze

Nevele

Camille Van der Cruyssenstraat 13
(Deinze)

Mooi herenhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee herenhuizen
bouwlagen onder schilddak, naar verluidt van 1863. Begane grond op
arduinen plint versierd met imitatiebanden.

129713

Dorpswoning

Deinze

Nevele

Camille Van der Cruyssenstraat 23
(Deinze)

Eind 19de‐eeuwse dorpswoning met bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; getoogde muuropeningen en aflijnende tandlijst.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

129714

Dorpswoning

Deinze

Nevele

Camille Van der Cruyssenstraat 24
(Deinze)

Voormalige tweegezinswoning daterend uit de 19de eeuw gelegen
langsheen een zijweg aan de Poekebeek, met gecementeerde gevel
met rechthoekige zwartomlijste vensters en deuren, afgedekt met
zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw

129715

Burgerhuis

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 1 (Deinze)

Burgerhuis van twee bouwlagen met zadeldak, heropgebouwd circa
1911 in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl. Rechts van het huis ijzeren hek,
toegang tot de nog bestaande remises en paardenstallen van de
voormalige brouwerij.

voor WO I,
brouwerijen,
brouwerswonin interbellum
gen,
koetshuizen,
paardenstallen
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vierde kwart
19de eeuw

stijl

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon

Vandenheuvel Joseph
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

129716

Gemeentehuis

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 15 (Deinze)

gemeentehuize derde kwart
Neoclassicistisch gebouw van vijf traveeën en twee en een halve
19de eeuw
bouwlaag onder schilddak, van 1852 en naar ontwerp van architect 't n
Kindt. Oorspronkelijk op benedenverdieping met herberg en op
bovenverdieping vredegerecht. In 1902 bouw van de huidige ingang.

neoclassicisme

129717

Herenhuis, later dekenij

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 19 (Deinze)

Classicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; zeven herenhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak gevat tussen
zijaandaken met muurvlechtingen.

tweede helft
18de eeuw

classicisme

129718

Herenhuis met herberg

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 3 (Deinze)

Ruim herenhuis met herberg Het Volk, daterend uit eind 19de eeuw
of begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel van acht traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

herbergen,
herenhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

129719

Villa in cottagestijl

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 30 (Deinze)

villa's
Villa in cottagestijl, daterend van 1911, met drie traveeën en twee
bouwlagen onder overkragende zadeldaken met dakkapellen. Lijst‐ en (bouwkundig
erfgoed)
puntgevel van baksteen met banden van natuursteen.

129720

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse‐
Loveling

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 38, 32A (Deinze)

Herenhuis daterend van 1805; zeven traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Bedrijfsgebouwen heringericht en gebouwd in 1871.
De oprichting van de cichoreifabriek alhier dateert van 1865.
Bakstenen gebouwen onder zadeldaken.

gedenktekens,
cichoreifabrieke
n, herenhuizen,
oliefabrieken

129721

Herenhuis met tuin

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 44, Kerrebroek 2
(Deinze)

Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder schilddak. Grote mooie tuin achter het woonhuis met
doorstromende Poekebeek voorzien van twee brugjes. Bepleisterde
en geschilderde lijstgevel op arduinen plint met dubbelhuisopstand.

derde kwart
bijgebouwen,
19de eeuw
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en, tuinbruggen,
siertuinen

129722

Kasteel van Nevele

Deinze

Nevele

Cyriel Buyssestraat 6A‐F (Deinze)

Kasteel van Nevele, op de toren na gesloopt in 1488. Vermoedelijk
werd het begin 19de eeuw heropgebouwd in empirestijl. In 1855 in
gebruik als klooster van de zusters van St.Vincentius a Paulo. Gevel
van zeven traveeën en twee bouwlagen. De muur die de oostzijde van
het complex afsluit is opgetrokken in veldsteen; vermoedelijk
opklimmend tot de 17de eeuw. Achter de muur, resterend gedeelte
van het voormalige kasteel met vierkant traptorentje uit dezelfde
periode.

baljuwhuizen,
burchten,
gerechtsgebou
wen,
gevangenissen,
kloosters,
omheiningsmur
en,
rentmeesterwo
ningen

129761

Hof de Congo

Deinze

Nevele

Gaverstraat 6 (Deinze)

Afgelegen hoeve met bakstenen woonhuis van fruitteler, volgens
keramieksteentje met huisnaam daterend van 1885. Ten zuidoosten,
grote schuur met bakstenen gevels geritmeerd door rondboogarcade
en rondbogige spaarvelden.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

129777

Wachterswoning

Deinze

Nevele

Graaf van Hoornestraat 16 (Deinze)

Woning bij het buurtspoorwegstation van circa 1911‐1912. De lijn
Gent Rabot‐Nevele‐Ruiselede van de buurtspoorweg, dateert van
1907. Typisch bakstenen breedhuis met dubbelhuisopstand van drie
traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak.

wachterswonin voor WO I
gen

129778

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Graaf van Hoornestraat 51 (Deinze)

Boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend
zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen; gelegen in een
met gras begroeid erf in straatbocht. Oude woning naar verluidt in
aangepaste stijl heropgebouwd in 1926 na oorlogsschade.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
stallen,
gevelniskapelle
n

129779

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Graaf van Hoornestraat 59 (Deinze)

Naar verluidt boerenwoning in 1875 gebouwd ter vervanging van een
ouder huis. Bakstenen woning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, naar het zuidoosten georiënteerde gevel op
geschilderde plint en aflijnende muizentand. en zuiden, naar verluidt
oudere dwarsschuur on der zadeldak met ervoor mestvaalt.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

225/1748

typologie

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
't Kindt Charles L. (Ontwerper),
Valcke Willy (Ontwerper)

cottagestijl

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

17de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

empire

Beaufort Philippe (Ontwerper)
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129780

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Graaf van Hoornestraat 61 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen. Ten westen, boerenwoning,
vermoedelijk met 18de‐eeuwse kern met gecementeerde gevel onder
zadeldak. Ertegenover dwarsschuurtje onder zadeldak met in het dak
hoger opgetrokken doorrit, naar verluidt van 1921.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

129781

Hof ten Ham

Deinze

Nevele

Graaf van Hoornestraat 63 (Deinze)

Boerenwoning met bakstenen gevel voorzien van houten kozijnen en boerenwoninge
getoogd deurtje.
n

129828

Hof ten Heule

Deinze

Nevele

Heulestraat 4 (Deinze)

Heden hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op erf, afgesloten
met ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers. Ten
westen, ruim boerenwoning vermoedelijk met 18de‐eeuwse kern;
gecementeerde gevel onder zadeldak. Ten noorden, overblijfsel van
het vroegere buitengoed. Ten oosten, dwarsschuur en stallen onder
zadeldak. Ervoor mestvaalt en op het met gras begroeid erf rond
betonnen hondenhok.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
hondenhokken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129855

Boerenarbeiderswoningen

Deinze

Nevele

Keerweg 3 (Deinze)

Aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen uit de eerste helft van
de 19de eeuw, nu één woning van drie en drie of vier traveeën, één
bouwlaag en zadeldak.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

129856

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Keerweg 5 (Deinze)

derde kwart
hoeven met
Hoeve met boerenwoning ten noorden, ten zuidoosten, stallen,
19de eeuw
gedateerd 1868. Geschilderde baksteenbouw met steekboogvormige losse
bestanddelen,
poorten onder zadeldak. Ten westen, bakhuisje.
bakhuizen,
stallen,
boerenwoninge
n

129857

Hof ten Grute

Deinze

Nevele

Keerweg 7 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning naar verluidt
vermeld in 1683; zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
gevat tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Zijaanbouwsels
onder lessenaarsdak. Ten noordwesten, bakhuis.

129869

Villa

Deinze

Nevele

Kerrebroek 4 (Deinze)

Villa in boomrijke tuin uit begin 20ste eeuw. Rood bakstenen gebouw notariswoninge eerste helft
20ste eeuw
n, villa's
met gele banden met voornamelijk rondboogvormige
(bouwkundig
muuropeningen.
erfgoed)

129870

Alleenstaande dorpswoning

Deinze

Nevele

Kerrebroek 49 (Deinze)

Alleenstaande 19de‐eeuwse woning van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak; omhaagd voortuintje met ijzeren hek.

dorpswoningen 19de eeuw

129871

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Kerrebroek 90 (Deinze)

Boerenwoning van een tot de 18de eeuw opklimmende hoeve, met
naar het zuidoosten gerichte gewitte gevel op grijsgeschilderde plint
onder overkragend zadeldak, rustend op modillons en gevat tussen
zijaandaken met muurvlechtingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n

129872

Wegkapel

Deinze

Nevele

Kerrebroek zonder nummer (Deinze)

Aan de straat naast oprijlaan klein wegkapelletje uit 1821, op kaart
Vander Maelen vermoedelijk zogenaamd winterkapel.

pijlerkapellen

129890

Hoeve

Deinze

Nevele

Koudeborre 5 (Deinze)

Tot villa gerenoveerde en verbouwde oude hoeve. Behouden
bakstenen omlijsting van getoogde deur op neuten en met oren.
Sporen van twee andere gedichte deuren.

hoeven

129904

Burgerhuis

Deinze

Nevele

Langemunt 12 (Deinze)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

226/1748

datering

hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
boerenwoninge
n

eerste kwart
19de eeuw

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129905

Paterije bij het penitentenklooster

Deinze

Nevele

Langemunt 13 (Deinze)

Achterin de voortuin met een witgeschilderde ijzeren afsluiting en
hek uit de tweede helft van de 19de eeuw, ligt een bakstenen gebouw
van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Vermoedelijk
is dit de vroegere, aangepaste paterij uit de tweede helft van de 17de
eeuw. Lijstgevels met verschillende bouwlijnhoogte van vier en twee
traveeën.

hekken,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

129906

Dorpswoning

Deinze

Nevele

Langemunt 14 (Deinze)

Kleine dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak met
bepleisterde lijstgevel; naar verluidt in zolderbalk gedateerd 1810.

dorpswoningen

129907

Burgerhuis

Deinze

Nevele

Langemunt 16 (Deinze)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
volgens inscriptie op de binnenkant van de deuromlijsting opgericht
door J.B. Maenhout anno 1851.

burgerhuizen

129908

Stadswoning

Deinze

Nevele

Langemunt 18 (Deinze)

Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw maar met verbouwde
begane grond; naar verluidt op zolder gedateerd 1844.

stadswoningen 19de eeuw

129909

Gemeentelijke tekenschool

Deinze

Nevele

Langemunt 20 (Deinze)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.

kunstacademies 19de eeuw

129910

Overblijfselen van het penitentenklooster

Deinze

Nevele

Langemunt 21‐23 (Deinze)

De vernieuwde woningen bewaren sporen van de 16de‐eeuwse kapel
van het penitentenklooster in de overwelfde ruimte die over beide
huizen doorloopt. Ook is een gedeelte van de westelijke puntgevel
van de kapel bewaard. De achterbouw van nummer 23 bewaart onder
meer een groot gedeelte van het vroegere klooster uit de 17de eeuw:
ook wasserij, bakkerij, brouwerij en refter.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

129911

Winkelhuis

Deinze

Nevele

Langemunt 42‐44 (Deinze)

Voormalige textielwinkel en woonhuis. Samenstel van een
woongedeelte van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
en een lager gedeelte met winkelpui en garagepoort van één
bouwlaag, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
interbellum

129912

Twee stadswoningen

Deinze

Nevele

Langemunt 46‐48 (Deinze)

Lijstgevel met gele faiencesteentjes bekleed en zwarte banden
rondom de vensters en bloemenfries onder de kroonlijst.

stadswoningen

129913

Herenhuis

Deinze

Nevele

Langemunt 60 (Deinze)

Alleenstaand herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
schilddak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in ommuurde tuin.

129998

Hof ten Briele

Deinze

Nevele

Moutputstraat 6 (Deinze)

boerenwoninge
Hoeve met boerenwoning met gecementeerde gevel met
schijnvoegen, afgedekt met zadeldak. Ten zuiden, stallen met gewitte n, hoeven,
stallen,
gevel op gepikte plint onder zadeldak.
notenbomen of ‐
struiken

129999

Hof ter Oossche

Deinze

Nevele

Moutputstraat 8 (Deinze)

Hoeve uit de 17de eeuw met losse bestanddelen gegroepeerd op een
met gras begroeid erf, afgesloten door middel van twee
toegangshekken; ten zuiden, naast linde, hek tussen witgeschilderde
vierkante pijlers, ten oosten, ronde bakstenen pijlers met ijzeren hek
over walbrugje. Boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Twee parallelle schuren en stallen met
witgeschilderde gevels op gepikte plint en afgedekt met zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
17de eeuw
n,
gedenktekens,
hekken,
hondenhokken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130000

Kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw met
linden

Deinze

Nevele

Moutputstraat zonder nummer (Deinze)

In de straatbocht gelegen kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw onder
twee linden en met bloementuintje ervoor, naar verluidt van circa
1770. Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldakje met
blauwgeschilderd gebogen deurtje met tralievenster.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

227/1748

derde kwart
19de eeuw

16de eeuw,
17de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Maenhout J.B. (Ontwerper)
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130003

Parochiekerk Sint‐Mauritius en Gezellen
met kerkhof

Deinze

Nevele

Nevelemarkt 1 (Deinze)

Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern
opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger
vermeld. Hallenkerk met driebeukig schip van drie traveeën, een
transept van één travee met vierkante kruisingstoren, een vlak
afgesloten koor van één travee met aangebouwde sacristieën,
traptorentje in oksel van koor en noordelijke sacristie. Ommuurd
kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 19de en 20ste‐
eeuwse graftekens.

parochiekerken,
oorlogsgedenkt
ekens,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, leibomen,
calvariebergen

12de eeuw,
13de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

130004

Herenhuis

Deinze

Nevele

Nevelemarkt 3 (Deinze)

herenhuizen
Ruim herenhuis uit de 19de eeuw in de noordoosthoek van het
marktplein, oorspronkelijk zeven traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak. Heden gecementeerde gevel met tot winkelpui
verbouwde begane grond.

130021

't Koetsenhof

Deinze

Nevele

Oossekouter 60 (Deinze)

Woning van circa 1900; vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met bakstenen gevel met getoogde muuropeningen met
dorpels doorgetrokken in gewitte banden.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

130051

Hoeve en wegkapel

Deinze

Nevele

Peperhol 6, 6A (Deinze)

Gemoderniseerde hoeve. Aan de straat, bakstenen wegkapel
toegewijd aan Heilige Antonius. Volgens gevelsteentje gebouwd in
opdracht van E.V.D. Vennet‐Van Gansbeke in 1914.

boerenwoninge WO I
n, hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130052

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Peperhol 9 (Deinze)

Boerenwoning met gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak met boerenwoninge
oude kern. Houten kozijnen met roedeverdeling en luiken.
n, bakhuizen

130056

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Poelare 6 (Deinze)

Oude boerenwoning, sedert 1931 in gebruik als werkplaats van een
klompenmaker. Witgekalkte, naar het zuidoosten gerichte gevel van
één bouwlaag onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

klompenmakerij 18de eeuw
en,
boerenwoninge
n

130092

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Spoelstraat 8 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen op boomgaard, met
boerenwoning vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw; negen
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak.
Zijaanbouwsels onder lessenaarsdaken. Bijgebouw onder mank
zadeldak met gedichte segmentboogpoort en bakhuis met
muurvlechtingen op voorgeveltop.
.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130103

Welbulshoeve

Deinze

Nevele

Steenputstraat 24 (Deinze)

Hoeve, nu voornamelijk 19de‐eeuws uitzicht. Ten noorden, 19de‐
eeuwse boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Ten noorden, naast woonhuis later bijgebouwde stal uit
tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden, dwarsschuur onder
zadeldak met mestvaalt ervoor. In de eerste travee gedichte
segmentboogpoort van wagenhuis en centrale rechthoekige doorrit.

19de eeuw
mestvaalten,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130130

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën

Deinze

Nevele

Vaart Rechts zonder nummer (Deinze)

De Kapel is heden gelegen op het nieuwe kerkhof, ten oosten van de
kerk en ervan gescheiden door het Schipdonkkanaal.
Oprichtingsdatum niet gekend. Vermoedelijk heropbouw in 1651.
Ruime bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met
vooruitspringend portaal en driezijdige apsis afgedekt met
zadeldaken met klokkenstoel.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

228/1748

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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130142

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Veldeken 23 (Deinze)

Grotendeels verbouwde hoeve met boerenwoning van één bouwlaag boerenwoninge 19de eeuw
onder zadeldak, voornamelijk uit de 19de eeuw.
n, hoeven met
losse
bestanddelen

130143

Café In de drie wegen

Deinze

Nevele

Veldeken 5 (Deinze)

Voormalig café, gerenoveerd 19de‐eeuws woonhuis onder schilddak. cafés,
19de eeuw
dorpswoningen

130157

Langgestrekte hoeve

Deinze

Nevele

Vierboomstraat 12 (Deinze)

Voormalige tweegezinswoning, vermoedelijk met 18de‐eeuwse kern. schuren,
langgestrekte
Langgestrekt hoevetje met gewitte voorgevel op grijsgeschilderde
hoeven
plint onder overkragend zadeldak. Rechts aangebouwd schuurtje
onder doorlopend zadeldak.

130158

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Vierboomstraat 21 (Deinze)

19de‐eeuws hoevetje met losse bestanddelen met gerestaureerde
bakstenen boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Ten zuiden, eendelig bakhuis.

boerenwoninge 19de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130159

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Nevele

Vierboomstraat 23 (Deinze)

Hoeve gelegen aan het einde van een zijweg, met een gracht aan
twee zijden van het erf. Ten noorden, boerenwoning met
geschilderde naar het zuidoosten gerichte gevel, onder overkragend
zadeldak. Ten zuidoosten, dwarsschuur met rechthoekig inrijpoort
onder zadeldak. Ten noordwesten, voormalig bakhuisje.

boerenwoninge
n, schuren,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130160

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Vierboomstraat 5 (Deinze)

Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenwoninge tweede helft
uit de tweede helft van de 18de eeuw.
n
18de eeuw

130208

Hof ten Steine

Deinze

Nevele

Wulfhoek 1 (Deinze)

Hoeve, gelegen in boomgaard. IJzeren hek tussen overhoeks
geplaatste bakstenen pijlers. Ten noorden van het erf, grote vijver.
Ten westen, boerenwoning van één bouwlaag onder overkragend
zadeldak. Aan straatkant, dwarsschuur onder overkragend zadeldak
met ervoor mestvaalt en aalpomp, verhoogde inrijpoort en
rechthoekige opening van wagenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven met eerste helft
20ste eeuw
losse
bestanddelen,
vijvers, hekken,
hekpijlers,
boomgaarden,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
aalpompen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

130209

Hoeve

Deinze

Nevele

Wulfhoek 10 (Deinze)

Voorheen langgestrekt hoevetje, circa 1913 voorzien van een nieuwe
bakstenen boerenwoning, haaks op het oude huis en afgedekt met
een schilddak. Aan de achtgergevel van de oude woning afdekking
voor treerad van een verdwenen karnmolen. Dwarsschuur met
witgekalkte gevel op gepikte plint onder zadeldak, met ervoor
mestvaalt, tweedelig bakhuis en open schuur.

boerenwoninge voor WO I
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
mestvaalten

130210

Boerenwoning

Deinze

Nevele

Wulfhoek 3 (Deinze)

Boerenwoning, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw,
van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en witgekalkte
gevel op gecementeerde en gepikte plint.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

229/1748

typologie

datering

18de eeuw

stijl

plantensoort

context
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130211

Nieuwenbulkhoeve

Deinze

Nevele

Wulfhoek 8 (Deinze)

Volgens huisnaambord minstens opklimmend tot 1639. Hoeve op een
met gras begroeid erf met boerenwoning vermoedelijk uit de 18de
eeuw; acht en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Witgekalkte dwarsschuur op gepikte plint met zadeldak. Ervoor
aalpomp en mestvaalt. Ten oosten, recenter bijgebouwde stal met in
linker zijgevel beeldje van Sint‐Antonius van Padua met varken.

18de eeuw
aalpompen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
mestvaalten

129703

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Bredestraat 120 (Deinze)

Omhaagde achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, woonhuis
met stallen ten noordwesten, dwarsschuur ten zuidoosten, bakhuis en
stal ten oosten op het beboomde erf, ijzeren toegangshek tussen
betonnen pijlertjes in de oosthoek, naast het bakhuis.

boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129764

Ensemble 't Rozenhof

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 100‐104 (Deinze)

villa's
Groep van drie huizen in villavorm, gebouwd in 1901 naar ontwerp
van architect A. Van Hoecke‐Dessel. Aanvankelijk mooi ensemble met (bouwkundig
erfgoed)
speelse vormgeving en kleurrijk materiaalgebruik.

voor WO I

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

129765

Villa Zonnehuis

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 107 (Deinze)

Villa in nieuwe zakelijkheid gelegen in een beboomde tuin uitziend op villa's
(bouwkundig
de Leie en gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect Robert
erfgoed)
Verbanck. Omhaagde voortuin en lage ijzeren hekken tussen
bakstenen pijlertjes.

interbellum

Verbanck Robert (Ontwerper)

129766

Villa en bedrijfsgebouw van Speelgoed
Beeusaert

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 19 (Deinze)

Achterin een voortuin met ijzeren hek gelegen villa van circa 1905. Nu directeurswonin eerste helft
20ste eeuw
gen,
met klimop begroeide bakstenen villa in neotraditionele stijl met
kartonfabrieken
twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakvensters onder
puntgeveltjes. In achterbouw, tot aan de Leieoever, gedeeltelijk
bewaarde fabrieksgebouwen van circa 1921 met drie bouwlagen en
plat dak.

129767

Woning en bedrijfsgebouw fietsenfabriek
Adolf De Kimpe

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 200‐202 (Deinze)

Woning en achterin gelegen bedrijfsgebouw van de voormalige
fietsenfabriek Adolf De Kimpe, naar verluidt gebouwd in 1935 en
volgens plintopschrift naar ontwerp van architect L. Dooms.

nijverheidsgebo interbellum
uwen en
productieplaats
en,
burgerhuizen

129768

Villa

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 37 (Deinze)

Villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met omhaagd
voortuintje. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd dak. Achterin gelegen bedrijfsgebouwen van de vroegere
zeepziederij Goethals.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

129769

Villa

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 43 (Deinze)

Villa naar verluidt gebouwd in 1928, met geschilderde
gecementeerde gevels met imitatievakwerk en art‐deco‐getinte
siermotieven op de pilasters.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

129770

Stoommaalderij De Volder

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 53 (Deinze)

Stoommaalderij, opgericht circa 1883. Twee grote gebouwen van elk
zeven verdiepingen met elkaar verbonden door een gietijzeren
passerelle op de bovenste bouwlaag. Het maalderijgebouw is een
rechthoekige blok van drie op negen traveeën. Het silogebouw aan de
Leie telt zes en acht traveeën. Bewaard ketelhuis, aangebouwd bij het
maalderijgebouw en de administratieve afdelingen. Tussen het
maalderijgebouw en de nu in onbruik geraakte administratieve
gebouwen is later een overdekte hal gebouwd overspannen met een
Polonceauspant.

kantoorgebouw vierde kwart
en, ketelhuizen, 19de eeuw
maalderijen,
silo's

129771

Ensemble van stadswoningen

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Gentsesteenweg 82‐84 (Deinze)

Ensemble van twee huizen in spiegelbeeld, gedateerd 1909;
geschilderde bakstenen voorgevel met twee bouwlagen onder
gemeenschappelijk schilddak.

stadswoningen voor WO I

129772

Burgerhuis

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Georges Martensstraat 14 (Deinze)

Art‐nouveaugetint dubbelhuis met twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Parement van witte geglazuurde baksteen met groene
speklagen en arduinen en breukstenen sokkel.

burgerhuizen

230/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel

Dooms Leopold (Ontwerper)
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129887

Gemeentehuis van Petegem‐aan‐de‐Leie

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Kortrijksesteenweg 31 (Deinze)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op een
gevelsteen gedateerd 1924. Bakstenen constructie met verwerking
van natuursteen voor plint, vensteromlijstingen en aflijnende
hoekstenen.

gemeentehuize interbellum
n

129888

Villa

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Kortrijksesteenweg 59 (Deinze)

Aanvankelijk alleenstaande villa van circa 1900 met voortuin
afgesloten door een ijzeren hek, heden ingebouwd door moderne
bureelgebouwen en erachter gelegen textielbedrijfje. Woonhuis van
drie traveeën met twee bouwlagen en mansardedak met oculi.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

130029

Hoeve Nieuwgoed

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Oudenaardsesteenweg 185 (Deinze)

Heden nog volledig omgrachte hoeve met losse bestanddelen aan de
Kattebeek, toegankelijk via een lange populierendreef ten noorden
van het goed, met nog slechts gedeeltelijk behouden toegangspoort
in het noorden, die vermoedelijk opklimt tot de 15de eeuw,
geflankeerd door linden, sporen van een cirkelvormig omwalde motte
in de zuidoostelijke hoek van de trapeziumvormige omwalling,
waarop vermoedelijk het heerlijke verblijf stond.

15de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
welkomstbome
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
dreven

130032

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Pachthofstraat 105 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met gras begroeid erf met appelaar
voor het woonhuis en afgesloten door middel van ijzeren hek tussen
vernieuwde vierkante pijlers. Ten noordwesten, boerenwoning van
zeven traveeën onder zadeldak met rechts aanleunend stalgedeelte
van negen traveeën onder doorlopende zadeldak, daterend uit de
18de eeuw. Bakstenen dwarsschuur van zes traveeën onder zadeldak.

18de eeuw
stallen,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

130033

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Pachthofstraat 127 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen en een nieuwe woning parallel aan de
straat, achterin een met gras begroeid erf, afgesloten aan de
straatkant met een gracht en een ijzeren hek tussen gewitte pijlers
met dekplaat. Ten westen, voormalige boerenwoning van één
bouwlaag onder zadeldak, minstens uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

130086

Begraafplaats Petegem‐aan‐de‐Leie

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Sint‐Hubertstraat (Deinze)

Begraafplaats, kadastraal geregistreerd in 1903. Traditioneel
aangelegde en ommuurde begraafplaats met kruisstructuur en op de
kruising een sokkel, mogelijk de aanzet voor een calvarie.
Op de begraafplaats bevinden zich beelden van George Minne en de
Deinzense expressionistische kunstenaar Antoon Van Parys, evenals
een Frans ereperk.

interbellum
militaire
ereperken,
buitenbegraafpl
aatsen,
omheiningsmur
en, beelden

130087

Hoeve

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Sint‐Hubertstraat 351 (Deinze)

Nog ten dele omgracht voormalig hoevetje met woonhuis ten
noorden en stallen ten oosten van het erf, nu een beboomde tuin.
Woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak, daterend uit eind 18de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

130096

Burgerhuis

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Statieplein 23 (Deinze)

Neogotisch getint rijhuis met trapgevel, van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd eind 19de eeuw.

burgerhuizen

130097

Burgerhuis in neogotische stijl

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Statieplein 27 (Deinze)

Burgerhuis met trapgevel in neogotische stijl aansluitend bij de
burgerhuizen, vierde kwart
traditie van de baksteengotiek, met twee bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen 19de eeuw
uit eind 19de eeuw.

neogotiek

130098

Burgerhuis in eclectische stijl

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Statieplein 31 (Deinze)

Eclectisch rijhuis aansluitend bij de neo‐Vlaamserenaissance‐stijl met burgerhuizen
enkelhuisopstand, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
van circa 1900. Bakstenen parement met speklagen en arduinen
cordons.

eclecticisme
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vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Tilia

Minne George (Ontwerper), Van
Parys Antoon (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
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130116

Goed Ter Wilgen

Deinze

Petegem‐aan‐de‐
Leie

Terwilgenstraat 60 (Deinze)

Oorspronkelijk omwalde hoeve. Huidig woonhuis uit de eerste helft
van de 19de eeuw gebouwd op lichte terp buiten de oorspronkelijke
omgrachting. Bakhuis met vlechtingen, opklimmend tot de 18de
eeuw, ingeplant aan de straatzijde.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw,
18de eeuw
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129665

Pastorie

Deinze

Poesele

Beentjesstraat 13 (Deinze)

Voormalige pastorie, nagenoeg volledig heropgebouwd in 1757, met pastorieën
naar het zuiden gerichte gevel van baksteen van zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak op gecementeerde plint.

129666

Dorpswoning

Deinze

Poesele

Beentjesstraat 4 (Deinze)

Vlak aan de straat gelegen oude en goed bewaarde dorpswoning van dorpswoningen 18de eeuw
zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de
18de eeuw.

129667

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Poesele

Beentjesstraat 55 (Deinze)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen gebouwd op de plaats
van een oudere hoeve, opklimmend tot de tweede helft van de 16de
eeuw. Bakstenen woonhuis ten westen, tegenover ijzeren hek.
Haakse dwarsschuur, gedateerd 1874. Eenvoudig bakstenen gebouw
van vijf traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hekken,
schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

19de eeuw,
tweede helft
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129668

Gemeenteschool

Deinze

Poesele

Beentjesstraat 9‐11 (Deinze)

Gemeenteschool voor jongens, daterend van 1854 en naar ontwerp
van priester‐architect Jan‐August Clarysse, tevens ontwerper van de
toen nieuw gebouwde parochiekerk van Poesele.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

129704

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Poesele

Bredeweg 3 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met oprit, afgezoomd met populieren,
afgesloten met ijzeren hek tussen ronde pijlers. Boerenwoning uit
1734 van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten westen,
bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met jaarsteen 1888.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

129705

Goed ten Briele

Deinze

Poesele

Bredeweg 34 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen, gegroepeerd op een met gras
begroeid erf, afgesloten door middel van ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Rechts naast het hek, bakstenen kapel.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw. Dwarsschuur
onder zadeldak, stal met van 1862 gedateerde baksteen in puntgevel
en bakhuis.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129706

Burgerhuis

Deinze

Poesele

Bredeweg 39 (Deinze)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van burgerhuizen
circa 1900.

129707

Gemeentehuis van Poesele

Deinze

Poesele

Bredeweg 4 (Deinze)

Hoekhuis van één bouwlaag onder zadeldak; vermoedelijk oude kern dorpswoningen, interbellum
verbouwd in de jaren 1930 als gemeentehuis.
gemeentehuize
n

129997

Jolie hoeve

Deinze

Poesele

Mortierstraat 14 (Deinze)

Hoeve met witgeschilderde losse bestanddelen, uit de 19de eeuw.
Ronde bakstenen hekpijlers. Witgeschilderde boerenwoning van zes
traveeën onder zadeldak met klokkenstoel. Dwarsschuur, gedateerd
1894.
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derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

Clarysse Jan August (Ontwerper)
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Pastorie Sint‐Laurentiusparochie met tuin Deinze

Poesele

Poekestraat 4‐6 (Deinze)

Dubbelhuis uit 1845 met vijf traveeën, twee bouwlagen en schilddak.
Bepleisterde en geschilderde gevel met rechthoekige vensters op
arduinen lekdrempels. Achterliggende ruime pastorietuin. Links, in
1909 aangebouwde klooster‐meisjesschool.

tweede kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw,
voor WO I
wen,
pastorieën,
pastorietuinen,
gedenktekens

130059

Parochiekerk Sint‐Laurentius met kerkhof

Deinze

Poesele

Poeseledorp 1A (Deinze)

Kerk heropgebouwd naar ontwerp van J.‐A. Clarysse in 1850, voltooid
in 1852 met omringend omhaagd kerkhof. Op het kerkhof
voornamelijk graftekens uit het interbellum en de naoorlogse
periode.

parochiekerken, derde kwart
19de eeuw
grafplaten,
calvariebergen,
kerkhoven,
hagen

130060

Twee boerenarbeiderswoningen

Deinze

Poesele

Poeseledorp 5‐6 (Deinze)

Twee aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen van één bouwlaag boerenarbeider eerste kwart
19de eeuw
onder zadeldak, uitziend op de zuidelijke zijgevel van de kerk. Links, swoningen
bakstenen zijgevel door middel van jaarankers gedateerd 1821.

130091

Tweegezinswoning

Deinze

Poesele

Spoelstraat 1, 1A (Deinze)

dorpswoningen, vierde kwart
In 1898 aanvraag tot bouw van een woonhuis met aanpalende
19de eeuw
stokerij en stoomketel. In 1903 omgevormd tot bierbrouwerij en als brouwerijen,
dusdanig in gebruik tot de jaren 1920. Bakstenen tweegezinswoning distilleerderijen
van samen vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; gelegen in
straatbocht met klein voortuintje afgesloten met twee lage ijzeren
hekjes.

129723

Hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Damstraat 118 (Deinze)

Gerenoveerd hoevetje met loodrecht op de straat ingeplant woonhuis boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw
ten noorden en aanhorigheden ten oosten, aan de straatzijde
verbonden door een gewitte bakstenen muur en toegankelijk via een
smal ijzeren hek. Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, in
straatgevel gedateerd 1787 door middel van muurankers.

129724

Hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Damstraat 120 (Deinze)

Heropgebouwde hoeve na de vernieling tijdens de Eerste
Wereldoorlog, met ommuurd erf palend aan het kerkhof. Woonhuis
van drie en één travee onder zadeldak, naar verluidt daterend van
1923.

hoeven,
interbellum
schuren, stallen

129752

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Engelhoekstraat 27 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras
begroeid, omhaagd erf toegankelijk via een ijzeren hek tussen
geschilderde bakstenen pijlers. Woonhuis van acht traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.
Bakhuis van het samengestelde type uit de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129753

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Engelhoekstraat 29 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een gedeeltelijk
met gras begroeid en verhard erf, afgesloten met haag en ijzeren hek.
Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de
eeuw. Gewitte bakstenen schuur onder zadeldak met linker puntgevel
met houten bebording en mestvaalt erachter. Bakhuis van het
samengestelde type.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
mestvaalten

129754

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Engelhoekstraat 48 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met ruim, gedeeltelijk omhaagd en
omgracht erf. Gracht gedeeltelijk verbreed tot vijver. Woonhuis van
acht traveeën onder overstekend zadeldak, daterend uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Aangebouwde aardappelkelder en stallen.
Schuur met stallen onder zadeldak, oude kern minstens opklimmend
tot de 18de eeuw en bakhuis van het samengestelde type.

aardappelkelder tweede helft
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
walgrachten
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Clarysse Jan August (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper), Van
Parys Antoon (Ontwerper)
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129755

Twee boerenarbeiderswoningen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Engelhoekstraat 50‐52 (Deinze)

boerenarbeider 18de eeuw
Aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen in omhaagd erf met
swoningen,
verankerde witgekalkte gevels op gecementeerde plint. Drie en zes
traveeën onder doorlopend zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de waterpompen
eeuw.

129756

Hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Engelhoekstraat 54 (Deinze)

Mooi ingeplante hoevegebouwen in omhaagd erf, gelegen op het
einde van een onverharde populierendreef en toegankelijk via een
ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste geschilderde bakstenen
pijlers met bolornament. Woonhuis van zeven traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Bakstenen schuur en
stallen onder zadeldak; aalpomp voor de eerste travee. Gewit bakhuis
van het samengestelde type.

18de eeuw
aalpompen,
dreven, hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen,
bakhuizen

129848

Boerenwoning

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Kasteeldreef 1 (Deinze)

Boerenwoning met omhaagd voorerf en boomgaard, oorspronkelijk
toegankelijk via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Woonhuis
van vier traveeën en aanleunend vroegere stalgedeelte rechts van
drie traveeën onder overstekend zadeldak, in kern daterend uit de
18de eeuw. Rechts ernaast, gewit bakhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken, hoeven,
bakhuizen

129850

Kapel van de Heilige Antonius van Padua

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Kasteeldreef zonder nummer (Deinze)

Bakstenen kapel in neoromaanse stijl, opgericht in 1872.
Voorpuntgevel met aflijnende bakstenen pilasters en klimmende
boogfries; bekronend ijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

129919

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 212A (Deinze)

Transeptloze basilicale kerk met driebeukig schip van vijf traveeën
met ingebouwde toren, ingeplant op de rooilijn van de straat met een
omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen
pijlertjes. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp
van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige
romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd. Ommuurd kerkhof
omheen de kerk met tegen het koor een calvarie en verder een
collectie aan 20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken, tweede kwart
19de eeuw
kerkhoven,
hekken,
hekpijlers,
calvariebergen,
omheiningsmur
en

129920

Dorpswoning d'Hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 218 (Deinze)

dorpswoningen tweede kwart
Alleenstaand huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
18de eeuw
zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, naar verluidt daterend
van 1731. Haaks aanbouwsel van één bouwlaag en vier traveeën
onder zadeldak.

129922

Dorpswoning en stoommaalderij

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 286‐290 (Deinze)

Alleenstaand woonhuis en voormalige stoommaalderij voor bloem en dorpswoningen, tweede helft
19de eeuw
cichorei daterend van 1873. Woonhuis met dubbelhuisopstand, vier maalderijen
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Rechts aan het
woonhuis aanleunende voormalige stoommaalderij, eind 19de eeuw
omgevormd tot woonhuis. Bakstenen diephuis met verhoogde
begane grond.

129923

Villa Leiespiegel

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 315 (Deinze)

villa's
Monumentale villa in Normandische cottagestijl, gebouwd in 1911
(bouwkundig
door J. van Crombrugghe met omringend park tot de Leie.
erfgoed)
Bovenbouw verrijkt met imitatievakwerk en markante zijrisalieten
met puntgevels, uitgebouwde erkers, op de begane grond verbonden
door een overdekt terras met houten zuiltjes.

129924

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 341 (Deinze)

Ver achterin, bij de Leie gelegen hoeve met losse bestanddelen,
bereikbaar via een aardeweg. Ten noordoosten, woonhuis van zeven
traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, in
cartouche boven de deur gedateerd 1742.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

129925

Hoeve 't Goed Quaethem

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leernsesteenweg 401 (Deinze)

Eén der oudste bewoningssites van Sint‐Martens‐Leerne ontstaan in
de late middeleeuwen waarvan geschreven bronnen teruggaan tot de
15de eeuw. Nu nog ver achterin gelegen hoeve met losse
bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant binnenerf, vanaf de
steenweg bereikbaar via een lange aardeweg. Ten westen, bakhuis
van het samengestelde type.

bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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typologie

datering

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

neoromaans

neoromaans

cottagestijl

Minard Louis (Ontwerper)
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129939

Brugdraaiershuis en herberg De Fontein

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Leiehoek 3 (Deinze)

derde kwart
herbergen,
In 1856‐57 bij het oude Veer ter Ponten gebouwd huis voor de
brugdraaiers samen met de eerste brug over de Leie. Oorspronkelijk wachterswonin 19de eeuw
gen
bakstenen, nu witgeschilderd gebouw van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak met dakkapellen met rondboogvormige en
getoogde muuropeningen onder waterlijstje.

129989

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Moerstraat 14 (Deinze)

Hoeve met losstaande bestanddelen met aangepast 18de‐eeuws
woonhuis en de 19de‐eeuws stallen, erf aan de straatkant afgesloten
met haag en ijzeren hek. Brede gewitte bakstenen schuur en stallen
onder zadeldak, gedateerd 1845 met rechthoekige poort van
wagenhuis, doorrit en staldeuren. 18de‐eeuws bakhuis van het
samengestelde type.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129991

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Moerstraat 24 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis van acht traveeën
onder steil en mank zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend tot
de 17de eeuw, onder meer met sporen van versteende vakwerkbouw.
Bakstenen schuur en stallen onder zadeldak met gedeeltelijk oude
kern en centrale, in het dak verhoogde rechthoekige poort.

schuren, stallen, 17de eeuw
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

129992

Langgestrekte hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Moerstraat 26 (Deinze)

Hoeve met omhaagd erf en boomgaard, toegankelijk via een ijzeren
hek aan rood‐ en witgeschilderde gemetste pijlers. Boerenwoning van
acht traveeën onder vooraan geknikt zadeldak, uit de eerste helft van
de 18de eeuw. Op verspringende gevellijn aangebouwde bakstenen
schuur en stallen, verbouwd in 1926.

boerenwoninge interbellum,
eerste helft
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
langgestrekte
hoeven

130001

Hoeve

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Mulderstraat 29 (Deinze)

18de eeuw
hoeven,
Omhaagd, heden gerenoveerd hoevetje met woonhuis van zes
traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, in kern boerenwoninge
n
daterend uit de 18de eeuw.

130141

Brouwerswoning van brouwerij De Drie
Ringen

Deinze

Sint‐Martens‐Leerne Veerstraat 4 (Deinze)

Brouwerswoning van brouwerij De Drie Ringen, opgericht in de eerste brouwerswonin vierde kwart
19de eeuw,
gen, hekken,
helft van de 19de eeuw en in werking tot 1942. Herenhuis met
voor WO I
hekpijlers
omringende tuin afgesloten door ijzeren afsluiting en hek tussen
gecementeerde pijlers. Dubbelbuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, naar verluidt gebouwd circa 1900
naar ontwerp van architect Vandenheuvel. Gewitte bakstenen
aanhorigheden onder pannendak.

129646

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Deinze

Vinkt

Aarseleweg 20 (Deinze)

Gemeenteschool en onderwijzerswoning gebouwd in 1860 naar
ontwerp van architect 't Kindt. Bakstenen schoolhuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken. Haaks erachter
gebouwde schoollokalen onder meer gedateerd 1921.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw,
interbellum
ningen

129647

Goed ter Borcht

Deinze

Vinkt

Aarseleweg 99 (Deinze)

Nu nog grote hoeve met losse bestanddelen met voornamelijk circa
1846 vernieuwde hoevegebouwen. Woonhuis van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak met klokkenstoel. Ruime stallen
met nog deels bewaarde oude kern van na de brand in 1846.
Overdekte mestvaalt en houten ren voor het beslaan van paarden.
Grote bakstenen dwarsschuur van twaalf traveeën en bakhuis en
ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers leidend naar de
achterliggende weilanden.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hekken,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129662

Hoeve

Deinze

Vinkt

Beekkant 7 (Deinze)

Gelegen aan het einde van de straat, een verzorgde hoeve van circa
1910 met gewit woonhuis op gepikte plint van vijf traveeën onder
zadeldak. Links en rechts stallen onder lessenaarsdak.

boerenwoninge voor WO I
n, stallen,
hoeven

129726

Café Hertog van Brabant

Deinze

Vinkt

Deinzestraat 5 (Deinze)

Op de huidige rooilijn inspringend gebouw van zeven traveeën en één cafés
bouwlaag onder vernieuwd zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de
eeuw of begin 19de eeuw.
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typologie

datering

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

vakwerkbouw

Vandenheuvel Joseph
(Ontwerper)

't Kindt Charles L. (Ontwerper)
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129727

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Deinze

Vinkt

Deinzestraat zonder nummer (Deinze)

Neogotisch bakstenen gebouw, daterend uit tweede helft 19de eeuw, betreedbare
van één travee met vijfzijdige koorsluiting onder zadeldak.
kapellen (klein
erfgoed)

129784

Della Faille Goed

Deinze

Vinkt

Groendreef 1 (Deinze)

Pachtgoed eeuwenlang in het bezit geweest van de heren van Nevele, boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
de familie della Faille. Nu nog 19de‐eeuwse hoeve met losse
bestanddelen, boerenwoning ten westen en grote dwarsschuur met schuren, stallen
stallen ten zuiden op het deels verharde erf met ijzeren toegangshek
tussen overhoekse begroeide hekpijlers.

129785

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Vinkt

Groendreef 4 (Deinze)

19de‐eeuws hoevetje met losse bestanddelen op grotendeels met
gras begroeid erf, met ten noorden boerenwoning, ten westen
dwarsschuur en stallen met mestvaalt ervoor en ten zuidoosten
bakhuis.

19de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge voor WO I
n, schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129818

Hoeve 's Ketelshof

Deinze

Vinkt

Heerdweg 106 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve aan de noordkant van de kouter, waarvan de
archiefstukken opklimmen tot de 15de eeuw. Boerenwoning van
zeven traveeën onder steil zadeldak tussen zijaandaken met
vlechtingen, minstens daterend uit de 18de eeuw. Bakstenen 19de‐
eeuwse dwarsschuur met stallen onder overstekend zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

129819

Burgerhuis en executiemuur

Deinze

Vinkt

Heerdweg 12 (Deinze)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje afgesloten door ijzeren hek, burgerhuizen, voor WO I, WO
in het kadaster geregistreerd in 1908. Bakstenen muur, rechts van het executieplaatse II
n
huis, en afgedekt door ezelsrugje met pannen, nu gekend als
executiemuur, de plaats waar in mei 1940 tijdens de Slag om Vinkt
burgers gefusilleerd werden.

129820

Dokterswoning

Deinze

Vinkt

Heerdweg 34 (Deinze)

Fraai dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; 1825 gedateerd sieranker boven de deur. Beraapte en
grijsgeschilderde lijstgevel op donkergrijze plint en met aflijnende
bepleisterde daklijst.

dokterswoninge eerste kwart
n
19de eeuw

129821

't Goed ter Biest

Deinze

Vinkt

Heerdweg 53 (Deinze)

Voorheen volledig omgrachte hoeve waarvan de geschreven bronnen
teruggaan tot midden 16de eeuw. Boerenwoning van zes traveeën
onder overstekend zadeldak, minstens opklimmend tot begin 18de
eeuw. Links aanleunende vroegere stal onder lager zadeldak.
Bakstenen stallen onder zadeldak; dwarsschuur onder zadeldak met
centrale inrijpoort, uit de 19de eeuw; boomgaard en vijver.

19de eeuw,
vijvers,
boomgaarden, eerste kwart
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

129822

Pastorie Sint‐Bartholomeusparochie met
tuin

Deinze

Vinkt

Heerdweg 9 (Deinze)

Statig dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak rechts met ruime beboomde tuin naast het kerkhof, naar
ontwerp van architect J. Haché van 1901.

pastorietuinen, voor WO I
omheiningsmur
en, pastorieën

129823

Kapel van de Heilige Antonius

Deinze

Vinkt

Heerdweg zonder nummer (Deinze)

Op de zuidelijke straatzijde aan de grens met Meigem gelegen
neogotische bakstenen kapel van één travee onder zadeldak, op een
stichtingssteen binnenin gedateerd 1895.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

129836

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Deinze

Vinkt

Izegemstraat zonder nummer (Deinze)

Neogotische kapel onder een zadeldak met polychroom parement van betreedbare
rode, bruine en gesinterde baksteen. Uitgewerkte puntgevel afgelijnd kapellen (klein
erfgoed)
met muizentand en bekroond met een ijzeren kruis. De kapel zou
opgericht zijn in 1884 ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand in
opdracht van onder andere Casianus Van de Casteele en zijn
echtgenote Nathalie van Quathem.

vierde kwart
19de eeuw

129842

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Vinkt

Kanegemstraat 3 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid erf, afgesloten
met ijzeren hek tussen overhoekse bakstenen pijlers. Boerenwoning
met witgekalkte erfgevel van zes traveeën op gepikte plint en
afgedekt met zadeldak, op een zolderbalk gedateerd 1843.
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typologie

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

plantensoort

context

persoon

Haché Jan (Ontwerper)

neogotiek
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129873

Langgestrekte hoeve

Deinze

Vinkt

Ketelstraat 2 (Deinze)

Hoeve van het langgestrekte type met achtergevel uitziend op de
Markettestraat. Boerenwoning van oorspronkelijk zeven traveeën
met aanleunend stalgedeelte van zeven traveeën onder doorlopend
zadeldak (pannen, nok parallel aan de Markettestraat), opklimmend
tot de 18de eeuw.

langgestrekte
hoeven

derde kwart
18de eeuw

129946

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën

Deinze

Vinkt

Lotenhullestraat 42 (Deinze)

Tegen het dienstgebouw van een 19de‐eeuwse dorpswoning
gebouwde neogotische kapel met gewitte gevels op gepikte plint
onder zadeldakje, zelfde stijl als de nabijgelegen kapel in de
Poekestraat.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

129947

Hoeve Nihul

Deinze

Vinkt

Lotenhullestraat 46 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, waarvan de
geschiedenis opklimt tot de 17de eeuw. Voorheen omgracht en
toegankelijk via dreef. Boerenwoning van zeven traveeën onder
zadeldak, nu voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen. Bakstenen
dwarsschuur met stallen, naar verluidt opgetrokken in 1938, met
ervoor liggende mestvaalt. Links omhaagde boomgaard.

17de eeuw,
dreven,
boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

129948

Arbeiderswoning

Deinze

Vinkt

Lotenhullestraat 8 (Deinze)

19de‐eeuwse arbeiderswoning, rest van oorspronkelijk ensemble van arbeiderswonin 19de eeuw
3 woningen van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.
gen

129949

't Goed ter Hulsbeke

Deinze

Vinkt

Markettestraat 30 (Deinze)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom
een vierkant, deels met gras begroeid en beboomd erf, afgesloten
met een haag en een nieuw hek en bereikbaar via een aardeweg.
Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak, daterend uit eind
17de eeuw. Grotendeels na brand in 1940 vernieuwde schuur en
stallen onder zadeldak met vier oude linker traveeën.

boerenwoninge vierde kwart
17de eeuw, WO
n, schuren,
stallen, hoeven II
met losse
bestanddelen

129958

Café In de Klok

Deinze

Vinkt

Martelarenplein 10 (Deinze)

Alleenstaand huis van circa 1900 van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Baksteenbouw met gemarkeerd
middenrisaliet en hoekpilasters.

cafés

129959

Dorpswoning

Deinze

Vinkt

Martelarenplein 5 (Deinze)

19de‐eeuwse dorpswoning met dubbelhuisopstand, zes traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw

129960

Parochiekerk Sint‐Bartholomeus met
kerkhof

Deinze

Vinkt

Martelarenplein 7 (Deinze)

Voorheen omwalde kerk, ingeplant ten zuiden van het huidige
Martelarenplein, met omringend kerkhof afgesloten door een laag
muurtje. De oude kerk stortte in 1615. Heropbouw en uitbreiding
vanaf 1620 naar ontwerp van J. De Mol, pastoor‐deken en architect.
De plattegrond ontvouwt een driebeukige hallenkerk van drie
traveeën met westtoren en ten zuiden aangebouwde doopkapel, een
licht uitspringend transept van één travee en een vlak afgesloten koor
van één travee met flankerende sacristieën. Ommuurd en vergroend
kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan 20ste‐eeuwse
grafstenen.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

129961

Oorlogsmonument Slag om Vinkt

Deinze

Vinkt

na WO II
Martelarenplein zonder nummer (Deinze) Oorlogsmonument Tweede Wereldoorlog, memoriaal bestaande uit hekken,
oorlogsgedenkt
eremuur met monument, gesmeed toegangshek, een ereperk van
ekens
kruisen en een memoriealtaar op het gemeentelijk kerkhof voor de
burgerlijke slachtoffers en voor de gesneuvelde Ardense Jagers bij de
Slag om Vinkt in mei 1940.
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stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

13de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

De Mol J. (Ontwerper), Drieghe
Frans (Ontwerper), Haché Jan
(Ontwerper)

De Vlieger Jozef (Ontwerper),
Goossens Denijs (Ontwerper)
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130093

Potshofstede

Deinze

Vinkt

Staggestraat 50 (Deinze)

Afgelegen hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een
vierkant deels met gras begroeid en beboomd erf, bereikbaar via een
kronkelende aardeweg en toegankelijk via rood geschilderd ijzeren
hek in de noordoosthoek. Boerenwoning van negen traveeën onder
zadeldak, naar verluidt daterend van circa 1770. Gewit bakhuis van
het samengestelde type.

boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

130094

Goed te Bracx

Deinze

Vinkt

Staggestraat 54 (Deinze)

Voormalig leen en oud pachtgoed gehouden door de heer van Nevele
en waarvan de teksten teruggaan tot eind 14de eeuw. Heden nog
achterin gelegen omwalde hoeve met losse bestanddelen op met gras
begroeid erf. Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 18de eeuw. Ten noorden, bedrijfsgebouw van
twintig traveeën met bakstenen gevel onder zadeldak met talrijke
staldeurtjes en venstertjes. Ten zuiden, wagenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130095

Hoeve Te Weewitte

Deinze

Vinkt

Staggestraat 58 (Deinze)

Eén der oudste landbouwuitbatingen van Vinkt, reeds vermeld in de boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven
15de eeuw. Hoeve met boerenwoning van zes traveeën onder
zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw en ingeplant op een terp en
met recente bedrijfsgebouwen.

130110

Hoeve Te Bastis

Deinze

Vinkt

Te Bastis 1 (Deinze)

Oudste vermelding uit midden 16de eeuw. Voorheen omgrachte
hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm opgesteld rondom met gras
begroeid erf. Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën onder
zadeldak, uit de 18de eeuw. Bakstenen stallen onder zadeldak met
twee laadvensters, op rechter zijgevel gedateerd 1870. Bakhuis van
het samengestelde type, minstens opklimmend tot het eerste kwart
van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130200

Hoeve Het Nieuwgoed

Deinze

Vinkt

Weg naar Poeke 31 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen in L‐vorm opgesteld op omhaagd erf
met boomgaard, afgesloten met ijzeren hek tussen overhoekse
bakstenen pijlers, rechts met niskapelletje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje. Ten noorden, boerenwoning van zes traveeën onder
overstekend zadeldak, uit de 18de eeuw. Dwarsschuur van negen
traveeën onder zadeldak, naar verluidt van 1936.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, schuren,
stallen, hoeven 20ste eeuw
met losse
bestanddelen,
hekpijlers,
niskapellen

130201

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Troost

Deinze

Vinkt

Weg naar Poeke zonder nummer (Deinze)

Bakstenen wegkapel van één travee met driezijdige koorsluiting,
afgedekt met zadeldak, daterend uit eind 19de eeuw of begin 20ste
eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

129725

Boerenwoning

Deinze

Vosselare

Damstraat 52 (Deinze)

Witgeschilderde boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak en
erachter bedrijfsgebouw, vermoedelijk uit midden 19de eeuw.
Vroegere molenaarswoning bij nu verdwenen stenen graan‐ en
oliewindmolen.

boerenwoninge
n, hoeven,
molenaarswoni
ngen, stallen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

129762

Kervynhoeve

Deinze

Vosselare

Gentseheirweg 16 (Deinze)

In de straatbocht gelegen hoeve minstens opklimmend tot 16de eeuw
met losse bestanddelen. Voormalige omwalde motte. Boerenwoning
met heden bakstenen gevel van zeven traveeën en één bouwlaag
onder voorheen mank zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de
18de eeuw, in nog deels bestaande omgrachting, vergroot in de loop
van de 2de helft van de 20ste eeuw.

boerenwoninge 16de eeuw,
18de eeuw
n, bakhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

129763

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Vosselare

Gentseheirweg 8 (Deinze)

Hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd op de plaats
van een bestaande hoeve. Bakstenen boerenwoning van vijf traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak. Eenvoudig bakstenen wegkapelletje
met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld, gedateerd 1945.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

238/1748

derde kwart
19de eeuw,
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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129881

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Vosselare

Koestraat 2 (Deinze)

Boerenarbeiderswoning onder geknikt zadeldak, uitziend op een
ommuurd erfje, uit de 19de eeuw met wellicht oudere kern;
vermoedelijk verhoogde gevel beraapt en voorzien van een nieuw,
geknikt dak in de loop van de 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

129882

Dorpswoning

Deinze

Vosselare

Koestraat 3 (Deinze)

Naar verluidt eertijds een herberg. Van de haaks op de straat
ingeplante 19de‐eeuwse tweegezinswoning, bleef alleen het rechter
deel bewaard.

dorpswoningen, 19de eeuw
herbergen

129892

Hoeve Poortakkergoed

Deinze

Vosselare

Kouterstraat 10 (Deinze)

Hoeve eertijds eigendom van het Godshuis van Poortakker en reeds
vermeld in de 16de eeuw. Hoeve met losse bestanddelen bereikbaar
via een bochtige oprit. Ruime boerenwoning van elf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Bakstenen
schuur met stallen op gepikte plint onder zadeldak en twee parallel
gebouwde stallen onder zadeldaken.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

129893

Hoeve Leen ter Duust

Deinze

Vosselare

Kouterstraat 4 (Deinze)

Heden nog grotendeels bewaarde walgrachten ten zuiden van de
huidige hoevegebouwen. Hoeve met losse bestanddelen en
gekasseide oprit, uit de 18de en 19de eeuw. Wigekalkte
boerenwoning op gepikte plint van zes traveeën met laag
aanleunende stallen onder doorlopend zadeldak. Schuur en stallen
van acht traveeën, met één in het zadeldak verhoogde inrijpoort; naar
verluidt uit de jaren 1920. Links ernaast aangebouwde open schuur.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

129894

Klein Pachtgoed Vander Goes

Deinze

Vosselare

Kouterstraat 8 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen en een kapelletje van Onze‐Lieve‐
Vrouw van Banneux uit 1941‐47. Bakstenen boerenwoning,
opgetrokken in neotraditionele stijl met dubbelhuisopstand, van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gedateerd 1879. Ruime
schuur en stallen onder overkragend zadeldak en stallen of voormalig
wagenhuis onder schilddak, vermoedelijk uit de tweede helft van de
19de eeuw.

pijlerkapellen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129897

Oude pastorie van Vosselare met tuin

Deinze

Vosselare

Lagestraat 16 (Deinze)

Oude pastorie van Vosselare, gebouwd onder pastoor De Wolf in
1658, gelegen in een grote rechthoekige omwalde tuin met vijver.
Toegang aan walgrachtbrugje met ijzeren hek tussen vierkante
bakstenen hekpijlers.

pastorietuinen, derde kwart
17de eeuw
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
vijvers, sites
met walgracht

129898

Boerenwoning Pastoorsgoed

Deinze

Vosselare

Lagestraat 3 (Deinze)

Boerenwoning uit het derde kwart van de 19de eeuw van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Bakstenen gevel met
getoogde vensters en deuren met negstenen.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

129901

Goed ten Broecke

Deinze

Vosselare

Landegemstraat 37 (Deinze)

Grotendeels omgracht erf door de Kalebeek die de grens vormt
tussen Nevele en Vosselare. Hoeve met losse bestanddelen
bereikbaar via een aardeweg. Hoge boerenwoning van zes traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak. Ten zuiden, gedeelte van oude
schuur, grotendeels vernieuwd na brand in 1957. Ten oosten, rond
betonnen hondenhok met omringend ijzeren traliewerk.

boerenwoninge
n,
hondenhokken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129914

Arbeiderswoningen en herberg

Deinze

Vosselare

Langemunt 85‐95 (Deinze)

Enkel‐ en dubbelhuisjes van twee en drie traveeën en één bouwlaag arbeiderswonin vierde kwart
onder zadeldak, opgetrokken in neotraditionele baksteenstijl uit eind gen, herbergen 19de eeuw
19de eeuw.

129967

Dwarsschuur

Deinze

Vosselare

Meirstraat 36 (Deinze)

Aan de straat gelegen eenvoudige dwarsschuur van vier traveeën,
naar verluidt gedateerd 1847.

239/1748

datering

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

schuren, hoeven tweede kwart
19de eeuw
met losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon

't Kindt Charles L. (Ontwerper)

neotraditioneel

neotraditioneel
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aanduid_id

naam

gemeente
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adres

korte beschrijving

typologie

129968

Hoeve met losse bestanddelen

Deinze

Vosselare

Meirstraat 5 (Deinze)

Hoeve uit eind 18de eeuw op een met gras begroeid erf met
hulsthaag aan straatkant. IJzeren hek tussen bakstenen pijlers.
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
bakstenen schuur onder zadeldak met rechthoekige poorten en
bakhuisje van het tweedelige type.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

129966

Kasteeldomein van Vosselare en neerhof

Deinze

Vosselare

Meirstraat 7, 13 (Deinze)

Kasteeldomein opklimmend tot midden 14de eeuw. Het landhuis
werd verschillende malen heropgebouwd, door architect Louis
Minard verbouwd in 1856 en 1873, maar in 1923‐1924 volledig
heropgebouwd onder Van Herrewege‐De Wilde. Sober landhuis van
drie bouwlagen onder mansardedak omgeven door . Op een eilandje
in de vijver bevindt zich een bakstenen torengebouwtje in gotische
stijl. Ten westen van het kasteeldomein neerhof met boerenwoning
van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk naar ontwerp van Louis Minard.

landhuizen,
tuinpaviljoenen,
duiventorens,
ijskelders, sites
met walgracht,
vijvers,
ommuurde
moestuinen,
dreven,
bruggen,
hekken,
hekpijlers,
parken, hoeven
met losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, schuren,
pijlerkapellen

129990

Langgestrekte hoeve

Deinze

Vosselare

Moerstraat 15 (Deinze)

langgestrekte
Eenvoudig langgestrekt hoevetje uit de 19de eeuw met begraasde
hoeven
tuin, afgesloten met ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes.
Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
links aangebouwde stalvleugel onder doorlopend zadeldak.

129993

Hoeve

Deinze

Vosselare

Moerstraat 29 (Deinze)

Hoeve, vermoedelijk uit de 18de eeuw met boerenwoning van zes
traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak. Rechts
aangebouwde bakstenen schuur onder doorlopend zadeldak en
bakhuis van het samengestelde type. Op de hoek met de Gentstraat,
kapelletje aan de Onze‐Lieve‐Vrouw‐In‐Nood, in 1986 vervangen door
een nieuw kapelletje en omringd door drie nieuw aangeplante
populieren.

18de eeuw,
schuren,
boerenwoninge vanaf 1975
n, bakhuizen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130080

Klein Goed ter Meersch

Deinze

Vosselare

Rysseveldstraat 4 (Deinze)

De geschiedenis van deze oude hoeve valt samen met deze van het
Groot Goed ter Meersch in de Landegemstraat. Voorheen omgrachte
hoeve met losse bestanddelen met grotendeels vernieuwde
boerenwoning en een stal gedateerd 1850.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130081

Boerenarbeiderswoning

Deinze

Vosselare

Rysseveldstraat 5A (Deinze)

Boerenarbeiderswoning van heden zeven traveeën; vermoedelijk
opgetrokken in drie bouwfasen van links naar rechts, zichtbaar in de
dakpannen van het achterdakschild, de verschillende venstervormen
en duidelijk recentere laatste travee. Schuur met centrale
rechthoekige inrijpoort in witgekalkte erfgevel en bakhuis.

boerenarbeider
swoningen,
schuren,
bakhuizen

130111

Boerenwoning

Deinze

Vosselare

Tempeliersstraat 5 (Deinze)

Boerenwoning met witgekalkte gevel op gepikte plint met
vernieuwde rechthoekige vensters.

boerenwoninge
n, hoeven

130112

Boerenwoning

Deinze

Vosselare

Tempeliersstraat 7 (Deinze)

Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. boerenwoninge
n, hoeven
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datering

interbellum,
15de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper), Van
Herrewege ‐ De Wilde
(Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper)
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130168

Herberg De Vos

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 2 (Deinze)

Hoekhuis met Langemunt van één bouwlaag onder zadeldak.
Grotendeels gewijzigd met behoud van oudere kern.

herbergen

18de eeuw

130169

Parochiekerk Sint‐Eligius

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 47A (Deinze)

De laatgotische driebeukige kruiskerk werd opgeblazen in 1940;
totale wederopbouw na de oorlog door architect Henri Vaerwyck‐
Suys. Bij de kerk ligt een Mariagrot. De huidige kerk vertoont slechts
vage reminiscenties aan de oorspronkelijke kerk.

parochiekerken na WO II

130170

School en onderwijzerswoning

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 51‐53 (Deinze)

Voormalige gemeenteschool en huis van de onderwijzer uit begin
20ste eeuw. Deels behouden klaslokalen achterin de speelplaats.
Aanleunend huis van de onderwijzer van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

lagere scholen, eerste helft
onderwijzerswo 20ste eeuw
ningen

130171

Hoekhuis

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 54 (Deinze)

Bakstenen hoekhuisje met de afhellende Koestraat, van anderhalve
bouwlaag met beluikte benedenvensters en deur in hoektravee.

dorpswoningen

130172

Dorpswoningen

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 60‐66 (Deinze)

Reeks dorpswoningen van één bouwlaag uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, doch grotendeels aangepast.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

130173

Dorpsschool

Deinze

Vosselare

Vosselaredorp 68 (Deinze)

Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 naar ontwerp van architect Louis lagere scholen
Minard in opdracht van de kasteelbewoners, later gebruikt als
gemeentehuis.

129728

Herenhuis

Deinze

Wontergem

Dentergemstraat 35C (Deinze)

Herenhuis, vermoedelijk het oude molenaarshuis uit de 19de eeuw
met aangepaste gecementeerde voorgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen.

129729

Dorpswoning

Deinze

Wontergem

Dentergemstraat 38, 38A (Deinze)

Alleenstaand rechthoekig gebouw van vijf traveeën en één bouwlaag dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
onder schilddak, met voortuintje, daterend uit de eerste helft van de
19de eeuw. Gecementeerde straatgevel en gewitte bakstenen zij‐ en
achtergevels.

129730

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Deinze

Wontergem

Dentergemstraat 42‐44 (Deinze)

Onderwijzerswoning; gebouwtje op T‐vormige plattegrond met
heden geschilderde bakstenen voorgevel van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Rechts ervan, poort naar de speelplaats en afzonderlijk gebouw met
klaslokalen met hoge ramen. In Tabakstraat aangebouwd klein
gebouwtje, bekend als oude celgevangenis.

129731

Lagere School

Deinze

Wontergem

Dentergemstraat 55 (Deinze)

Gesubsidieerde vrije lagere school van de zusters van Sint‐Vincentius lagere scholen
van Deftinge, opgericht in 1905. Op de huidige rooilijn iets
vooruitspringend dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, daterend van 1928.

129732

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Deinze

Wontergem

Dentergemstraat zonder nummer (Deinze) Onze‐Lieve‐Vrouwekapel daterend van 1900. Rechthoekig bakstenen betreedbare
kapellen (klein
gebouwtje begroeid met klimop; pannen zadeldak met bekronend
erfgoed)
ijzeren kruis.

129776

Spoorwegbrug

Deinze

Wontergem

Goedstraat zonder nummer (Deinze)

boogbruggen
Betonnen spoorwegbrugje op de lijn tussen Gent en De Panne. De
spoorwegbrug is vormelijk opgevat als een sobere boogbrug in beton,
voltooid op 22 juli 1940 en werd gerealiseerd door de tweede
Kompanie van Bau‐Bataillon 83, onder leiding van Hauptmann Plum.

129832

Hoeve

Deinze

Wontergem

Houtbulkstraat 16 (Deinze)

Aan de spoorlijn grenzende hoeve met woonhuis ten noorden van het boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
erf met ijzeren toegangshek. Woonhuis van zes traveeën onder
zadeldak, vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw. hoeven

129833

Hoeve Axelwalle

Deinze

Wontergem

Houtbulkstraat 17 (Deinze)

Nog gedeeltelijk omwalde hoeve met grotendeels circa 1850
vernieuwde en nu goed verzorgde gebouwen, gelegen in de
straatbocht, met ijzeren toegangshekken ten westen naast de schuur
en ten zuiden op de plaats van de oude toegang, in het verlengde van
een veldweg.
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derde kwart
19de eeuw

molenaarswoni 19de eeuw
ngen,
herenhuizen

lagere scholen, tweede helft
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

WO II

18de eeuw,
walgrachten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Vaerwyck‐Suys Henri
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)
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129899

Hof Vanackere

Deinze

Wontergem

Lammekesstraat 3 (Deinze)

boerenwoninge 19de eeuw,
Achterin gelegen hoeve met woonhuis van 1866 en ouder, tot
eerste helft
varkensstallen omgebouwd woonhuis en 19de‐eeuwse stallen op een n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
deels verhard erf. IJzeren toegangshek tussen vierkante hekpijlers.
wagenhuizen

130104

Parochiekerk Sint‐Agnes

Deinze

Wontergem

Stroomkesstraat 11 (Deinze)

Parochiekerk met omringend ommuurd kerkhof, gebouwd in 1857 in
neoromaanse stijl naar ontwerp van Jan August Clarysse ter
vervanging van de oude bouwvallige en te klein geworden nog deels
romaanse kerk.

derde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiekerken

130105

Dorpswoning

Deinze

Wontergem

Stroomkesstraat 3 (Deinze)

In de knik van de straat ingeplant huisje met oude kern aangegeven
door het zijaandak uitziend op de straat, doch met gecementeerde
gevels met rechthoekige muuropeningen. Stal en woonhuis met
blinde straatgevel. Tussen woonhuis en stal ijzeren hek.

dorpswoningen,
hekken, stallen

130106

Dorpswoning

Deinze

Wontergem

Stroomkesstraat 5 (Deinze)

Dorpswoning met verankerde gewitte straatgevel op gepikte plint,
vijf traveeën onder overstekend dak, naar verluidt van 1801.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

130107

Dorpswoning

Deinze

Wontergem

Stroomkesstraat 7 (Deinze)

Alleenstaande dorpswoning met ommuurd voortuintje en ijzeren hek,
uitziend op het kerkhof; naar verluidt voorheen kruidenierswinkeltje.
Witgekalkte voorgevel van vijf traveeën onder rechts afgewolfd dak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen, eerste helft
19de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en, winkels

130108

Pastorie Sint‐Agnesparochie met tuin

Deinze

Wontergem

Tabakstraat 2 (Deinze)

Alleenstaand huis met ommuurde tuin en ijzeren hek tussen
overhoekse hekpijlers. Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van architect Hoste,
op een gevelsteentje boven de deur gedateerd 1895. In de beboomde
achtertuin, stalletje en bakhuis gebouwd in 1904 en zogenaamde
celgevangenis, een bakstenen gebouwtje met twee celdeuren uit de
19de eeuw, naar verluidt in gebruik tot 1910.

bakhuizen,
stallen,
gevangenissen,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

voor WO I, 19de
eeuw, vierde
kwart 19de
eeuw

130109

Kapel van de Heilige Antonius

Deinze

Wontergem

Tabakstraat zonder nummer (Deinze)

Over de straatgracht gelegen bakstenen kapel van de Heilige
Antonius, in geveltop gedateerd 1922.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

130113

Hoeve Klein Terdonck

Deinze

Wontergem

Terdonckstraat 18 (Deinze)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op ruim erf met
middenin notelaar en perenboom; een aardeweg leidt vanaf de straat
naar het ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers met flankerende
populier. Ten noorden, woonhuis van acht traveeën onder zadeldak,
naar verluidt voorheen door middel van muurankers gedateerd 1836
of 1838.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130114

Hoeve Petuelle

Deinze

Wontergem

Terdonckstraat 27 (Deinze)

Ver achterin gelegen, voorheen omgrachte hoeve met ijzeren hek
tussen vierkante gemetste pijlers boven een brug over de walgracht
aan de noordzijde. Voormalig woonhuis, opklimmend tot de eerste
helft van de 18de eeuw, nieuw woonhuis met klokkenstoel uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, schuur eveneens uit het vierde kwart
van de 19de eeuw en stallen met mestvaalt ervoor.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
walgrachten,
mestvaalten

eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130115

Pijlerkapel

Deinze

Wontergem

Terdonckstraat zonder nummer (Deinze)

Kleine wegkapel gelegen tegenover het GrootTerdonck, aan de voet
van een linde, vermoedelijk uit midden 19de eeuw. Gewit kapelletje
met zadeldakje.

pijlerkapellen

derde kwart
19de eeuw
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typologie

datering

stijl

neoromaans

plantensoort

context

persoon

Clarysse Jan August (Ontwerper),
Hoste Gustave (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

Hoste Gustave (Ontwerper)
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130117

Hoeve Sint‐Jansgoed

Deinze

Wontergem

Tieltsesteenweg 21 (Deinze)

Voorheen meerdelig omgrachte hoeve met woonhuis met
aangebouwd wagenhuis, schuur, stallen en tot omhaagd tuintje
omgevormd binnenerf. Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak
met klokkenstoel, uit de 18de eeuw. Gekasseide toegang in de
zuidwesthoek en beschaduwde vijver ten noordwesten.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
mestvaalten,
paardenstallen,
bakhuizen

130118

Villa met paardenstallen en rijbaan
Annedge

Deinze

Wontergem

Tieltsesteenweg 34 (Deinze)

Villa met bijhorende paardenstallen en rijbaan. Bakstenen villa van
twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1938 naar ontwerp van
architect L. Dooms. Bakstenen hekpijlers met bolbekroning en
muurtjes geven via een met kogelacacia's afgezoomde oprit toegang
tot villa en manege. Rechts naast het hek, aan de straat, leegstaand
kapelletje omgeven door beplanting.

interbellum
maneges,
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
pijlerkapellen

129829

Hoeve

Deinze

Zeveren

Hoenderveldstraat 5 (Deinze)

Hoevetje met boomgaard afgesloten met ijzeren toegangshek tussen
betonnen pijlertjes. Woonhuis van negen traveeën onder zadeldak,
vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, met
verankerde witgekalkte erfgevel op gepikte plint. Links aangebouwde
bakstenen travee met stallen.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven,
schuren,
hekpijlers,
hekken, stallen

129835

Kapel

Deinze

Zeveren

Izegemstraat zonder nummer (Deinze)

Een kapel bij de heden gekapte dreef voorheen zogenaamd Broeklos, betreedbare
gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw. Grijsgeschilderde kapel kapellen (klein
erfgoed)
met rondboogdeur met ijzeren hek en erboven nisje met Heilig
Hartbeeld.

129834

Kapel

Deinze

Zeveren

Izegemstraat zonder nummer (Deinze)

Een kapel tegenover de splitsing met het Gellingstraatje, in de 18de
eeuw zogenaamd d' herbaane van Thielt, daterend uit midden 19de
eeuw, met voorpuntgevel met spitsboogvormige deuropening met
ijzeren hek en bovenlicht met roedeverdeling, oorspronkelijk met
houten kruisbeeld binnenin.

129932

Klooster

Deinze

Zeveren

Leeuwstraat 12 (Deinze)

voor WO I
Klooster van 1905. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen kloosters,
onder zadeldak; nis met Heilig Hartbeeldje boven de deur.
gevelniskapelle
n

129933

Kapelletje Sint‐Anna

Deinze

Zeveren

Leeuwstraat zonder nummer (Deinze)

Roodgeschilderd bakstenen kapelletje van de Heilige Anna, onder
zadeldak, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130085

Kapel van Sint‐Amandus

Deinze

Zeveren

Sint‐Amandusstraat zonder nummer
(Deinze)

Grijs geschilderd bakstenen kapelletje van 1858. Rechthoekig
gebouwtje onder zadeldak met voorpuntgevel met brede korfboog
rustend op bakstenen pilasters met kapiteel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130204

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw

Deinze

Zeveren

Wierookstraat zonder nummer (Deinze)

Bakstenen kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw op rechthoekige plattegrond, betreedbare
afgedekt met pannen zadeldak, met jaarsteen van 1905.
kapellen (klein
erfgoed)

130213

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Deinze

Zeveren

Zeverenkerkstraat 1 (Deinze)

Gekalkt bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder een zadeldak, opgetrokken in 1751, ten zuiden van de kerk in
een ruime, beboomde tuin met lindenprieel.
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betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

persoon

Dooms Leopold (Ontwerper)

eerste helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 18de eeuw
pastorietuinen,
priëlen

context

Tilia
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130214

Parochiekerk Sint‐Amandus met kerkhof

Deinze

Zeveren

Zeverenkerkstraat 1A (Deinze)

parochiekerken, derde kwart
Gelegen te midden van een deels met bakstenen en deels met
19de eeuw,
betonplaten ommuurd kerkhof met graftekens, met toegang tussen kerkhoven,
interbellum
vierkante bakstenen pijlers. Huidige bakstenen kerk gebouwd in 1861‐ hekpijlers,
62 naar ontwerp van Charles 't Kindt ter vervanging van het oude, tot omheiningsmur
de 14de eeuw teruggaand kerkje dat in 1860 afgebroken werd. De in en,
calvariebergen
1918 opgeblazen toren werd na de oorlog heropgebouwd.

130215

Hoeve Oud Kasteel

Deinze

Zeveren

Zeverenkerkstraat 3 (Deinze)

Zetel van de heerlijkheid ter Vaalt waarvan de oudste vermeldingen boerenwoninge 19de eeuw,
20ste eeuw,
opklimmen tot de 14de eeuw en die afhankelijk was van het grafelijk n, hoeven
vierde kwart
leenhof. Heden hoeve met woonhuis van zeven traveeën en twee
18de eeuw
bouwlagen vooraan en één achteraan onder mank zadeldak met oude
kern, aangepast of volledig vernieuwd in 1786 en in de loop van de
19de en de 20ste eeuw.

129645

Bruggenhoofd Gent

Deinze, Gavere,
Melle,
Merelbeke,
Nazareth,
Oosterzele,
Wetteren

Astene, Baaigem,
Bottelare, Eke,
Gavere, Gijzenzele,
Gontrode,
Landskouter,
Lemberge, Melle,
Melsen, Moortsele,
Munte, Nazareth,
Oosterzele,
Schelderode,
Scheldewindeke,
Semmerzake, Vurste,
Wetteren

Belgische verdedigingslinie met bunkers, tussen 1934 en 1938
Astene (Deinze), Baaigem, Gavere,
Semmerzake, Vurste (Gavere), Gontrode, aangelegd op een achttal kilometer ten zuiden van Gent, meer
bepaald tussen Astene (Deinze) en Kwatrecht (Wetteren).
Melle (Melle), Bottelare, Lemberge,
Melsen, Munte, Schelderode (Merelbeke),
Eke, Nazareth (Nazareth), Gijzenzele,
Landskouter, Moortsele, Oosterzele,
Scheldewindeke (Oosterzele), Wetteren
(Wetteren)

129849

Kasteeldomein van Crombrugghe

Deinze, Gent

Sint‐Martens‐Leerne Kasteeldreef 2‐3, 4 (Deinze)

130217

Gesloten hoeve

Denderleeuw

130218

Herenhuis

130219

Dorpskern Denderleeuw

bunkers

interbellum

Kasteel met bijhorende dienstgebouwen en oranjerie, gelegen in een
groot domein met bos en een aangelegd park en vijver, met de
Leernsesteenweg verbonden door een dubbele eiken‐ en
beukendreef. Kasteel: bakstenen gebouw op U‐vormige plattegrond,
met elf traveeën en twee en een halve bouwlaag naar ontwerp van L.
Minard van 1845‐47. Koetshuizen en dienstwoning: bakstenen
gebouw van negen traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van L.
Minard van 1845. Oranjerie: rechthoekig bakstenen gebouw van elf
traveeën en één hoge bouwlaag, daterend van circa 1845. Verder nog
druivenserres en hovenierswoning.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
oranjeries,
druivenserres,
hovenierswonin
gen,
boothuizen,
personeelswoni
ngen, parken,
vijvers,
grasparterres,
dreven,
ommuurde
moestuinen,
opgaande
bomen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Denderleeuw

A. De Brabanterstraat 112 (Denderleeuw) Gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.
Korfboogvormige inrijpoort geflankeerd door vereenvoudigde
Toscaanse pilasters opgenomen in dienstgebouw. Woonhuis heden
met voortuintje en lage muur, vernieuwd in neo‐Vlaamserenaissance‐
trant. Witgeschilderde dienstgebouwen op gepikte plint.

boerenwoninge
n,
omheiningsmur
en, gesloten
hoeven

Denderleeuw

Denderleeuw

A. De Cockstraat 6 (Denderleeuw)

Alleenstaand herenhuis met grote achtertuin en voortuintje,
afgesloten van de straat door middel van een laag baksteenmuurtje
met een ijzeren hek. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën
onder schilddak.

19de eeuw
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

Denderleeuw

Denderleeuw

Denderweg, Dorp, Moreelstraat,
Pastorijweg (Denderleeuw)

Van de historische dorpskern van Denderleeuw bleven verschillende
elementen gaaf bewaard ten westen van de Dender.

dorpswoningen,
lagere scholen,
dorpen
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stijl

plantensoort

context

persoon
't Kindt Charles L. (Ontwerper),
Van Parys Antoon (Ontwerper)

empire

Minard Louis (Ontwerper)
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130220

Pastorie Heilige Amandusparochie met
tuin

Denderleeuw

Denderleeuw

Dorp 18 (Denderleeuw)

Alleenstaand huis van twee bouwlagen onder schilddak.
Baksteenbouw uit het vierde kwart van de 18de eeuw met
verwerking van zandsteen. Grote beboomde en deels ommuurde
achtertuin gelegen aan de Dender. Voortuintje afgesloten door
middel van een hoge aansluitende muur bij de kerkhofomheining;
overluifeld poortje tussen natuurstenen pijlers.

vierde kwart
hekpijlers,
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen

130221

Burgerhuis

Denderleeuw

Denderleeuw

Dorp 19 (Denderleeuw)

Neogotisch bakstenen gebouw van twee hoge bouwlagen en vier
traveeën onder zadeldak. Hoge arduinen plint met steektrap.

burgerhuizen

neogotiek

130222

Parochiekerk Heilige Amandus

Denderleeuw

Denderleeuw

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)

Kruisbasiliek met driebeukig schip opgetrokken uit natuursteen en
gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de
Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring van baksteen
en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang
via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.

13de eeuw,
hekpijlers,
vierde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiekerken

gotiek

130224

Winkelhuis

Denderleeuw

Denderleeuw

Guido Gezellestraat 111 (Denderleeuw)

Huis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw en neoclassicistisch getinte
winkelpui. Lijstgevel op arduinen plint, voorts bekleed met witte en
groene geglazuurde tegels.

winkels

130225

Watertoren

Denderleeuw

Denderleeuw

Guido Gezellestraat zonder nummer
(Denderleeuw)

Watertoren nabij het station van Denderleeuw, opgericht in 1925 in watertorens
opdracht van de spoorwegen in functie van de bevoorrading van
stoomtreinen met gezuiverd water uit de Dender. Samen met andere
watertorens die binnen de context van de spoorwegen werden
opgericht, behoort de watertoren tot het type D1.

130229

Herenhuis

Denderleeuw

Denderleeuw

Huissegemstraat 23 (Denderleeuw)

Alleenstaand herenhuis gelegen aan het Dendersas; twee bouwlagen gebouwen voor 19de eeuw
textiel‐ en
en zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Gecementeerde
lederwarenprod
lijstgevel en plint, voorzien van schijnvoegen.
uctie,
herenhuizen

130239

Landhuis gedateerd 1906

Denderleeuw

Denderleeuw

Stationsstraat 7 (Denderleeuw)

Alleenstaand neogotisch gebouw van twee verdiepingen met sierlijk
volumespel, gelegen in een grote tuin met toegang via een ijzeren
hek. Baksteenbouw met gebruik van arduin voor afwerking van de
onderdelen. Natuurstenen plint.

130223

Watermolen Eenemolen

Denderleeuw

Iddergem

Eenestraat 34 (Denderleeuw)

molenaarswoni eerste helft
Watermolen van drie traveeën en één bouwlaag, aan de
19de eeuw
ngen,
Kipsteekbeek. Onderslagmolen met recent ijzeren rad met houten
schoepen. Molen en molenaarswoning onder schilddak, uit de eerste watermolens
helft van de 19de eeuw.

130227

Stadswoning

Denderleeuw

Iddergem

Hoekstraat 9 (Denderleeuw)

Drie traveeën breed huis met twee bouwlagen onder zadeldak, uit het stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
vierde kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde en geschilderde
lijstgevel met deurrisaliet.

130228

Burgerhuis

Denderleeuw

Iddergem

Hoogstraat 43 (Denderleeuw)

Sober drie traveeën breed huis met twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak, 1878 gedateerd op de bovendorpel van de deur.
Links aanbouw van één travee onder lessenaarsdak, daarnaast
rechthoekige poort.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130235

Gesloten hoeve

Denderleeuw

Iddergem

Leliestraat 34 (Denderleeuw)

Vrij grote gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
vierkante geplaveide binnenkoer met tuin; boerenwoning
opklimmend tot midden 18de eeuw. Inrijpoort in muur aan
straatzijde. Haakse dienstgebouwen van baksteen met
gecementeerde plint onder zadeldaken, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

130236

Burgerhuis

Denderleeuw

Iddergem

Parochiestraat 102 (Denderleeuw)

Huis onder mansardedak met oudere kern, grosso modo op zelfde
wijze uitgewerkt als het burgerhuis Parochiestraat 86.

burgerhuizen

245/1748

landhuizen

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

voor WO I

neogotiek

traditioneel

plantensoort

context

persoon

Leurs Stan (Ontwerper), Valcke
Henri (Ontwerper)
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130237

Parochiekerk Sint‐Amandus

Denderleeuw

Iddergem

Parochiestraat 118 (Denderleeuw)

Sterk verbouwde middelgrote kerk met laatgotische westtoren, met
ommuurd parkje, het oorspronkelijk kerkhof vervangend.

parochiekerken derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130238

Burgerhuis

Denderleeuw

Iddergem

Parochiestraat 86 (Denderleeuw)

Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint en gecementeerde
lijstgevel voorzien van schijnvoegen.

130226

Boerenwoning van voormalige hoeve

Denderleeuw

Welle

Hertstraat 22 (Denderleeuw)

Dubbelhuis van anderhalve bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak boerenwoninge
met verhoogde begane grond. Gecementeerde lijstgevel voorzien van n, hoeven
schijnvoegen en begroend met wingerd.

130230

Gesloten hoeve

Denderleeuw

Welle

Kapellestraat 10 (Denderleeuw)

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide
binnenplaats met mestvaalt. Heropgebouwde overluifelde
steekbooginrijpoort tussen woonhuis en stalvleugel.

boerenwoninge 19de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

130231

Arbeiderswoning

Denderleeuw

Welle

Kapellestraat 18 (Denderleeuw)

Steegje met een smal pad en voorzien van een moestuintje en
armpomp. Arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag en vier
traveeën onder zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen,
waterpompen

130232

Semigesloten hoeve

Denderleeuw

Welle

Kerkstraat 52 (Denderleeuw)

Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een vierkante, geplaveide binnenplaats.
Rechthoekige inrijpoort tegenover woonhuis, opgenomen in schuur.
Woonhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak,
daterend uit eerste helft 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

130233

Herenhuis

Denderleeuw

Welle

Langestraat 20 (Denderleeuw)

Herenhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
schilddak. Witgeschilderde bepleisterde gevel op arduinen plint met
keldergaten, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

130234

Herenhuis

Denderleeuw

Welle

Langestraat 38 (Denderleeuw)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak met herenhuizen
gecementeerde lijstgevel versierd met imitatievoegen, vlak cordon
tussen de bouwlagen en sierlijke sgraffito met art‐nouveau‐inslag.

130240

Spoorwegbruggen

Denderleeuw

Welle

Steenweg zonder nummer, zonder
nummer (Denderleeuw)

Drievoudige overbrugging van de steenweg door spoorwegbruggen.

bruggen,
boogbruggen

130241

Burgerhuis

Denderleeuw

Welle

Welleplein 2 (Denderleeuw)

Huis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak,
daterend uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

130242

Pastorie Sint‐Pieters‐Bandenparochie met Denderleeuw
tuin

Welle

Welleplein 27 (Denderleeuw)

Pastorie uit de 19de eeuw met voortuintje en hekwerk op bakstenen
muurtje en voorts aan zuidelijke kerkzijde en langs de Kerkstraat
ommuurde tuin. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën
onder zadeldak met klokkenruitertje.

interbellum,
hekken,
omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

130243

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden met
kerkhof

Denderleeuw

Welle

Welleplein zonder nummer (Denderleeuw) De oude kerk, uit de 14de tot 15de eeuw, stond te midden van het
huidig dorpsplein, tegenover de pastorie en werd in 1875 afgebroken.
Opbouw van de nieuwe neogotische kerk naar ontwerp van Modeste
De Noyette in 1871. Kruisbasiliek met westtoren, ingeplant op het
uiteinde van het dorpsplein, naast de pastorie. Kerkhof ten noorden
met een collectie aan graftekens uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
hekpijlers,
funeraire
constructies

130244

Hoeve Hof ter Blokken

Denderleeuw

Welle

Wildebeekstraat 169 (Denderleeuw)

hoeven

Wellicht bewaarde inplanting, doch het geheel is erg verbouwd.

246/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek,
neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper)

neogotiek,
neogotiek,
classicisme

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
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130245

Gesloten hoeve

Denderleeuw

Welle

Wildebeekstraat 19 (Denderleeuw)

Recent vernieuwde gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen
gebouwen onder zadeldaken rondom een rechthoekig gekasseid erf.

schuren, stallen, 19de eeuw,
gesloten hoeven 20ste eeuw

130325

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Bevrijdingslaan 27 (Dendermonde)

Burgerhuis met achtergelegen voormalige brouwerij Sint‐Jozef, in
1895 opgericht door brouwer Léon Cesar Hermans, van 1904 tot
1921 tevens burgemeester te Appels. Dubbelhuis van vijf traveeën en
tweeëneenhalve bouwlaag onder zadeldak. Beboomde tuin met
zonnewijzer en oude beuk, deels afgescheiden van de straat door
ijzeren hek met tussengelegen zuilen, op gecementeerd muurtje.
Achtergelegen restant van brouwerij uit rode baksteen met
fabrieksschoorsteen.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hekken,
zonnewijzers,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

130326

Heilige Theresakapel

Dendermonde

Appels

Bevrijdingslaan zonder nummer
(Dendermonde)

betreedbare
Neogotisch getinte roodbakstenen kapel met driezijdige sluiting,
onder zadeldak, in 1927 gebouwd; schuin ingeplant tegenover de weg kapellen (klein
erfgoed)
en geflankeerd door twee lindes en groenaanplantingen.

130542

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Heirstraat 11 (Dendermonde)

Volgens kadasterarchief in 1904 gebouwd in opdracht van
kleermaker François‐Joseph Sacré‐De Boeck. Dubbelhuis van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag, met beraapte lijstgevel gevat
tussen imitatiehoekkettingen.

burgerhuizen

130543

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Appels

Heirstraat 53 (Dendermonde)

Volgens kadasterarchief in 1862 gebouwd in opdracht van
landbouwers Felix Beurms en Louis Fierlafijn en vóór 1932 met een
klein achtergelegen volume vergroot. Eénlaags dubbelhuis van vijf
traveeën met roodbakstenen lijstgevel.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

130544

Interbellumwoning

Dendermonde

Appels

Heirstraat 60 (Dendermonde)

Volgens kadastergegevens in de jaren 1930 gefaseerd gebouwd op de stadswoningen interbellum, na
WO II
plaats van een groter volume dat teruggaat tot 1885. Zijrisaliet met
garage in 1957 toegevoegd. Woning met asymmetrische
gevelopbouw en een parement van langwerpige voornamelijk rode
bakstenen.

130545

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Heirstraat 96 (Dendermonde)

Deels vrijstaand burgerhuis, volgens kadastergegevens in 1935
gebouwd voor werktuigkundige Adolf Gaspar Vereecken ‐ Hermans.
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder nieuwe
overkragende gootlijst en zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

130546

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Heirstraat 97 (Dendermonde)

Deels vrijstaand dubbelhuis volgens kadastergegevens in 1892
volledig herbouwd, mogelijk later verhoogd van één tot twee
bouwlagen, en in 1943 vergroot aan achterzijde. Verankerde
grijsgecementeerde gevel van vier traveeën en twee bouwlagen
onder vernieuwd leien zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130547

Sint‐Antoniuskapel

Dendermonde

Appels

Heirstraat zonder nummer (Dendermonde) Vrijstaande wegkapel, naar verluidt in 1933 gebouwd op grond van
de landbouwersfamilie Fierlafijn – Van der Jeught nabij hun
boerenburgerhuis en bij kadaster genoteerd in 1943. Kapel met
rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit rode bakstenen met
opgelegde voegen, op de hoeken gemarkeerd door smalle rechte
halfhoge pijlers, op een gecementeerde plint.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

130567

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 103 (Dendermonde)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in bijgebouwen,
kunstleien, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. boerenburgerhu
izen
In 1864 uitgebreid met een vrijstaand landgebouw rechts aan de
straat; in 1870 vergroot met twee linker traveeën.

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

130568

Hoeve

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 159 (Dendermonde)

Hoeve, in kern minstens opklimmend tot het laatste kwart van de
18de eeuw en opgetekend op het Land‐ en Kaartboek van Appels van
1783‐1784. Gebouwen met U‐vormig grondplan geplaatst rond
gekasseid erf, afgesloten van de straat door fraai smeedijzeren hek.

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven, stallen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130569

Dorpswoning

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 16, 16A (Dendermonde)

Dorpswoning, reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan van
1816. Het aan de straat gelegen woonhuis wordt volgens het
kadasterarchief in 1908 gedeeltelijk heropgebouwd.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

247/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

interbellum

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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130570

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 165 (Dendermonde)

Burgerhuis, minstens opklimmend tot circa 1783‐1784. Verankerde burgerhuizen
woning van zes traveeën en één bouwlaag op een verhoogde begane
grond met bedaking in zwarte Vlaamse pannen, nieuwe uitspringende
gootlijst.

130571

Herenhuis De Rycke

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 175 (Dendermonde)

Het herenhuis ligt naast één van de oudste Scheldeveren en aan een
historisch oude verbindingsweg binnen de regio Dendermonde. In
kern klimt de woning minstens op tot de tweede helft van 18de eeuw.
Haar huidig voorkomen, afgezien van enkele jongere ingrepen, kwam
tot stand in het eerste kwart van de 19de eeuw met uitbreiding uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

130572

Lagere school

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 18 (Dendermonde)

gevelniskapelle voor WO I,
In 1903 opgericht door zusters van de Congregatie van Onze‐Lieve‐
interbellum, na
Vrouw‐Presentatie van Beveren‐Waas op verzoek van monseigneur n, lagere
WO II
Stillemans als gemengde lagere school. De oorspronkelijk gebouwen scholen
naar ontwerp van aannemer‐architect Joseph Tas, bestonden uit twee
schoollokalen en een klein verblijf voor de zusters, meermaals
verbouwd en uitgebreid. Haaks op de straat ingeplant gebouw,
bestaande uit drie onderscheiden volumes, aan ommuurde
speelplaats.

130573

Klooster

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 20, 20A (Dendermonde)

Voormalig klooster van de zusters van de congregatie van Onze‐Lieve‐
Vrouw Presentatie van Beveren‐Waas die op verzoek van
monseigneur Stillemans een gemengde lagere school, de latere Heilig
Hartschool, in 1903 uitbouwden. Klooster met L‐vormige plattegrond
naar ontwerp van aannemer – architect Joseph Tas. Nieuwe
kloosterkapel in 1924 gebouwd naar de plannen van architect A.
D'Hooge uit Sint‐Niklaas.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

voor WO I,
interbellum

130574

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 27 (Dendermonde)

Burgerhuis, deels vrijstaand tegenover de parochiekerk, gebouwd in
1903 en achteraan vergroot in 1928. Woning van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

130575

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 46 (Dendermonde)

Alleenstaand roodbakstenen woonhuis, gebouwd in 1900 en
getypeerd door lange gevelankers, met lijstgevel van anderhalve
bouwlaag en drie traveeën op een witgeschilderde plint, onder
zadeldak.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
arbeiderswonin
gen

130576

Pastorie Sint‐Apolloniaparochie met tuin

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 49 (Dendermonde)

De pastorie is een typisch dubbelhuis uit 1769 naar ontwerp van
Pieter Joannes Oste en Simon (van) Swaervelde. De pastorie heeft een
volledig afgesloten voorhof met gemetste poort onder leien
schilddakje, oorspronkelijk verbonden met tuinmuren, en een siertuin
langs beide kanten geflankeerd door een bijgebouw. De tuin laat nog
duidelijk de 18de‐eeuwse formele en axiaal‐symmetrische aanleg
herkennen die vermoedelijk uit de bouwperiode van de pastorie
dateert.

derde kwart
pastorieën,
18de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen,
omheiningsmur
en, moestuinen,
boomgaarden

130577

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 66 (Dendermonde)

Deels vrijstaand, volgens kadastergegevens opgetrokken circa 1859 gevelniskapelle derde kwart
19de eeuw
en in 1870 vergroot met een landgebouwtje op achtererf dat in 1894 n, schuren,
arbeiderswonin
met het woonhuis aan de straat verbonden werd.
gen

130578

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 72 (Dendermonde)

In kern teruggaand op twee kleine woningen uit de eerste helft van de arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw die circa 1876 samengevoegd werden; vervolgens
19de eeuw
vergroot in 1894 en terug opgesplitst in 1898; huidig voorkomen uit
het interbellum.

130579

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat 75 (Dendermonde)

Alleenstaand verankerd dubbelhuis van vijf traveeën en één
bouwlaag onder kunstleien zadeldak met geprofileerde houten
kroonlijst, gebouwd in 1862.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

130581

Schipperskapelleke

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Schuin ingeplant roodbakstenen pijlerkapelletje onder vernieuwd
zadeldak in mechanische pannen voorzien van ijzeren topkruis,
getrapte daklijst in de zijgevels. Oprichtingsdatum niet bekend.

pijlerkapellen

248/1748

typologie

boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
schuren,
siertuinen,
waterpompen,
winkels

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

D'Hooge August (Ontwerper), Tas
Joseph (Ontwerper)

D'Hooge August (Ontwerper), Tas
Joseph (Ontwerper)
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typologie

datering

130580

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Dendermonde

Appels

Hoofdstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Neogotisch getinte kapel op rechthoekige plattegrond, opgetrokken
uit rode baksteen met gebruik van grijze baksteen voor de banden,
onder half leien schilddak, in 1908 gebouwd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

130658

Boerenwoning

Dendermonde

Appels

Koebosstraat 15 (Dendermonde)

Boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag onder houten
geprofileerde kroonlijst en zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw
en aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk en gemetste muur.
Erf bereikbaar via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

130659

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Koebosstraat 78 (Dendermonde)

Schuin op de straat ingeplant woonhuis, afgescheiden van de straat
door ommuurd voortuintje; uit de eerste helft van de 20ste eeuw,
vermoedelijk op de plaats van oudere bebouwing.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

eerste helft
20ste eeuw

130660

Wegkapel

Dendermonde

Appels

Koebosstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Neogotisch getinte wegkapel met rechthoekige plattegrond onder
half schilddak, opgetrokken uit rode bakstenen met gebruik van
grijsgesinterde bakstenen voor banden en tandfries in de blinde
zijgevels, volgens gevelsteen in 1905 gebouwd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

130859

Wegkapel

Dendermonde

Appels

Rijckelstraat zonder nummer
(Dendermonde)

betreedbare
Wegkapel, gelegen achter nummer 42 aan een veldwegel, in 1948
kapellen (klein
gebouwd en toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes.
Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint, onder mank pannen erfgoed)
zadeldak.

130998

Domein Kasteel Denderhof

Dendermonde

Appels

Steenweg van Aalst 114 (Dendermonde)

Het landhuis Kasteel Denderhof is omgeven door een park in
landschappelijke stijl met zichtas richting de Dender. Tot het domein
behoren ook een dienstgebouw met voormalige stallen, een kapel en
de rest van een tuinfolie. Volgens kadastergegevens werd het terrein
vermoedelijk omstreeks 1863 bebouwd met drie in U‐vorm
geplaatste losstaande vleugels die als landbouwuitbating gebruikt
werden. Circa 1898 werd het hoofdgebouw vergroot en werd een
kleine kapel gebouwd. Tussen 1909 en 1911 liet J. De Bruyn de
gebouwen vergroten en werd de villa verbouwd tot een kasteeltje in
eclectische stijl.

tweede helft
landhuizen,
parken, stallen, 19de eeuw,
tuinpaviljoenen, voor WO I
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen

130999

Onze‐Lieve‐Vrouw Ter Noodkapel

Dendermonde

Appels

Steenweg van Aalst zonder nummer
(Dendermonde)

Wat achterin en lager gelegen landelijke devotiekapel, door hoge
haag van de straat afgescheiden. De precieze bouwdatum van kapel is
niet bekend maar de kapel wordt circa 1871 kadastraal genoteerd
maar is mogelijk ouder. kleine kapel met rechthoekig grondplan en
vlakke koorafsluiting.

derde kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
afsluitingshagen

131008

Vredekapel

Dendermonde

Appels

Stuifstraat zonder nummer
(Dendermonde)

betreedbare
Gelegen op driehoekig beboomd perceel palend aan de oude
kapellen (klein
Scheldearm. Kapel in Vlaamse Stijl naar een ontwerp van architect
Fritz Bosteels en gebouwd in 1945 door de parochianen als dank voor erfgoed)
de gespaarde levens tijdens de Tweede Wereldoorlog.

na WO II

131071

Herberg met Cichoreifabriek Den Engel

Dendermonde

Appels

Vrijstraat 1 (Dendermonde)

Café Gildenhuis, naar verluidt voorheen ook koffiebranderij en
gildehuizen,
cichoreifabriek, teruggaand op 18de‐eeuwse herbergsite en vanouds herbergen
gebruikt als schuttershof van de Sint‐Ursulagilde. Langs oude rooilijn
gebouwd hoekpand van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak in mechanische pannen, klimmende dakkapel.

18de eeuw

131072

Parochiekerk Sint‐Appolonia

Dendermonde

Appels

Vrijstraat zonder nummer (Dendermonde) Door de sterke bevolkingsgroei in de tweede helft van de 18de eeuw parochiekerken tweede kwart
16de eeuw,
werd in 1783‐1784 beslist een nieuwe kerk te bouwen naar ontwerp
vierde kwart
van ingenieur Judocus Sibens. De oude kerk werd in 1785 gesloopt
18de eeuw
met uitzondering van het koor. Het gebouw werd opgetrokken in een
sobere classicistische baksteenarchitectuur, met behoud van het
grotendeels zandstenen koor uit de 16de eeuw, met dakbedekking
van blauwe Naamse leien. Bakstenen metselwerk op zandstenen
plint, afbraakmateriaal van de gesloopte kerk.
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stijl

plantensoort

eclecticisme

Fagus sylvatica

context

persoon

na WO II

Bosteels Fritz (Ontwerper)

classicisme

Sibens Judocus (Ontwerper), Van
Eenaeme Antoon (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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131079

Gemeentehuis van Appels

Dendermonde

Appels

Zandstraat 116 (Dendermonde)

Volgens gedenksteen in 1940 door Isabella Segers, burgemeester van gemeentehuize WO II
Appels van 1921 tot 1938, aan het gemeentebestuur geschonken en n
in 1942‐1943 door aannemers Louis Van Beveren en Zonen tot
gemeentehuis verbouwd, op basis van de plannen van de Gentse
architect Edmond Eggermont. Gebouw uit geelbruine langwerpige
bakstenen van twee bouwlagen onder zadeldak in zwarte
mechanische pannen, gevelbrede dakkapel.

131080

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Zandstraat 117 (Dendermonde)

burgerhuizen
Woning, circa 1945 verbouwd tot huidig volume met actueel Style
Hoge‐voorkomen; in 1950 kadastraal genoteerd. Breedhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

131081

Dorpswoning

Dendermonde

Appels

Zandstraat 118 (Dendermonde)

Dorpswoning heden met eind 19de of begin 20ste‐eeuws voorkomen, dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
maar teruggaand op een minstens tot de 18de eeuw opklimmende
voor WO I
herbergsite. Breedhuis van twee traveeën en anderhalve bouwlaag
onder vernieuwd pannen zadeldak.

131082

Herberg

Dendermonde

Appels

Zandstraat 119 (Dendermonde)

Opklimmend tot de 18de eeuw, in het Land‐ en Kaartboek van Appels bijgebouwen,
herbergen
van 1783‐1784 vermeld als herberg Den Muysentoren en vanouds
gebruikt als vergaderplaats voor de gemeenteraad van Appels. De
woning met L‐vormig bijgebouw wordt volgens kadasterplan in 1905
vergroot met een achteraanbouw. Gerenoveerde verankerde rode
baksteenbouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

131083

Hoeve

Dendermonde

Appels

Zandstraat 127 (Dendermonde)

Hoeve met uitweg naar Koebosstraat, in kern minstens opklimmend
tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Volledige ingesloten
boerenwoning wordt vermoedelijk verbouwd in 1836.

131084

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Zandstraat 133 (Dendermonde)

Volgens kadasterarchief in 1907 opgetrokken op de plaats van oudere arbeiderswonin voor WO I
bebouwing. Kleine woning van twee traveeën + poortje en anderhalve gen
bouwlaag onder zadeldak in kunstleien.

131085

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Zandstraat 135 (Dendermonde)

arbeiderswonin voor WO I
Reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan van circa 1816 en in
1905 gedeeltelijk heropgebouwd. Woonhuis van drie traveeën en één gen
bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse pannen.

131086

Arbeiderswoning

Dendermonde

Appels

Zandstraat 139 (Dendermonde)

Arbeiderswoning, in 1859 gebouwd door de metselaarsfamilie
Minner. In 1886 achteraan vergroot. Eenvoudige rijwoning van één
bouwlaag onder zadeldak.

131087

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Zandstraat 14 (Dendermonde)

Burgerhuis uit 1934; enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën burgerhuizen
onder zadeldak, vooraan geknikt en bedekt met kunstleien, licht
uitspringende dakkapel onder platte bedaking.

131088

Café Lokaal Sparta

Dendermonde

Appels

Zandstraat 141 (Dendermonde)

boerenburgerhu voor WO I
Huidig boerenburgerhuis volgens kadastergegevens in 1903
opgetrokken op plaats van ouder gebouw in het midden van de 19de izen, cafés
eeuw gekend als café De Exter. Half vrijstaand breedhuis van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak in kunstleien.

131089

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Zandstraat 21 (Dendermonde)

Voormalige woning, nu verbouwd tot gebouw met meerdere
woongelegenheden, volgens kadaster in 1925 gebouwd en in 1927
vergroot met een poorttravee ten westen. Rode baksteenbouw van
het dubbelhuistype bestaande uit twee bouwlagen en vijf traveeën.

131090

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Zandstraat 38 (Dendermonde)

Huidig gebouw wellicht in het begin van de 20ste eeuw opgetrokken, burgerhuizen, eerste helft
opslagplaatsen 20ste eeuw, na
maar kadastraal niet genoteerd. In 1966 sterk vergroot aan de
achterzijde en herbestemd tot magazijn, volgens mondelinge bron als
WO II
onderdeel van de aanpalende limonadefabriek. Woning van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in kunstleien.
Achtergelegen tweebeukig magazijn uit rode bakstenen, opgetrokken
in 1966.
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typologie

datering

na WO II

18de eeuw,
voor WO I

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

burgerhuizen

interbellum

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Eggermont Edmond (Ontwerper)
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131091

Burgerhuis

Dendermonde

Appels

Zandstraat 40 (Dendermonde)

Volgens kadastergegevens in 1925 in opdracht van handelaar Fr. Van burgerhuizen
Den Bossche – Goselin gebouwd ter vervanging van oudere
bebouwing. Het oostelijk deel wordt in 1959 afgesplitst en
omgebouwd tot een limonadefabriek. Woning met
dubbelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in kunstleien. Links poortgebouw met zelfde
geveluitwerking onder houten geprofileerde kroonlijst en golfplaten
zadeldak.

131092

Dorpswoning

Dendermonde

Appels

Zandstraat 48 (Dendermonde)

dorpswoningen 18de eeuw
Woning reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan van 1816,
wellicht opklimmend tot de 18de eeuw. Langs oude rooilijn gebouwd
volume van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse
pannen.

131093

Maalderij en olieslagerij Westelinck

Dendermonde

Appels

Zandstraat zonder nummer
(Dendermonde)

In 1857 werd een olieslagerij opgericht, op een perceel waar sinds
1844 een stenen koren‐ en oliewindmolen stond gebouwd. Achterin
gelegen bedrijfsgebouwen bereikbaar via een gekasseid pad
waarlangs toegang via ijzeren hek. Verankerde fabrieksgebouwen uit
voornamelijk donkerrode bakstenen van twee bouwlagen onder
snijdende vernieuwde zadeldaken, in U‐vorm rondom een koer
geplaatst. Vierkante schoorsteen van 1857.

fabrieksschoors
tenen,
maalderijen,
oliefabrieken,
zeepziederijen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

130248

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Baasrodestraat 165 (Dendermonde)

Vrijstaand burgerhuis met achtergelegen bijgebouwen, gebouwd in
1907. Voortuin afgesloten door een ijzeren hekwerk op een lage,
bakstenen muur. Bijgebouw van 1907 parallel achter de woning;
baksteenbouw onder pannen zadeldak.

bijgebouwen,
burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

voor WO I

130249

Villa Hoogeweg

Dendermonde

Baasrode

Baasrodestraat 180 (Dendermonde)

Interbellumvilla, gebouwd in 1934, op een quasi L‐vormig grondplan
van een courant voorkomend type. Lage baksteenbouw met
verhoogde begane grond onder mansardedaken bedekt met
kunstleien en voorzien van aangepaste brede zoldervensters met
driehoekig fronton.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

130250

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Baasrodestraat 192‐196 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen, volgens het kadasterarchief opgetrokken burgerhuizen
in 1936. Voortuintjes afgezet met geschilderde, betonnen
afsluitingen. Enkelhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën,
opgetrokken volgens spiegelbeeldschema.

interbellum

130252

Begraafplaats met het Hofken

Dendermonde

Baasrode

Baasrodestraat zonder nummer
(Dendermonde)

In 1837 liet het gemeentebestuur deze nieuwe begraafplaats
aanleggen. Middengang en centraal deel van het zogenaamde Hofken
uit 1874 met kerkhofkruis en graftekens, 35 gietijzeren grafkruisen;
latere uitbreidingen. In 1894 werd aan de Baasrodestraat ter breedte
van de begraafplaats van 1837 een bakstenen muur met centrale
poort en aansluitend op de hoeken een dodenhuisje en bergplaats
voor de grafmaker gebouwd.

hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
opslagplaatsen,
mortuaria,
buitenbegraafpl
aatsen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130251

Broekkantkapel

Dendermonde

Baasrode

Baasrodestraat zonder nummer
(Dendermonde)

De 19de‐eeuwse Broekkantkapel is een rechthoekige kapel van twee
traveeën met driezijdige sluiting onder een steil leien zadeldak en is
bekroond met een klokje en ijzeren sierkruis. Neogotische kapel in
gewitte baksteen op een grijsgeschilderde gecementeerde plint,
uitgevoerd in troubadourstijl.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

130332

Site Klein Moleken

Dendermonde

Baasrode

Bookmolenstraat 102 (Dendermonde)

Romp van een stenen korenwindmolen van het type bovenkruier uit
1889, ter verbouwing van een oudere molen van 1855. Verhard
voorerf aan de straat afgesloten door een ijzeren hek tussen afsluiting
van betonplaten. Ten noorden haaks op de straat ingeplant eenvoudig
molenaarshuis van twee bouwlagen, met een plat dak en een
gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen. Achterin
gelegen en parallel aan de straat bevinden zich een magazijn en stal.

molenaarswoni tweede helft
19de eeuw,
ngen,
opslagplaatsen, interbellum
stallen,
windmolens
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

Saeys Jozef (Ontwerper)

neogotiek

Saeys Jozef (Ontwerper)
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130333

Bookmolen met maalderij en hoeve

Dendermonde

Baasrode

Bookmolenstraat 162, zonder nummer
(Dendermonde)

Voormalige stenen korenwindmolen van het type bovenkruier uit het
begin van de 19de eeuw, met een kasseiweg die ook toegang verleent
tot een maalderij uit circa 1871 en een 19de‐eeuwse hoeve met
stallen en schuren.

windmolens,
hoeven,
schuren, stallen,
maalderijen

eerste kwart
19de eeuw,
19de eeuw, WO
II, derde kwart
19de eeuw

130334

Elektriciteitscabine

Dendermonde

Baasrode

Bookmolenstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1961 door de NV Gas en
Elektriciteit van Noord‐België uit Mechelen, ter vervanging van een
bestaande elektriciteitscabine daterend van 1924. Witgeschilderde
baksteenbouw op een bakstenen plint en onder een overstekend
lessenaarsdak in beton.

elektriciteitscab na WO II
ines

130335

Smidse Sarens

Dendermonde

Baasrode

Bookmolenstraat zonder nummer, zonder De smidse staat bekend als smidse Sarens naar de smid die naar
nummer (Dendermonde)
verluidt deze ambachtelijke bedrijvigheid hier opstartte. Gegevens
van het kadasterarchief bevestigen dat de smidse werd opgericht in
1897 in een alleenstaand gebouw. Smidse in de vorm van een
enkelvoudig rechthoekig bakstenen gebouw met ijzeren
verankeringen, afgedekt door een zadeldak.

130338

Heirbaanmolen

Dendermonde

Baasrode

Broekkouter 131 (Dendermonde)

windmolens,
Romp van de voormalige Heirbaanmolen, een stenen
korenwindmolen van het type bovenkruier die gebouwd werd tussen Mariagrotten
1770 en 1818. Naast de voormalige molen bevindt zich een kleine
Onze‐Lieve‐Vrouwegrot.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

130339

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Broekstraat 28 (Dendermonde)

Burgerhuis met bijhorende dwarsschuur, gelegen aan een zijstraatje burgerhuizen,
van de Broekstraat. Volgens het kadasterarchief werd een bestaande schuren
hoeve, die al is weergegeven op het primitief kadasterplan van 1816,
in het eerste kwart van de 20ste eeuw uitgebreid en deels herbouwd.
Dwars op de straat gelegen dubbelhuis in baksteenbouw van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder pannen zadeldak.

eerste helft
20ste eeuw

130340

Watertoren

Dendermonde

Baasrode

Broekstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Watertoren, opgetrokken in 1982 naar de ontwerpplannen van
architecten G. en D. Bontinck uit Gent. Vrij hoge, vrijstaande en naar
boven toe breder wordende watertoren met ronde kuip.

130424

Café Pompierken en dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 1‐2 (Dendermonde)

cafés,
voor WO I
Café en naastgelegen woning, gelegen op de hoek met de
Scheepswerfstraat. Volgens gegevens uit het kadasterarchief samen dorpswoningen
met de woningen aan Scheepswerfstraat nummer 25‐27 gebouwd in
1908‐1909.

130425

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 22 (Dendermonde)

Breed dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak met kunstleien, opgetrokken in 1923‐1924.

burgerhuizen

130426

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 3 (Dendermonde)

Baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder leien
zadeldak, opgetrokken in 1904.

dorpswoningen voor WO I

130427

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 4 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerwoning gelegen in een hoek van het Dorpsplein, gebouwd in
1905. Dubbelhuis van tweeënhalve bouwlaag onder zadeldak bedekt
met zeshoekige kunstleien.

voor WO I

130428

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 6 (Dendermonde)

Burgerwoning, opgetrokken in 1905 door politiecommissaris Jean
Simon‐Aerts. Enkelhuis van twee bouwlagen onder leien
pseudomansardedak.

burgerhuizen

voor WO I

130429

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Dorpsplein 7 (Dendermonde)

Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder leien
zadeldak, gebouwd in 1906. Lijstgevel met enkelhuisopstand op
sokkel in hardsteen met gecementeerde panelen met imitatie
breuksteenvoegen.

burgerhuizen

voor WO I

130432

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Driehuizen 12‐16 (Dendermonde)

Ensemble van interbellumwoningen, opgetrokken in 1935. Bakstenen burgerhuizen
enkelhuizen van twee of drie bouwlagen en twee traveeën, onder
laag hellende zadeldaken bedekt met kunstleien. Geelbakstenen
straatgevels op arduinen plinten.

252/1748

smidsen

watertorens

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

vanaf 1975

interbellum

interbellum

Bontinck Dirk (Ontwerper),
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)
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130433

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Driehuizen 18‐20 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen. Nummer 20 gebouwd in 1909 en
nummer 18 vóór 1923; laatstgenoemde werd in 1935 gedeeltelijk
herbouwd. Enkelhuizen van twee bouwlagen en drie traveeën. Links
van nummer 20, lager bijgebouw van twee bouwlagen en drie
traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130434

Interbellumwoning

Dendermonde

Baasrode

Driehuizen 38 (Dendermonde)

Eenvoudig rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder
zadeldak bedekt met kunstleien, opgetrokken in 1936‐1937.

dorpswoningen interbellum

130435

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Driehuizen 64 (Dendermonde)

slagerijen
Burgerwoning met slagerij genaamd "De Drie Huizen", volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1928‐1929 door "vleeschhouwer" Odilon
Dooms‐Gerlo.

130457

Fabrieksgebouwen en directeurswoning

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 10‐12 (Dendermonde)

Voormalige fabrieksgebouwen van de kabelfabriek Van Praet‐
Dansaert, daterend uit de jaren 1920. Directeurswoning van 1928‐
1929, gelegen aan de straatkant. Dubbelhuis van twee bouwlagen en
drie traveeën onder een pseudomansardedak bedekt met
cementpannen.

directeurswonin interbellum
gen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

130458

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 108 (Dendermonde)

Enkelhuis in baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën
onder pseudomansardedak, gebouwd in 1888. De dakconstructie en
de straatgevel werden aangepast in de jaren 1920.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130459

Hoekhuis en zagerij

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 114 (Dendermonde)

De woning werd opgetrokken in 1900. De aanpalende zagerij werd in burgerhuizen,
houtzagerijen
1929 aangebouwd. Hoekhuis van twee bouwlagen, twee maal vier
traveeën en een afgeschuinde hoektravee. Voormalige zagerij;
houten skeletbouw opgevuld met metselwerk en onder een zadeldak
bedekt met golfplaten. Straatgevel op gepikte plint en bovenaan
voorzien van verluchtingsgaten. Rechthoekige openingen, onder meer
dubbele schuifpoort op hangrail.

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

130460

Oliefabriek Usine Saint‐Antoine

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 39 (Dendermonde)

Opgericht in 1894 door Léon en Edmond De Bruyn. De oliefabriek
naast de Schelde te Baasrode werd in de jaren voor 1900 en in het
eerste decennium van de 20ste eeuw stelselmatig vergroot. Enkele
van de oudste fabrieksgebouwen, parallel aan elkaar en haaks
ingeplant tegenover de toegang, zijn nog als dusdanig herkenbaar
bewaard gebleven. De twee meest vooruitspringende vleugels
klimmen nog op tot de jaren 1890 en vertonen typische kenmerken
van laat 19de‐eeuwse bakstenen fabrieksarchitectuur.

130461

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 4‐6 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen, gebouwd in 1898. Enkelhuizen van twee burgerhuizen
bouwlagen en drie traveeën onder doorlopend, pannen zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

130462

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 52 (Dendermonde)

Voormalige woning van kolenhandelaar Karel Heyndricx, horende bij burgerhuizen
bedrijfsgebouwen aan de overkant van de straat. Volgens gegevens
uit het kadasterarchief gebouwd in 1935 in opdracht van handelaar
Petrus Heyndricx. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën
onder geknikt zadeldak bedekt met kunstleien.

interbellum

130463

Villa

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat 98 (Dendermonde)

Vrijstaande villa, gebouwd door industrieel Theodore Vermylen in
1893. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder een
tent dak bedekt met kunstleien. Witgeschilderde baksteenbouw op
plint in breuksteenverband met getraliede keldergaten.

253/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

kantoorgebouw vierde kwart
19de eeuw,
en,
voor WO I,
oliefabrieken
interbellum,
WO II, na WO II

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

Bosteels Fritz (Ontwerper),
Janssens Flor (Ontwerper)
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130464

Laad‐ en losgebouw stijfselfabriek
Vermylen

Dendermonde

Baasrode

Fabriekstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Tussen de scheepswerven van Baasrode en het station van Baasrode‐ stijfselfabrieken vierde kwart
19de eeuw,
Noord vestigden zich vanaf het einde van de 19de eeuw langsheen de
voor WO I
Schelde een aantal belangrijke fabrieken zodat deze buurt zich
ontwikkelde tot een grote industriezone. Bij de bedrijfsgebouwen van
de fabriek Vermylen hoorde een behouden losstaand bakstenen laad‐
en losgebouw. Het rechthoekige gebouw heeft de vorm van een
kleine toren en telt drie bouwlagen met plat dak.

130487

Smidse en dorpswoning De Vliegher

Dendermonde

Baasrode

Geerstraat 38 (Dendermonde)

De smidse en de bijhorende woning werden volgens het
kadasterarchief samen opgericht in 1880 door Adolphe Jacobs, smid.
De smidse en voormalige woning van de smid zijn als afzonderlijke
gebouwen op het voorerf gelegen: links in de erfhoek de L‐vormige
smidse met zijpuntgevel aan de straat, rechts het huis met voorgevel
aan de straat.

130488

Kruiskapel

Dendermonde

Baasrode

Geerstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Gelegen op de hoek met de Smeyskensstraat. Schuin ten opzichte van betreedbare
kapellen (klein
beide straten ingeplante wegkapel, gelegen in de oksel van de
erfgoed)
naastgelegen woningen en naar verluidt opgericht in 1867.
Rechthoekige bakstenen wegkapel onder zadeldak voorzien van
decoratief ijzeren dakkruis met voorpuntgevel in imitatie rustica en
begrensd door geblokte hoekpilasters.

derde kwart
19de eeuw

130656

Gemeenteschool

Dendermonde

Baasrode

Kloosterstraat 25 (Dendermonde)

De huidige schoolgebouwen dateren van 1928 en werden gebouwd
naar de plannen van bouwmeester De Coene uit Sint‐Gillis.
Schoolgebouw gelegen aan de Kloosterstraat met achterliggende
speelplaats. Eénlaagse bruinbakstenen constructie samengesteld uit
een langgerekt hoofdvolume van elf traveeën met twee éénlaagse
zijvolumes. Jonger en kleiner schoolgebouw dwars op het
hoofdvolume.

lagere scholen

interbellum,
tweede helft
20ste eeuw

130657

Burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Kloosterstraat 68‐72 (Dendermonde)

Rijwoningen van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldaken burgerhuizen
bedekt met pannen, gebouwd in 1934‐1935.

130743

Spoorwachterswoning

Dendermonde

Baasrode

Mandekensstraat 308 (Dendermonde)

Het alleenstaande huis uit 1902 is vooraan op een spievormig perceel
ingeplant, met de voorgevel pal uitziend op de spoorwegovergang,
met een driehoekig voortuintje. Het betreft een vrijwel rechthoekige
woning in donker bakstenen metselwerk op omlopende
gecementeerde plint, twee bouwlagen tellend en onder een mank
zadeldak van donkere Vlaamse pannen.

voor WO I
baan‐ en
seinwachterswo
ningen,
moestuinen,
stallen

130837

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Palingbotterstraat 3 (Dendermonde)

Rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder mansardedak
met oeils‐de‐boeuf, opgetrokken in 1909.

burgerhuizen

voor WO I

130838

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Palingbotterstraat 5 (Dendermonde)

burgerhuizen
Volgens gegevens uit het kadasterarchief werd hier in 1904 een
magazijn gebouwd door onderwijzer Arthur Van Praet, in 1912
vergroot en nadien van bestemming gewijzigd tot huis. Diephuis van
drie bouwlagen en drie traveeën onder overstekend zadeldak bedekt
met rode, mechanische pannen.

voor WO I

130846

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Provinciale baan 1 (Dendermonde)

Halfvrijstaande interbellumwoning, gebouwd in 1937. Naast de
woning werd in 1937 een bestaand magazijn vergroot tot een
boomzagerij. Dubbelhuis van twee en een halve bouwlaag en drie
traveeën in baksteenbouw onder platte bedaking met een
verspringende daklijst.

254/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
bakovens,
dorpswoningen, 19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, smidsen

burgerhuizen

interbellum

interbellum

De Coene (Ontwerper)
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130847

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐ten‐Briel

Dendermonde

Baasrode

Provinciale baan zonder nummer
(Dendermonde)

Architect Frans Van Severen maakte de plannen op voor de bouw van parochiekerken, na WO II
een voorlopige kerk later te verbouwen tot parochiezaal, doch tot op pastorieën
heden als parochiekerk in gebruik gebleven. Bouwwerken aangevat
op 4 juli 1949 en op 16 oktober 1949 werd de nieuwe kerk ingewijd.
Metalen skelet van oorspronkelijk eenbeukige zaalkerk geleverd door
Ateliers de Constructions Baasrode. Kerk in 1987 uitgebreid met twee
zijbeuken.

130865

Villa

Dendermonde

Baasrode

Rosstraat 37 (Dendermonde)

villa's
Dieper gelegen villa, opgetrokken in 1932. Omhaagde voortuin met
(bouwkundig
links een ijzeren toegangshek tussen vierkante, bakstenen pijlers.
erfgoed)
Vrijstaand dubbelhuis op onregelmatig grondplan van één en twee
bouwlagen en drie traveeën breed, onder snijdende mansardedaken.

interbellum

130866

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Rosstraat 39‐41 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van twee gekoppelde woningen, opgetrokken in 1942.
Symmetrisch opgebouwde, vrijstaande tweewoonst van twee
bouwlagen: samengesteld uit twee enkelhuizen van twee traveeën
onder gemeenschappelijk schilddak bedekt met mechanische pannen.

WO II

130867

Godsgasthuis

Dendermonde

Baasrode

Rosstraat 66 (Dendermonde)

na WO II,
Grootschalig gebouwencomplex bestaande uit verschillende vleugels; godshuizen,
heiligenbeelden interbellum
oudste vleugel van 1931‐1932 naar ontwerp van architect Cloquet,
gelegen aan de straatkant. Symmetrisch opgebouwd hoofdvolume
van twee bouwlagen en negen traveeën. Baksteenbouw onder
mansardedak bedekt met kunstleien en voorzien van dakkapellen met
afgeschuinde bovenhoeken. Lagere bakstenen zijvolumes van twee
bouwlagen onder platte bedaking. Rechts van de hoofdtoegang
staand beeld van de Heilige Vincentius a Paulo, circa 1947
gerealiseerd door beeldhouwer Achilles Moortgat.

130878

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 1 (Dendermonde)

burgerhuizen
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd
zadeldak, in 1904 gebouwd. Roodbakstenen lijstgevel met knipvoegen
boven blauwgeschilderde gecementeerde plint.

130879

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 11 (Dendermonde)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien
schilddak, opgetrokken in 1935. Roodbakstenen gevel met
knipvoegen en houten kroonlijst op modillons. Hoger opgetrokken
linker travee, licht vooruitspringend op de verdieping, onder
afgeknotte gebogen top.

burgerhuizen

interbellum

130880

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 13 (Dendermonde)

Burgerhuis uit het midden van de jaren 1920, van twee traveeën en
twee bouwlagen onder leien mansardedak.

burgerhuizen

interbellum

130881

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 18 (Dendermonde)

burgerhuizen
Interbellumwoning van drie bouwlagen onder geknikt zadeldak,
opgetrokken in 1937. Lijstgevel met parement uit gele sierstenen,
centraal opengewerkt door vijf gekoppelde rechthoekige vensters op
de bovenverdiepingen.

interbellum

130882

Hoekhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 2 (Dendermonde)

Dubbelhuis van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken met
kunstleien, opgetrokken in 1905.

130883

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 27 (Dendermonde)

Oorspronkelijk twee rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen dorpswoningen voor WO I
onder zadeldak, samen met de woningen op het Dorpsplein nummer
1 en 2 in 1909 opgetrokken. Nu is alleen de rechter woning bewaard.

130884

Hoekhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 30 (Dendermonde)

Hoekhuis met Dorpsplein, gebouwd in 1907. Hoofdvolume van twee
bouwlagen en twee traveeën langs het Dorpsplein, twee langs de
Scheepswerfstraat en één afgeschuinde hoektravee onder zadeldak.

130885

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 46 (Dendermonde)

Rijhuis, in 1907 opgetrokken. Enkelhuis van twee traveeën en twee
dorpswoningen voor WO I
bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Roodbakstenen lijstgevel met
knipvoegen, verlevendigd door witgeschilderde banden, hoek‐ en
sluitstenen.

255/1748

typologie

datering

voor WO I

dorpswoningen voor WO I

dorpswoningen voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Severen Frans (Ontwerper)

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper)
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130886

Hoekhuis Blauwe Zaal

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 51 (Dendermonde)

Voormalige feest‐, toneel‐, en filmzaal Olympia. Hoekpand met
Kloosterstraat en aanpalend achtergelegen gebouw langs de
Scheepswerfstraat, gebouwd in 1909.

feestzalen

voor WO I

130887

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 68 (Dendermonde)

Voorheen postkantoor en woonhuis. Dubbelhuis van vier traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1914.

WO I

130888

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat 7, 7A (Dendermonde)

Westelijk deel van grotere woning die volgens het kadasterarchief in burgerhuizen
1909 werd opgetrokken in opdracht van schoenmaker François
Bosman‐De Geeter, in 1914 gedeeltelijk herbouwd en verkleind en in
1920 bij de aankoop door Emiel Bosman‐Van den Eede in twee
wooneenheden gesplitst.

voor WO I

130889

Herdenkingsmonument gesneuvelden

Dendermonde

Baasrode

Scheepswerfstraat zonder nummer
(Dendermonde)

oorlogsgedenkt interbellum
Het gedenkteken werd in 1920 opgericht voor de Vrijheidsboom.
Centrale gedenkplaat, geflankeerd door twee vlakke, vierkante pijlers ekens
met kapiteel rustend op basement; bekroond door een hoofdgestel en
gebogen fronton met centraal het wapenschild van Baasrode.

130890

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Schippersdijk 25 (Dendermonde)

Boerenburgerhuis, gebouwd in 1877 op de plaats van oudere
bebouwing. Woning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, met in het verlengde een schuur onder aansluitend
zadeldak.

130891

Gesloten hoeve

Dendermonde

Baasrode

Schippersdijk 70 (Dendermonde)

boerenwoninge 19de eeuw
Boerenwoning, al aangegeven op het primitief kadasterplan van
1816, volgens kadasterarchief uitbreiding in 1889, gepaard met bouw n, schuren,
gesloten hoeven
van een schuur langs de straat. In 1956 registreert het kadaster
opnieuw een vergroting van de hoeve, deze maal aan de achterzijde.
Hoeve met gesloten aanleg bestaande uit bakstenen gebouwen onder
zadeldaken.

130897

Schuurkouterkapel met geleide lindes

Dendermonde

Baasrode

Schuurkouter zonder nummer
(Dendermonde)

Grote rechthoekige wegkapel met driezijdige sluiting in
baksteenbouw onder steil zadeldak met leien en voorzien van een
ijzeren sierkruis en bolornament. In de klokvormige voorgevel is de
wegkapel op een gevelsteen 1759 gedateerd. De kapel wordt
geflankeerd door twee van de oorspronkelijk vier geleide linden.

130948

Gemeentehuis Baasrode

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 100 (Dendermonde)

gemeentehuize derde kwart
Het gemeentehuis grenst aan de straat en werd circa 1860
19de eeuw
gerealiseerd naar ontwerp van bouwkundige J. Saeys. De noordelijke n
zijgevel paalt deels aan de meer naar achter gelegen pastorie; de
zuidelijke zijgevel grenst deels aan de voormalige
onderwijzerswoning van de vroegere gemeenteschool. Het
gemeentehuis is typologisch en stilistisch verwant aan de
neoclassicistische woningbouw van omstreeks 1860.

130949

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 100A (Dendermonde) Aanvankelijk burgerhuis, gebouwd in 1886. In 1910 aangekocht door burgerhuizen
de gemeente Baasrode met toevoeging aan de achterzijde van
schoolgebouwen ter uitbreiding van de aanvankelijk achter het
aanpalende gemeentehuis gelegen gemeenteschool. Dieper gelegen
gebouw met vier venstertraveeën van twee bouwlagen onder
zadeldak en links aanpalend licht terugspringend poortgebouw van
één bouwlaag onder schilddak.

130950

Brouwerswoning

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 111, 113A
(Dendermonde)

Ruim opgevat bakstenen burgerhuis uit 1872 van vijf traveeën en
brouwerswonin tweede helft
twee bouwlagen onder schilddak, in 1887 vergroot. Rechts aanpalend gen
19de eeuw
poortgebouw van één bouwlaag onder platte bedaking. Lijstgevel op
hardstenen sokkel en horizontaal geleed door hardstenen
cordonlijsten.

130951

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 113 (Dendermonde)

Teruggaand op een huis aangegeven op het primitief kadasterplan
van 1816 en circa 1889 verbouwd en vergroot. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel horizontaal geleed door platte banden en
cordons.

256/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
schuren

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
leibomen

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Tilia

neoclassicisme

Carels Jean‐Pierre (Ontwerper),
Saeys Jozef (Ontwerper)
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130952

Herenhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 115‐117
(Dendermonde)

Neoclassicistisch getint herenhuis uit 1889 van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder afgeknot schilddak (leien). Dubbelhuis met
gepleisterde en geschilderde lijstgevel met pui uitgevoerd in brede
banden boven de hoge zwaar geprofileerde natuurstenen plint.
Rechts aanpalend poortgebouw met beglaasde poort voorzien van
siersmeedwerk, gevat tussen geblokte pilasters, voorheen bekroond
met siervazen.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130953

Herenhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 125 (Dendermonde)

Herenhuis uit 1837 van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien herenhuizen
zadeldak. Donkerrode bakstenen lijstgevel op lage hardstenen plint
en bovenaan afgelijnd door architraaflijstje, smalle vlakke fries en
daklijst. Licht uitspringende poorttravee rechts met brede poort gevat
binnen een hardstenen omlijsting gevormd door pilasters en
afdekkend hoofdgestel.

130954

Scheepswerven Van Praet‐Dansaert en
Van Damme

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 137, zonder nummer Scheepvaartmuseum en voormalige scheepswerven Van Praet‐
(Dendermonde)
Dansaert en Van Damme. De voormalige scheepswerf Van
Praet–Dansaert is één van de oudste, zo niet de oudste nog volledig
bewaarde Vlaamse scheepswerf met droogdokken, werkhuizen,
burelen, loodsen en werktuigen. De nog bestaande droogdokken voor
houten schepen van de scheepswerven van Van Damme en van Van
Praet‐Dansaert dateren uit de 19de eeuw. Het voormalige huis van
scheepsbouwer Emiel Van Damme, dateert vermoedelijk uit het
tweede kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen,
opslagplaatsen,
scheepswerven,
smidsen,
werkplaatsen,
droogdokken

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

130955

Tweegezinswoning

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 17‐19 (Dendermonde) Tweegezinswoning, in 1844 gebouwd en circa 1901 samengevoegd
met landgebouw ten westen. Woonhuis, bestaande uit zeven
traveeën langs de straat, één schuine travee en twee bouwlagen
onder half schilddak, vermoedelijk in de jaren 1920 voorzien van de
huidige gecementeerde gevelbekleding.

bijgebouwen,
burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

130956

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 20 (Dendermonde)

130957

Scheepswerf Van Damme

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 23‐25 (Dendermonde) Scheepswerf Van Damme, volgens de literatuur en kadastergegevens scheepswerven interbellum
in 1928 in opdracht van de broers Van Damme en weduwe Van
Damme‐Van Praet gebouwd en aangevuld met de installatie van
elektrische motors. Bewaarde oorspronkelijke constructies
opgebouwd uit een ijzeren raamwerk, opgevuld met
baksteenmetselwerk.

130958

Herenhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 41 (Dendermonde)

herenhuizen,
Herenhuis, minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de 19de
eeuw en in 1889 vergroot en uitgebreid met bijgebouwen. Dubbelhuis koetshuizen
van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts in de
gevel: korfboogvormige poortopening met bewaarde houten poort.
Achtergelegen voormalig koetshuis.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130959

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 48 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis, in 1898 gebouwd op de plaats van oudere bebouwing.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Roodbakstenen lijstgevel gekenmerkt door knipvoegen, opengewerkt
door hoge, getoogde muuropeningen met bakstenen omlijsting.

vierde kwart
19de eeuw

130960

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 49 (Dendermonde)

Dorpswoning, volgens kadastergegevens in 1903 gebouwd of
dorpswoningen voor WO I
verbouwd tot het huidige volume. Enkelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak. Links aansluitend poortgebouw van
één bouwlaag.

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

burgerhuizen, eerste kwart
Rijhuis, in kern minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de
onderwijsgebou 19de eeuw
19de eeuw. In 1844 werd het bouwblok in drie woningen verdeeld,
wen
waarvan nummer 20 in 1875 werd aangepast. Volgens de
overlevering vroeger privé‐school, later woonhuis. Enkelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

257/1748

stijl

Pilaet Karel (Ontwerper),
Scheepswerven Van Praet‐
Dansaert en Van Damme
(Opdrachtgever)
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korte beschrijving

130961

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 60 (Dendermonde)

Burgerhuis, in kern minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de burgerhuizen,
grafzerken
19de eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Gewelfde kelder met gerecupereerde grafsteen uit 1541.

tweede kwart
16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

130962

Herenhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 62 (Dendermonde)

herenhuizen
Op het primitief kadasterplan van 1816 werd al een volume
weergegeven op deze plaats dat volgens kadastergegevens in 1889
werd vergroot. Enkelhuis met vrijwel symmetrische ordonnantie van
zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel
vermoedelijk in de eerste decennia van de 20ste eeuw bekleed met
faiencetegels in een witte kleur met gebruik van blauwe tegels voor
banden en ontlastingsbogen.

19de eeuw

130963

Brouwerswoning en brouwerij

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 68 (Dendermonde)

Herenhuis met midden 19de‐eeuws voorkomen en 20ste‐eeuwse
interieuraanpassingen, voormalig woonhuis van de brouwersfamilie
D'Hollander. Woonhuis met dubbelhuisopstand, bestaande uit vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. In 1939 werd een
nieuw brouwerijgebouw opgericht, samen met een stookruimte en
een 25 meter hoge schoorsteen. Brouwerij ingeplant aan de straat en
rechts palend aan het brouwershuis. Leegstaand fabrieksgebouw van
drie traveeën en vier bouwlagen onder platte bedaking.

130964

Site Hof van Peene met
brouwerijgebouwen

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 69 (Dendermonde)

brouwerijen
Site met overblijfselen van het 15de‐eeuwse Hof van Peene en met
vroegere brouwerijgebouwen. Gelegen op circa 50 meter ten westen
van de dorpskerk van Baasrode, op een diep perceel aan de
noordelijke straatzijde en in onmiddellijke nabijheid van de Schelde.
Achterliggend ensemble van landelijke industriële gebouwen van de
voormalige brouwerij, samengesteld uit diverse volumes in
verankerde baksteenbouw onder snijden pannen schilddak en
zadeldaken.

130965

Dokterswoning

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 70 (Dendermonde)

Dokterswoning, gebouwd in 1921. Rijhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder snijdende zadeldaken met eclectisch getinte
voorgevel met reminiscenties aan de traditionele bak‐ en
zandsteenbouw. Roodbakstenen parement verlevendigd door
natuurstenen elementen.

dokterswoninge interbellum
n

130966

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 78 (Dendermonde)

Burgerhuis uit 1875; dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen met mezzanino onder zadeldak met bpleisterde en
geschilderde lijstgevel met symmetrische opstand.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

130967

Herenhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 88 (Dendermonde)

Herenhuis, teruggaand op woning aangegeven op het primitief
kadasterplan van 1816; volgens kadastergegevens in 1880 vergroot.
Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak.
Bakstenen lijstgevel voorheen gepleisterd en witgeschilderd verrijkt
met hardsteen.

herenhuizen

19de eeuw

130968

Burgerhuis

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 92 (Dendermonde)

Burgerhuis, volgens kadastergegevens gedeeltelijk herbouwd in 1881; burgerhuizen
ook nog deels gereconstrueerd in 1904 en in 1905 vergroot met een
atelier aan de achterzijde door koperslager Albert‐François Van
Hoeck‐Raes.

130969

Pastorie Sint‐Ursmarusparochie met tuin

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat 98 (Dendermonde)

Pastorie van circa 1850 naar ontwerp van de Dendermondse
stadsbouwmeester Johan Beeckman met voortuin achter een
gemetselde en van traliewerk voorziene straatafsluiting.
Neoclassicistisch bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder leien zadeldak. Achter de pastorie gelegen
bijgebouw, vermoedelijk de woning van de stalknecht met bijhorende
paardenstal. Daarachter grote L‐vormige pastorietuin met
boomgaard, een oude paardenkastanje en rest van de omgrachting
van de 17de‐eeuwse pastorie.

258/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
brouwerijen,
brouwerswonin interbellum
gen,
fabrieksschoors
tenen

walgrachten,
boomgaarden,
hekken,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
pastorieën,
personeelswoni
ngen,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw

19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

130970

Parochiekerk Sint‐Ursmarus

Dendermonde

Baasrode

Sint‐Ursmarusstraat zonder nummer
(Dendermonde)

calvariebergen, vierde kwart
De kerk heeft een driebeukig grondplan met een klein koor,
geflankeerd door kleine sacristieën, een monumentale westtoren met parochiekerken, 15de eeuw,
eerste kwart
aan weerszijden annexen onder een lessenaarsdak die lager zijn dan roepstenen
16de eeuw,
de eigenlijke zijbeuken. Van de gotische kerk, die omstreeks 1500
vierde kwart
gebouwd werd, rest nog slechts de onderbouw van de vierkante
17de eeuw,
westtoren.
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

130971

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Smeyskensstraat 113 (Dendermonde)

Vrijstaand woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd in 1930.

dorpswoningen interbellum

131011

Villa van Theodoor Vermylen met tuin

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 15
(Dendermonde)

Villa, gebouwd als directeurswoning van de fabrieken Vermylen en
gekadastreerd als nieuwbouw in 1912. Onderdeel van de aparte
fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf
Vermylen. De villa bezit een dominant karakter en een zeer
authentiek voorkomen. De omringende tuin vertoont een aanleg in
landschappelijke stijl bepaald door diverse loofboomsoorten solitair
en in groepen aangeplant. De voortuin wordt aan de noordwestelijke
zijde afgesloten door een bak‐ en hardstenen omheiningsmuur met in
het midden decoratief ijzeren hekwerk.

directeurswonin voor WO I
gen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, siertuinen

131012

Concert‐ en feestzaal

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 17
(Dendermonde)

concertzalen,
Aanvankelijk concertzaal en feestzaal, opgericht door het bedrijf
Vermylen, gekadastreerd als nieuwbouw in 1908, onderdeel van de feestzalen
aparte fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf
Vermylen. De eigenlijke zaal bezit een langgerekte rechthoekige vorm
onder pannen zadeldak met wellicht later toegevoegd dakklokje. Dit
volume wordt voorafgegaan door een hogere voorbouw die toegang
verleent tot de zaal, typologisch opgevat als een hoekhuis.

131013

Personeelswoning

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 19
(Dendermonde)

personeelswoni voor WO I
Aan de voorbouw van de concert‐ en feestzaal palend enkelhuis,
samen ermee als nieuwbouw gekadastreerd in 1908, onderdeel van ngen
de aparte fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf
Vermylen.

131014

Metaalfabriek Ateliers de constructions de Dendermonde
Baesrode

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 20
(Dendermonde)

metaalfabrieken voor WO I
De bedrijfsgebouwen waar allerhande metalen constructies
geproduceerd werden, zijn gelegen tussen de huizenrij nummer 14‐18
en nummer 24‐36, als onderdeel van de aparte fabriekswijk met
woningbouw gerealiseerd door het bedrijf Vermylen. De
indrukwekkende rechthoekige fabriekshal van 1907 paalt met een
hoge kopgevel aan de straat. Rechts een lage lange lijstgevel aan van
de latere bedrijfsuitbreidingen van 1909‐1911. De gevelwand bezit de
typische bouwkarakteristieken eigen aan de industriële architectuur
van die tijd.

131015

Ensemble van personeelswoningen

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 24‐36
(Dendermonde)

Huizenrij van zeven woningen voor bedienden, als nieuwbouw
gekadastreerd in 1906 en behorend tot de aparte fabriekswijk met
woningbouw gerealiseerd door het bedrijf Vermylen.

personeelswoni voor WO I
ngen

131010

Reeks personeelswoningen

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 3‐13
(Dendermonde)

Reeks van aaneensluitende huizen samen als nieuwbouw
gekadastreerd in 1911, onderdeel van de aparte fabriekswijk met
woningbouw gerealiseerd door het bedrijf Vermylen.

personeelswoni voor WO I
ngen

131009

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Baasrode

Theodoor Vermylenstraat 4‐18
(Dendermonde)

Ensemble van huizen samen gekadastreerd in 1911, onderdeel van de
aparte fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf
Vermylen. Een symmetrisch geheel vormend met twee middelste
rijhuizen in spiegelbeeldschema en voorts volgens een repeterend
schema gebouwde rijhuizen.

omheiningsmur voor WO I
en,
personeelswoni
ngen, tuinen

259/1748

typologie

datering

stijl
gotiek,
classicisme

voor WO I

eclecticisme

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Goethals Jules (Ontwerper), Van
Severen Frans (Ontwerper)
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131016

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Baasrode

131055

Hoeve met losse bestanddelen

Dendermonde

131056

Vrije Kleuterschool Vlassenbroek

131057

korte beschrijving

typologie

datering

Theodoor Vermylenstraat 68‐78, 82, 86‐98 Volgens kadastergegevens in 1908‐1909 gebouwd in opdracht van
(Dendermonde)
het bedrijf Vermylen, in aansluiting bij de kern van de fabriekswijk
met woningbouw en plein die hier meer voorin de straat werd
gerealiseerd.

arbeiderscités

voor WO I

Baasrode

Vlassenbroek 129‐131 (Dendermonde)

Hoeve met losse bestanddelen ingeplant naast de Scheldedijk nabij de
dorpskerk van Vlassenbroek. Schuin ten opzichte van straat ingeplant
vrijstaand huis al aangegeven op het primitief kadasterplan van 1816.
Aan de straat op het voorerf ingeplant bakhuisje van het
samengestelde type. Op het achtererf, wagenhuis in gewitte
baksteenbouw met pannen zadeldak.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek 188 (Dendermonde)

Schooltje bestaand uit een speelplaats, klaslokaal, kolenhok en
stalletje, opgericht in 1911 door toenmalig pastoor Karel Taracola
tegenover de dorpskerk van Vlassenbroek. Eénlaags bakstenen
klasgebouw van drie traveeën onder zadeldak. Rechterzijde van de
speelplaats met overdekte speelgalerij onder lessenaarsdak.

kleuterscholen

Pastorie Sint‐Gertrudisparochie met tuin

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek 192 (Dendermonde)

De vrijstaande pastorie van Vlassenbroek ligt ten noordoosten van de omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 18de eeuw,
kerk. Ze bevindt iets van de straat verwijderd en heeft een met
pastorietuinen vierde kwart
hekwerk afgesloten ommuurde voortuin en open achtertuin. De
19de eeuw
pastorie was oorspronkelijk een gebouw van slechts één bouwlaag
met een mansardedak dat minstens tot 1775 opklimt. Na de aankoop
in 1876 werd het met een bovenverdieping verhoogd en voorzien van
een uniforme bepleisterde voorgevel.

131058

Langgestrekte hoeve Drieskenshof

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek 234 (Dendermonde)

Langgestrekte hoeve, minstens opklimmend tot het eerste kwart van
de 19de eeuw. In oorsprong mogelijk oudere woning van drie
traveeën, met inwendige bouwsporen wijzend op een vroegere
vakwerkbouw. Bouwnaden getuigend van later aangebouwde
dwarsschuur van twee traveeën met aardappelkelder ten westen en
verhoogde stallen ten oosten, nu geïncorporeerd bij de woning. Ten
noorden van de woning, rond gemetste bakstenen waterput en
heropgebouwd bakhuisje.

aardappelkelder eerste kwart
s, waterputten, 19de eeuw
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

131059

Herberg Vlassenbroek

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek 54 (Dendermonde)

Hoeve met herberg met achterliggend erf. Voorheen alleenstaande
woning volgens kadastergegevens opgericht in 1864, in 1894
uitgebreid met rechts aansluitende schuur en kleine losstaande stal
op het achtererf. Ensemble van landelijke gebouwen in verankerde
baksteenbouw. Aan de straat ingeplante boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag. Oude ronde waterput met houten deksel
op achtererf.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, herbergen,
hoeven,
schuren,
waterputten

131060

Dorpswoning

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek 99 (Dendermonde)

In L‐vorm gebouwde alleenstaande dorpswoning, ingeplant op
straathoek aan de weg naast de Scheldedijk en met de voorgevel
gericht naar de tegenoverliggende dorpskerk van Vlassenbroek.
Enkelhuis van vier traveeën voorzien van rechthoekige
muuropeningen onder houten lateien en met recente luiken.

dorpswoningen 19de eeuw

131064

Parochiekerk Sint‐Gertrudis

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek zonder nummer
(Dendermonde)

Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend
kerkhof. Het kerkhof is omhaagd en is afgesloten door een ijzeren hek
aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De
kerkhofbeplanting omvat onder meer vier taxussen op stam en een
geschoren afsluitingshaag met topiary van taxus. Het kerkje klimt in
kern vermoedelijk op tot de 11de of 12de eeuw. Uit die periode
dateert het deel van het romaanse koor opgetrokken in breuksteen.
De in Lediaanse zandsteen uitgevoerde kruisbeuken dateren
vermoedelijk uit de 14de of 15de eeuw.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
parochiekerken,
hagen

260/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

11de eeuw,
12de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

vakwerkbouw

romaans, gotiek

Zens Mathias (Ontwerper)
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naam
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deelgemeente

adres

korte beschrijving

131063

Pomp aan kerkplein

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek zonder nummer
(Dendermonde)

Publieke pomp ingeplant aan het kerkpleintje van Vlassenbroek, voor waterpompen
de parochiekerk Sint‐Gertrudis. Vierzijdige hardstenen
armwaterpomp met afgeschuinde hoeken op geprofileerde sokkel en
geprofileerde bekroning met lijstwerk voorzien van bolornament.

131062

Veldkruis

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek zonder nummer
(Dendermonde)

Veldkruis, vermoedelijk daterend uit de jaren 1950, naar verluidt
opgericht in opdracht van pastoor V. Stuyver. Betonnen T‐vormig
kruis met Christusbeeld.

131061

Wegkapel

Dendermonde

Baasrode

Vlassenbroek zonder nummer
(Dendermonde)

Landelijk gelegen wegkapel, schuin ingeplant tegenover nummer 16, betreedbare
kapellen (klein
volgens opschrift gevelsteen gebouwd in 1858 door pastoor P.J. De
erfgoed)
Saedeleer. Volgens archieffoto voorheen eenvoudiger, gewitte
baksteenbouw voorzien van gedrukte spitsboogvormige deuropening
onder dito nis in stomp puntgeveltje.

derde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

130253

Pastorie

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 1 (Dendermonde)

pastorieën
Verankerde bakstenen woning van acht traveeën en slechts één
kamer diep met twee bouwlagen onder pannen zadeldak met getrapt
dakvenster boven de zesde deurtravee. Langgestrekte verankerde
bakstenen voorgevel met sporen van talrijke verbouwingen, in kern
mogelijk teruggaand tot de 15de eeuw.

derde kwart
15de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

traditioneel

130255

Begijnenhuis Onze‐Lieve‐Vrouw van
Lourdes

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 10 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
In 1635‐1636 door het begijnhof gebouwde woning samen met
17de eeuw
nummer 9 mogelijk met behoud van de kelder van de vorige woning,
uitgevoerd door meester metser Merten Marien en meester
timmerman Abraham van Calendries. Enkelhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak met vernieuwd getrapt
dakvenster.

traditioneel

130256

Begijnenhuis Heilige Bonifacius

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 11 (Dendermonde)

begijnenhuizen 16de eeuw,
Kleine begijnenwoning waarin het eerste luik van het
eerste helft
Begijnhofmuseum in 1973 en 1980 gerealiseerd werd. Woning van
17de eeuw
twee traveeën, aanvankelijk slechts één kamer diep, dateert in de
kern nog uit de 16de of uit de eerste helft van de 17de eeuw.
Verankerde bakstenen voorgevel met 19de‐eeuwse deur en vensters
met 19de‐eeuws schrijnwerk en witgeschilderde speklagen als
horizontale accenten.

traditioneel

130257

Begijnenhuis Heilige Lambertus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 12 (Dendermonde)

Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer begijnenhuizen eerste kwart
18de eeuw
13 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de‐eeuwse huizen.
De voorgevel van deze woning werd echter midden 19de eeuw
vervangen door een nieuw parement, met nieuwe vensters en deur
met 19de‐eeuws schrijnwerk. Verankerde baksteenbouw van drie
traveeën, twee kamers diep en twee bouwlagen onder vernieuwd
pannen zadeldak.

traditioneel

130254

Sint‐Alexiusbegijnhof

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 1‐22, 23, 26‐43, 45‐46,
Begijnhoflaan 26‐58, 62‐64, 68,
Brusselsestraat 36 (Dendermonde)

Het huidige Sint‐Alexiusbegijnhof is het tweede begijnhof van
Dendermonde. Het eerste begijnhof dateerde uit het tweede kwart
van de 13de eeuw en lag in de buurt van het gewezen Sint‐
Gillishospitaal in een zeer moerassig gebied.

130258

Begijnenhuis Heilige Ursmarus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 13 (Dendermonde)

Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer begijnenhuizen eerste kwart
18de eeuw
12 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de‐eeuwse huizen.
Goed bewaarde woning van drie traveeën, twee kamers diep, en twee
bouwlagen onder nieuw pannen zadeldak, doorlopend over nummer
12, met nieuw getrapt dakvenster.
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Kunstwerkhuizen Haenecour
(Ontwerper), Van Weyenbergh
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Alphonse (Ontwerper), Vossaert
Maurice (Ontwerper)
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eerste helft
18de eeuw,
interbellum
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130259

Begijnenhuis Heilige Medardus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 14 (Dendermonde)

Kleine woning van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, in kern vermoedelijk nog een één kamer diepe woning uit
de 16de eeuw, circa 1625 achteraan uitgebreid met een haaks
achterhuis, op initiatief van het begijnhof. Huidige woning van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak vooraan en
twee haakse achterbouwen met één bouwlaag onder afzonderlijke
zadeldaken.

begijnenhuizen 16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

130260

Begijnenhuis Heilige Hubertus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 15 (Dendermonde)

begijnenhuizen vierde kwart
In kern vermoedelijk een eind 16de‐eeuwse, één kamer diepe
16de eeuw,
dubbelwoning met bovenverdieping en achteraan een aangebouwde
derde kwart
traptoren. Volgens rekeningen in 1660 in opdracht van het begijnhof
17de eeuw
achteraan uitgebreid met een kelder en opkamer, rechter traveeën,
onder lessenaarsdak. Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak met twee vernieuwde
centraal geplaatste getrapte dakvensters.

traditioneel

130261

Begijnenhuis Heilige Floribertus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 16 (Dendermonde)

Samen met nummer 17 en 18 in 1658‐1659 gebouwde woning in
opdracht van het begijnhof, uitgebreid met een nieuwe keuken in
1663. Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met centraal vernieuwd getrapt dakvenster.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130262

Begijnenhuis Heilige Vulmarus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 17 (Dendermonde)

Samen met nummer 16 en 18 in 1658‐1659 gebouwde woning in
opdracht van het begijnhof, opgetrokken als spiegelbeeld van
nummer 18. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
vernieuwd pannen zadeldak met nieuw getrapt dakvenster.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130263

Begijnenhuis Heilige Adelardus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 18 (Dendermonde)

Samen met nummer 16 en 17 in 1658‐1659 gebouwde woning in
opdracht van het begijnhof, opgetrokken als spiegelbeeld van
nummer 17. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
vernieuwd pannen zadeldak met nieuw getrapt dakvenster.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130264

Begijnenhuis Heilige Guido

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 19 (Dendermonde)

Huidige woning gebouwd in 1715 door meester metser Carel Cool in
opdracht van het begijnhofbestuur ter vervanging van een vroegere
woning van 1590. Ook de linker helft van de aanpalende woning
nummer 20 werd toen herbouwd. Enkelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak met nieuw
getrapt dakvenster.

begijnenhuizen eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

130265

Begijnenhuis Heilige Michaël

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 2 (Dendermonde)

Hoekhuis aan de toegangsweg en oostzijde van het plein. Huidige
woning bestaande uit twee vroegere huisjes: links het vroegere huis
van de portiersters, gebouwd in 1608 samen met het poorthuis,
rechts het huisje van twee traveeën met ingangsdeur; opgericht in
1655‐1660 samen met de twee volgende huizen aan deze pleinzijde,
uitgevoerd door meester metser Merten Marien.

begijnenhuizen, eerste kwart
gevelniskapelle 17de eeuw,
derde kwart
n
17de eeuw

traditioneel

130266

Convent Heilige Harten van Jezus, Maria
en Jozef

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 20 (Dendermonde)

Huidig gebouw bestaande uit twee woningen met gemeenschappelijk conventen
ingang. De drie rechter traveeën omvatten een huis van 1626‐1628,
de ingang en twee linker traveeën werden in 1715 samen met
nummer 19 herbouwd op de plaats van een eind 16de‐eeuwse
begijnenwoning.

tweede kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

traditioneel

130267

Convent van de Acht Blijschappen

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 21‐22 (Dendermonde)

Vroeger convent van de Acht Blijschappen, sinds de 18de eeuw ook
soms Vadersconvent genoemd, opgericht door François vander
Nimmen. Oorspronkelijk convent van zeven traveeën, slechts één
kamer diep, en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met twee
vernieuwde getrapte dakvensters.

conventen

tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

130268

Begijnenhuis Heilige Gerardus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 23 (Dendermonde)

Huidige woning gebouwd in 1660 op de plaats van het huis
begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw
Rapenborch, een 16de‐eeuwse woning en het laatste huis van de
zuidzijde van het plein, naast de Molenpoort die leidde naar de molen
en het Akkerveld. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder vernieuwd pannen zadeldak.
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stijl

130269

Nieuwe en oude infirmerie

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 24‐25 (Dendermonde)

In de noordwesthoek van het begijnhof, achter een voortuin en hoge
bakstenen muur ingeplant vrijstaand gebouw bestaande uit de
voormalige oude infirmerie die in kern mogelijk dateert uit de tweede
helft van de 15de of uit het begin van de 16de eeuw en tot 1975 nog
woning van de grootjuffer en de bijgebouwde vleugel van 1709 of
nieuwe infirmerie.

begijnenhuizen,
brouwerijen,
infirmerieën,
omheiningsmur
en, stallen

tweede helft
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

130270

Begijnenhuis Heilige Arnoldus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 26 (Dendermonde)

begijnenhuizen derde kwart
Linker woning van de noordelijke pleinwand vermoedelijk nog
17de eeuw
opklimmend tot 1666‐1667. Enkelhuis van twee traveeën, één kamer
diep, en twee bouwlagen onder nieuw pannen zadeldak met nieuw
getrapt dakvenster.

traditioneel

130271

Begijnenhuis Heilige Eleutherius, nu
Heilige Ignatius

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 27 (Dendermonde)

Woning gebouwd kort voor 1660 op een braakliggend terrein in
opdracht van de begijnen Anna en Agnes Van Laere. Enkelhuis van
twee traveeën en twee bouwlagen onder rood pannen zadeldak met
nieuw getrapt dakvenster.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130272

Heilige Geestconvent of Achtersten
convent

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 28 (Dendermonde)

achterhuizen,
Het convent werd voor het eerst vermeld in 1480 maar na de
godsdiensttroebelen werden de afzonderlijke kamers verhuurd. Door conventen
een schenking van begijn Katelijne De Keyser in 1606 hersteld en
opnieuw als convent gebruikt. Het gebouw kreeg toen een
bovenverdieping, een kelder en dwarsvleugel met keuken en washok
rechts achteraan. Begin 18de eeuw werd waarschijnlijk het linker
achterhuis aangebouwd. Dubbelhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken en één nieuw getrapt
dakvenster.

eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

130273

Begijnenhuis Heilige Romualdus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 29 (Dendermonde)

begijnenhuizen vierde kwart
Aan de oostzijde van het Heilige Geestconvent gebouwde woning,
17de eeuw
opgetrokken in 1690 ter vervanging van een ouder huis. Enkelhuis van
drie traveeën, twee kamers diep en twee bouwlagen onder
vernieuwd pannen zadeldak met toegevoegd getrapt dakvenster.

traditioneel

130274

Begijnenhuis Heilige Gabriël

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 3 (Dendermonde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend
zadeldak met nummer 2 en 4 en samen met deze huizen gebouwd in
1655‐60 in de tuin van het huis van de portiersters; voor het eerst
vermeld in rekeningen van 1660‐1663.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130275

Begijnenhuis Heilige Livinus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 30 (Dendermonde)

Woning met vermoedelijk oudere kern, volgens de jaarankers in 1693 begijnenhuizen vierde kwart
17de eeuw
verbouwd of grotendeels vernieuwd. Enkelhuis van drie traveeën,
twee kamers diep met twee bouwlagen onder vernieuwd pannen
zadeldak met nieuw getrapt dakvenster.

traditioneel

130276

Begijnenhuis Heilige Egidius, nu Heilige
Johannes

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 31 (Dendermonde)

Huidige woning gebouwd circa 1700 op de plaats van een bestaande
begijnenwoning die bij contract van 11 december 1699 afgebroken
werd. Enkelhuis van drie traveeën, twee kamers diep en twee
bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak met nieuw getrapt
dakvenster.

waterputten,
vierde kwart
begijnenhuizen 17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

130277

Begijnenhuis Heilige Willibrordus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 32 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Huidige woning volledig herbouwd in 1736‐1738 voor de zussen‐
18de eeuw
begijnen Catarina en Theresia Van Lokeren op de plaats van een
vroegere woning die tijdens het Calvinistisch bewind verwoest werd
en in 1592 hersteld was. Vrij ruime woning van het enkelhuistype,
met drie traveeën, deur rechts, twee kamers diep en twee bouwlagen
onder vernieuwd pannen zadeldak met centraal getrapt dakvenster.

traditioneel

130278

Begijnenhuis Heilige Amandus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 33 (Dendermonde)

Samen met de huizen nummer 34 en 35 opgetrokken in 1616‐1617 op begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw
kosten van het begijnhof op een braakliggend terrein. De werken
werden uitgevoerd door meester metser Merten Marien en
timmerman Abraham Van Calendries. Enkelhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak met oud getrapt
dakvenster en aandak met schouderstuk links.

traditioneel
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130279

Begijnenhuis Heilige Vedastus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 34 (Dendermonde)

Samen met de huizen nummer 33 en 35 opgetrokken in 1616‐1617 op begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw
kosten van het begijnhof op een braakliggend terrein. Enkelhuis van
twee traveeën, één kamer diep en twee bouwlagen onder zwart
pannen zadeldak, doorlopend over nummer 33, met oud getrapt
dakvenster.

traditioneel

130280

Begijnenhuis Heilige Emebertus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 35 (Dendermonde)

begijnenhuizen eerste kwart
Woning gebouwd met de huizen nummer 33 en 34 die opgericht
17de eeuw
werden door het begijnhofbestuur en nadien verkocht. Enkelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd rood pannen
zadeldak met centraal nieuw getrapt dakvenster en aandak met
schouderstuk rechts.

traditioneel

130281

Begijnenhuis Heilige Ludgerus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 36 (Dendermonde)

Woning met mogelijk nog 16de‐eeuwse kern, aangepast in 1611,
mogelijk met toevoeging van een bovenverdieping. Enkelhuis van
twee traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd rood pannen
zadeldak met nieuw getrapt dakvenster.

begijnenhuizen 16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

traditioneel

130282

Begijnenhuis Heilige Macharius

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 37 (Dendermonde)

Vermoedelijk oorspronkelijk een kleine 16de‐eeuwse woning die
midden 17de eeuw verbouwd werd tot haar huidig volume met
bovenverdieping. Het jaartal 1689 stond vroeger geschilderd op een
balk in de aangebouwde achterkeuken onder aansluitend
lessenaarsdak. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder vernieuwd rood pannen zadeldak met nieuw getrapt
dakvenster.

begijnenhuizen 16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130283

Begijnenhuis Heilige Apostelen

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 38 (Dendermonde)

Vermoedelijk in de eerste helft van de 17de eeuw opgerichte woning begijnenhuizen eerste helft
17de eeuw
waarvan de eerste rekeningen dateren van 1660. Enkelhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd rood pannen zadeldak
met nieuw getrapt dakvenster.

130284

Begijnenhuis De Capproen, nu Onze‐Lieve‐ Dendermonde
Vrouw van Zeven Weeën

Dendermonde

Begijnhof 39 (Dendermonde)

Een kleine bestaande woning werd in 1604 verbouwd en samen met
de toen nieuw gebouwde woning nummer 40 uitgewerkt als één
woning. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zwart pannen zadeldak.

begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw

traditioneel

130285

Begijnenhuis Heilige Rafaël

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 4 (Dendermonde)

Grotendeels achter nummer 5 verscholen woning in de zuidoosthoek begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw
van het plein opgetrokken samen met nummer 2 en 3 in 1655‐1660 in
de tuin van de portierswoning en voor het eerst vermeld in
rekeningen van 1660‐1663. Bakstenen pleingevel van één travee en
twee bouwlagen onder doorgetrokken zadeldak met vernieuwd
getrapt dakvenster.

traditioneel

130286

Begijnenhuis Heilige Paulus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 40 (Dendermonde)

Volgens archiefdocument werd het huis nieuw gebouwd in 1604
waarbij de bestaande woning nummer 39 aangepast werd en zij tot
1900 één woning vormden. Samen gebouwd ook met nummer 41.
Enkelhuis van twee traveeën, spiegelbeeld van nummer 39, en twee
bouwlagen onder zwart pannen zadeldak.

begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw

traditioneel

130287

Begijnenhuis Heilige Petrus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 41 (Dendermonde)

Woning gebouwd in 1604 samen met nummer 40 en gelegen naast
het oude Stickersconvent. Tussen 1613 en 1619 gebruikt als convent
tijdens sloop en wederopbouw van het aanpalende Stickersconvent.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zwart
pannen zadeldak tussen aandaken met twee dakvensters met
puntgevel.

begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw

traditioneel

130288

Stickersconvent, nu Huis Sint‐Jan‐Baptist

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 42 (Dendermonde)

Oorspronkelijk samen met nummer 43 opgericht in 1447 als
conventen
Stickersconvent door meester Jan de Stickere en bestemd voor de
opvang van arme meisjes en de voorbereiding tot het begijnenleven.
In 1583‐1584 door het calvinistisch bestuur verkocht en verhuurd. In
1618‐1619 grotendeels gesloopt en vervangen door een nieuw
convent. Circa 1660 werd het rechter deel, nummer 43, afgesplitst.
Huidig dubbelhuis van vier traveeën, oorspronkelijk één kamer diep,
en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak, met twee getrapte
dakvensters.
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130289

Stickersconvent, nu Huis Onbevlekte
ontvangenis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 43 (Dendermonde)

conventen
Oorspronkelijk samen met nummer 42 opgericht in 1447 als
Stickersconvent door meester Jan de Stickere en bestemd voor de
opvang van arme meisjes en de voorbereiding tot het begijnenleven.
Circa 1660 werd de twee rechter traveeën afgesplitst van het
convent, het huidige nummer 43 en als afzonderlijke begijnenwoning
verkocht. Huidige woning van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zwart pannen half schilddak.

130290

Begijnhofkerk

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 45 (Dendermonde)

Op het binnenplein ingeplante georiënteerde kerk gebouwd in 1927‐ begijnhofkerken interbellum
1928 naar de plannen van architecten Alphonse en Maurice Vossaert
op de plaats van de oude begijnhofkerk. Eenbeukige kerk van vier
traveeën met iets smaller koor van twee traveeën met driezijdige
sluiting en rechthoekige sacristie aansluitend tegen de eerste
koortravee aan de zuidzijde. Opgetrokken uit baksteen met
sporadische verwerking van natuursteen.

130291

Sint‐Antoniuskapel

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 46 (Dendermonde)

Neogotische kapel opgericht in 1889 op initiatief van pastoor J.B. De
Smedt, op de plaats van de gesloopte portierswoning naast het
huidige ijzeren toegangshek in de noordoosthoek van het begijnhof.
Kapel met driezijdige sluiting, opgetrokken uit baksteen met
verwerking van hardsteen.

130292

Begijnenhuis Heilige Engelen

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 5 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Eerste woning van de oostzijde van het plein, volgens
17de eeuw
archiefdocumenten gebouwd in 1639 op de tuin achter brouwerij Het
Hoefijzer door M. Liebrechts, koopman te Antwerpen voor zijn
dochter begijn. Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak tussen aandaken; getrapt dakvenster boven de
middentravee.

130293

Begijnenhuis Heilige Jozef

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 6 (Dendermonde)

Eerste huis aan de zuidzijde van het plein, in 1590 vermeld, dus nog
opklimmend tot voor de beeldenstorm van 1578. De verbouwing tot
de huidige woning dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de
17de eeuw met 19de‐eeuwse aanpassingen. Enkelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen
aandaken.

begijnenhuizen tweede helft
17de eeuw

traditioneel

130294

Begijnenhuis Heilige Alexius

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 7 (Dendermonde)

begijnenhuizen eerste kwart
Huidig gebouw van 1613 ter vervanging van een vroeger huisje.
17de eeuw
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met centraal vernieuwd getrapt dakvenster. Drie bewaarde
smeedijzeren gevelankers.

traditioneel

130295

Begijnenhuis Heilige Hilduardus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 8 (Dendermonde)

Huis gebouwd in 1613 samen met de aanpalende begijnenwoning
nummer 7 doch in spiegelbeeld en eveneens ter vervanging van een
vroeger met stro gedekt huisje, uitgevoerd door meester metser
Marten Marien. In de loop van de 18de en in de 19de eeuw
aangepast. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

begijnenhuizen eerste kwart
17de eeuw

130296

Begijnenhuis Heilige Bavo

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof 9 (Dendermonde)

In 1635‐1636 door het begijnhof gebouwde woning samen met
nummer 10 met behoud van de kelder van de vorige woning,
uitgevoerd door meester metser Merten Marien en meester
timmerman Abraham van Calendries. Enkelhuis met aangepaste
verankerde bakstenen voorgevel uit midden 19de eeuw.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

130297

Calvariekapel

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhof zonder nummer (Dendermonde) Aan het einde van de vroegere zogenaamde Rechte straat aan de
noordwestzijde, in de hoek van de tuinmuur van de oorspronkelijke
Infirmerie en huis van de grootjuffer, werd in 1883 een neogotische
kapel opgericht. Open kapel opgetrokken uit bakstenen met
bekronende schoudergevel met vlechtingen. Spitsboogopening
afgesloten door een ijzeren hek.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

neogotiek

265/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

tweede kwart
15de eeuw

traditioneel

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Vossaert Alphonse (Ontwerper),
Vossaert Maurice (Ontwerper)

neogotiek

traditioneel

Zens Mathias (Uitvoerder)
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130298

Stadslagere jongensschool

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 1, 1A (Dendermonde)

Huidig complex grenzend aan het bewaarde voormalige Bastion VIII lagere scholen, interbellum
met voorgracht en lunet. Volgens gedateerd en gesigneerd bouwplan omheiningsmur
en
nieuwe stadslagere jongensschool met bijhorende
bestuurderswoning in 1922 ontworpen door stadsarchitect Fernand
de Ruddere ter vervanging van de tijdens de Eerste Wereldoorlog
verwoeste school in het stadscentrum. Beeldbepalend ensemble in de
straatbocht vlakbij de Zuidlaan. L‐vormig complex in typische
neotraditionele stijl samengesteld uit drie volumes onder halve
pannen schilddaken.

neotraditioneel

130299

Begijnenhuis Heilige Fredericus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 26 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Voormalige begijnenwoning, oorspronkelijk de voorlaatste woning
17de eeuw
aan de zuidkant van het pleinbegijnhof, sinds 1926 hernummerd in de
Begijnhoflaan. Woning volgens archiefdocumenten opgericht samen
met de aanpalende woning in 1628. Enkelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak met dakvenster
met tuitgeveltje aan de oorspronkelijke voorgevel.

traditioneel

130300

Begijnenhuis Heilige Gerulfus

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 28 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Woning volgens archiefdocumenten opgericht samen met de
17de eeuw
aanpalende woning nummer 26, in 1628. Enkelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak.

traditioneel

130301

Villa

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 3 (Dendermonde)

Aanvankelijk gebouwd als bestuurderswoning bij de aanpalende
stedelijke lagere jongensschool. Wat achterin gelegen verzorgde villa
met diepe tuin, aan de straat afgesloten door smeedijzeren hekwerk
aan bakstenen pijlers op breukstenen plint. Als ensemble met de
voormalige jongensschool in 1922 ontworpen door stadsarchitect
Fernand de Ruddere in een neotraditionele stijl met cottage‐
invloeden. Bouw zeer waarschijnlijk gelijktijdig met nieuwe
schoolgebouwen in 1924 voltooid.

130302

Begijnenhuis Heilige Jozef Beschermer

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 30 (Dendermonde)

begijnenhuizen derde kwart
Voormalige begijnenwoning, van 1877 tot circa 1895 ingericht als
17de eeuw
begijnhofschool. Woning met smalle gevel van slechts één travee in
de noordwesthoek van het begijnhof, opgericht door de zussen‐
begijnen De Beule circa 1660. Gevel aan het begijnhof van één travee
en twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, voorheen met
dakvenster met tuitgeveltje.

traditioneel

130303

Begijnenhuis Heilige Dimfna

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 32 (Dendermonde)

Begijnenhuis, vermoedelijk circa 1638‐1639 opgericht. Enkelhuis van begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw
drie traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd rood pannen
zadeldak en witgeschilderde getande daklijst onder de hanggoot.

traditioneel

130304

Begijnenhuis Heilige Vinciana

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 34 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Voormalige begijnenwoning, gebouwd samen met het aanpalende
17de eeuw
huis, nummer 36, circa 1637‐1638 in opdracht van het
begijnhofbestuur door meester metser Marten Marien en timmerman
Abraham van Calendries. Enkelhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zwart pannen zadeldak met vernieuwd dakvenster
met tuitgeveltje.

traditioneel

130305

Begijnenhuis Heilige Wivina

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 36 (Dendermonde)

Gebouwd samen met het aanpalende huis nummer 34 circa 1637‐
1638 in opdracht van het begijnhofbestuur aan de onbebouwde
westzijde van het begijnhof. Enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zwart pannen zadeldak met vernieuwd dakvenster
met tuitgeveltje.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

130306

Begijnenhuis Heilige Walburga

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 38‐40 (Dendermonde)

Oorspronkelijk een dubbele woning, circa 1637‐1638 opgericht in
opdracht van het begijnhofbestuur samen met de aanpalende
woningen. Tussen 1855 en 1877 was het de kantschool van het
begijnhof. Na de openbare verkoop van 1926 gesplitst in twee
woningen. Oorspronkelijke dubbelwoning van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder rood pannen zadeldak met twee dakvensters met
tuitgeveltje.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

266/1748

typologie

datering

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
onderwijzerswo
ningen

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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130307

Begijnenhuizen Heilige Juliana en Heilige
Ida

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 42 (Dendermonde)

Oorspronkelijk twee voormalige begijnenwoningen, circa 1637‐1638 begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw
gebouwd door meester metser Marten Marien en timmerman
Abraham Van Calendries in opdracht van het begijnhof. Huidig
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met twee dakvensters met tuitgeveltje.

traditioneel

130308

Begijnenhuis Heilige Coleta

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 44 (Dendermonde)

Voormalige begijnenwoning, opgericht circa 1635‐1636 door meester begijnenhuizen, tweede kwart
waterputten
17de eeuw
metser Marten Marien en timmerman Abraham Van Calendries in
opdracht van het begijnhof en nadien verkocht aan begijnen.
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak en dakvenster met puntgevel. Bewaarde waterput van 1638.

traditioneel

130309

Begijnenhuis Heilige Berlindis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 46 (Dendermonde)

Opgericht circa 1635‐1636 in opdracht van het begijnhof en verkocht begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw
aan de zussen‐begijnen Janneken en Elisabeth Weyns. Enkelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met
dakvenster met tuitgeveltje.

traditioneel

130310

Begijnenhuis Heilige Landrada

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 48 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Voormalig begijnenhuis, gebouwd circa 1635‐1636 in opdracht van
17de eeuw
het begijnhof. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak met nieuw dakvenster met puntgevel.

traditioneel

130311

Begijnenhuis Heilige Aldegondis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 50 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Vermoedelijk circa 1635‐1636 samen met de aanpalende woning
17de eeuw
gebouwd door Tanneken Skimpen en Maeyken Berchmans. Enkelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

traditioneel

130312

Begijnenhuis Heilige Pharaildis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 52 (Dendermonde)

Voormalige begijnenwoning, vermoedelijk circa 1635‐1636 samen
met de woning nummer 50 gebouwd en volgens archiefdocumenten
in 1637‐1638 door meester metser Marten Marien met een
achterhuis uitgebreid. Enkelhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen, in de 19de eeuw voorzien van een volledig nieuw
bakstenen parement.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

130313

Begijnenhuis Heilige Renildis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 54 (Dendermonde)

Voormalige begijnenwoning; het vierde nieuwe huis dat circa 1635‐
1636 werd opgetrokken in opdracht van het begijnhofbestuur.
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak en dakvenster met puntgevel.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

130314

Begijnenhuis Heilige Gudula

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 56 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Voormalige begijnenwoning, vermoedelijk circa 1630‐1635
17de eeuw
opgetrokken door het begijnhofbestuur samen met de aanpalende
woning, nummer 58. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak.

traditioneel

130315

Begijnenhuis Heilige Amelberga

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 58 (Dendermonde)

begijnenhuizen tweede kwart
Voormalige begijnenwoning, vermoedelijk circa 1630‐1635
17de eeuw
opgetrokken door het begijnhofbestuur samen met de aanpalende
woning, nummer 56. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak; oorspronkelijk dakvenster met tuitgevel
verdwenen.

traditioneel

130316

Begijnenhuis Heilige Gertrudis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 62 (Dendermonde)

Volgens 18de‐ en begin 19de‐eeuws kaartmateriaal bestond deze
woning oorspronkelijk uit twee huizen. De linker woning was het
eerste van een reeks woningen die tussen 1630 en 1638 in opdracht
van het begijnhofbestuur opgericht werden door meester metser
Marten Marien en timmerman Abraham van Calendries. De rechter
helft werd in 1660 nieuw opgetrokken. Huidig enkelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak en dakvenster
met tuitgevel.

begijnenhuizen tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

traditioneel

130317

Begijnenhuis Heilige Christiana

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 64 (Dendermonde)

Voormalig begijnenhuis, volgens archiefdocumenten opgericht rond
1660 samen met het rechter deel van het huis Heilige Gertrudis.
Hoekgebouw dat de gevelrij ten noorden afsluit palend aan het
zogenaamde Klein Begijnhof. Vrij goed bewaarde woning van twee
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak afgewerkt met
vlechtingen in de vrijstaande zijgevel en nog voorzien van het
dakvenster met tuitgeveltje.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

267/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort
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persoon
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130318

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan 68 (Dendermonde)

Huidig herenhuis gebouwd tussen 1841 en 1843. De Fundatie
Verpletsen was hier gevestigd van 1843 tot het jaar van afschaffing in
1864 en voorzag in onderdak van een aantal religieuzen en
weeskinderen. Achterin gelegen gebouw omsloten door een ruime
ommuurde tuin met ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers. Schuin
ingeplant volume van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
schilddak, rechts circa 1910 vergroot met een lage aanbouw onder
plat dak. Traditioneel opgevat als een dubbelhuis in neoclassicistische
stijl, met zeer sobere gevelafwerking.

tweede kwart neoclassicisme
hekken,
19de eeuw, WO
herenhuizen,
omheiningsmur I
en

130319

Bastion VIII

Dendermonde

Dendermonde

Begijnhoflaan zonder nummer, Nieuw
Kwartier 31‐32, 41‐43, 44‐45, 47
(Dendermonde)

Voormalig Bastion VIII met rest van holtraversen, verlande
hoofdgracht palend aan de voorgracht en lunet met kruitmagazijn. Nu
natuureducatief reservaat. Site aanvankelijk onderdeel van de
middeleeuwse vestingmuur met voorliggende gracht verbonden met
de Oude Dender.

noodwoningen, 19de eeuw
bastions,
grachten
(verdedigingsel
ementen)

130321

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Beurzestraat 1, Kerkstraat 67
(Dendermonde)

Laat‐19de‐eeuwse hoekwoning met kenmerkende afgeschuinde
hoektravee, één van de weinige gebouwen die gespaard bleven van
de systematische brandstichtingen tijdens het begin van de Eerste
Wereldoorlog.

burgerhuizen

130323

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Beurzestraat 14 (Dendermonde)

burgerhuizen
Stijlvol burgerhuis, wellicht uit het begin van de 20ste eeuw, in een
eclectische stijl met invloeden van de Vlaamse renaissance.
Dubbelhuis van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, door
breedte en kleurgebruik contrasterend met de rest van de bebouwing
in de straat.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

130324

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Beurzestraat 4‐8 (Dendermonde)

Verzorgd ensemble van drie burgerhuizen in neotraditionele stijl,
volgens spiegelbeeldschema. Volgens bouwplan realisatie van
stadsarchitect Alexis Sterck van 1921 als onderdeel van een
heropbouw van vier woonhuizen en één winkelpand op de hoek met
de Kerkstraat. Ondiepe woningen van drie bouwlagen en drie
traveeën onder doorlopende zadeldaken.

burgerhuizen

interbellum

neotraditioneel

130322

Ensemble van twee arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Beurzestraat 9‐11 (Dendermonde)

Ensemble van twee arbeiderswoningen volgens repeterend schema, arbeiderswonin eerste helft
20ste eeuw
stilistisch te dateren in het begin van de 20ste eeuw. Verzorgd geheel gen
van twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak.

130327

Interbellumwoning

Dendermonde

Dendermonde

Bogaerdstraat 1 (Dendermonde)

stadswoningen interbellum
Rijhuis aanvankelijk één geheel vormend met het hoekhuis
Papiermolenstraat nummer 1. Dit ensemble werd opgericht als een
dubbel woonhuis, met gelagzaal op de begane grond, in opdracht van
de Dendermondse cinemahouder Pierre Swinnen, naar ontwerp 1922
van architect Désiré Bellon uit Dendermonde. Smal rijhuis van drie
bouwlagen onder zadeldak.

130328

Winkelhuis

Dendermonde

Dendermonde

Bogaerdstraat 13‐15 (Dendermonde)

Winkelhuis, opgetrokken in 1920 naar ontwerp van architect E. Couck burgerhuizen,
in opdracht van de familie J. Schreyen – Cools ter vervanging van hun winkels
afgebrande woning. Het behoort tot de vroegste heropgebouwde
huizen in de binnenstad. Deels vrijstaand burgerhuis, door afbraak
van aanpalend linker pand, gerealiseerd in een eclectische stijl met
sterke art‐nouveau‐invloeden.

interbellum

eclecticisme

Couck Emeri (Ontwerper)

130329

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Bogaerdstraat 18‐20 (Dendermonde)

Stijlvol geheel van drie bouwlagen en twee en drie traveeën, waarvan burgerhuizen
nummer 18 in 1920 heropgebouwd werd naar bouwplan van
stadsarchitect Alexis Sterck. Lijstgevels in eclectische stijl.

interbellum

eclecticisme

Sterck Alexis (Ontwerper)

268/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

Sterck Alexis (Ontwerper)

Bellon Désiré (Ontwerper)
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130330

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Bogaerdstraat 2, 2A, Werf 1
(Dendermonde)

Hoekhuis, samen met het aanpalende huis Bogaerdstraat nummer 2‐ burgerhuizen, interbellum
2A gebouwd als twee handelshuizen en woonhuis naar ontwerp van handelsgebouw
en
1924 van architect Hubert De Maen, verbouwd in 1943 en op de
begane grond omgevormd tot café. Hoekpand van drie bouwlagen
opeenvolgend van rechts naar links één travee, een afgeschuinde
hoektravee en tweemaal drie traveeën tellend aan de Bogaerdstraat,
onder half schilddak.

130331

Woonhuis met herberg

Dendermonde

Dendermonde

Bogaerdstraat 3 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Burgerhuis in de rij, volgens archiefgegevens in 1925 opgericht als
woonhuis met herberg. Woon‐winkelhuis in eclectische stijl, van drie herbergen
bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak. Verzorgde pui met
sokkel in breuksteen.

interbellum

eclecticisme

130343

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 10 (Dendermonde)

Eén van de hoogste burgerhuizen in de straat, gedateerd 1922,
aanvankelijk gebouwd naar ontwerp van architect F. Van Severen.
Rijhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, na de Eerste Wereldoorlog
heropgebouwd op de plaats van een smal bepleisterd winkelpand.
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een haaks
geplaatst zadeldak, links gemarkeerd door een driezijdige
torenuitbouw met tentdakje.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

130342

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 10 (Dendermonde)

Groot bakstenen burgerhuis van drie bouwlagen, gebouwd in het
laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van textielhandelaar
D'Haens. Zeer beeldbepalend rijhuis gemarkeerd door het
uitspringende zijrisaliet en de fraaie driezijdige loggia met balkon op
de bel‐etage. Rijkelijk gedecoreerde voorgevel in een eclectische stijl
met sterke art‐nouveau‐invloeden.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

130345

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 105 (Dendermonde)

Neoclassicistisch burgerhuis met een bepleisterde en witgeschilderde burgerhuizen
lijstgevel op een hardstenen plint. Doorsnee‐burgerhuis met
enkelhuisopstand, van drie traveeën en evenveel bouwlagen met
zadeldak, uit eind 19de of begin 20ste‐eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

130346

Taverne De Pompier op hoek

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 106 (Dendermonde)

cafés
Taverne, heropgebouwd in opdracht van de brouwerij Bayard naar
ontwerp van architect M. de Waepenaert van 1929. Groot gebouw
van één travee, een afgeschuinde hoektravee en twee traveeën breed
onder afgewolfd zadeldak. Typische realisatie uit het interbellum in
een art‐decogetinte stijl.

interbellum

130347

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 11 (Dendermonde)

Burgerhuis uit het interbellum, in een eclectische stijl met art‐deco‐ burgerhuizen,
invloeden, gebouwd naar een ontwerp van 1920 van architect F. Van winkels
Severen. Burgerhuis van drie bouwlagen, twee traveeën en geknikt
zadeldak.

interbellum

eclecticisme

Van Severen Frans (Ontwerper)

130348

Ensemble van burgerhuizen met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 110‐114 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen, volgens bouwplan herbouwd naar
een ontwerp van architect Alexis Sterck van 1921. Rijhuis uit het
interbellum in neotraditionele stijl van drie bouwlagen en evenveel
traveeën onder een mank zadeldak met dakvenster.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

neotraditioneel

Sterck Alexis (Ontwerper)

130349

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 118 (Dendermonde)

Burgerhuis met eclectische voorgevel, circa 1919 naar ontwerp van
stadsarchitect Alexis Sterck opgetrokken op de plaats van een
eenvoudige bepleisterde lijstgevel. Rijhuis met traditionele opbouw
van drie traveeën, dito bouwlagen met kunstleien zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

Sterck Alexis (Ontwerper)

130350

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 120‐122 (Dendermonde)

Ruim burgerhuis met winkel en appartementen, rond de jaren 1920
gebouwd ter vervanging van een vernielde even brede gepleisterde
lijstgevel. Hoog volume van vier bouwlagen en evenveel traveeën in
plaats van de gebruikelijke drie bouwlagen en drie traveeën.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

269/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Maen Hubert (Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)

Couck Emeri (Ontwerper)

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)
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130351

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 124, Zuidlaan 2
(Dendermonde)

interbellum
herenhuizen,
Herenhuis in neoclassicistische stijl, volgens ontwerp van 1921 van
dokterswoninge
architect Fernand de Ruddere, als woonhuis met veeartspraktijk.
n
Hoofdvolume op de straathoek van drie bouwlagen waarvan drie
traveeën aan de Zuidlaan en twee traveeën in de Brusselsestraat
onder snijdend schilddak en zadeldak met kunstleien; links aan de
Zuidlaan aansluitende travee van twee bouwlagen en een langgerekt
volume van één bouwlaag.

130352

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 17 (Dendermonde)

Burgerhuis met winkel, herbouwd naar ontwerp van 1921 van
architect E. Van der Cruyssen. Breedhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder snijdende zadeldaken, opgetrokken in
baksteenmetselwerk afgewisseld met imitatienatuursteen voor
banden, monelen en vensteromlijstingen.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

130353

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 28‐30 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Ensemble van twee burgerhuizen met winkelfunctie, gebouwd in
winkels
1925 en ingeplant in de as van de Oude Vest en door de centrale
ligging zeer beeldbepalend in het straatbeeld. Stijlvol geheel van twee
breedhuizen van drie bouwlagen en één tot twee traveeën,
opgetrokken in geel baksteenmetselwerk verlevendigd met bruin
geglazuurde bakstenen banden.

interbellum

130354

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 34 (Dendermonde)

herenhuizen
Stijlvol herenhuis van 1923 met vier traveeën en tweeënhalve
bouwlaag onder pannen zadeldak, naar ontwerp van architect J.
Smekens. Beeldbepalend enkelhuis, toegankelijk via een
rondboogvormige poortdoorrit met oculus in het boogveld.
Afgewerkt met zwierig smeedwerk, hernomen in het ijzerwerk van de
halfgebogen balkonnetjes op de eerste verdieping en ook
aangebracht voor de twee ovale oculi in de halve bovenverdieping.

interbellum

130355

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 35 (Dendermonde)

bijgebouwen,
Deels vrijstaand burgerhuis op de straathoek met de Oude Vest.
Eclectisch gebouw gerealiseerd naar ontwerp van stadsarchitect F. de burgerhuizen
Ruddere, gedateerd 1923 en verbouwd in 1930 naar ontwerp van
architect Paul De Taeye. Beeldbepalend hoekpand van twee
bouwlagen en twee + vier traveeën onder een mansardedak,
gemarkeerd door een meerzijdige hoektorentje met naaldspits en
windwijzer.

interbellum

130356

Ensemble van twee burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 36‐38 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen, met inkom van het Sint‐
Alexiusbegijnhof. Merkwaardig gebouw van vijf traveeën, drie
bouwlagen en plat dak met overstekende kroonlijst uit het
interbellum, opvallend in het straatbeeld door zijn breedte en
materiaalgebruik. Het huidige gebouw met poortdoorrit naar
ontwerp van architect Julien De Cock dateert uit 1923, met
hergebruik van de oude herdenkingsteen.

burgerhuizen

interbellum

130357

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 37‐39 (Dendermonde)

Hoog rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën breed onder een
laag zadeldak, gebouwd tijdens het interbellum in een typische
eclectische stijl met art‐deco‐ en neoclassicistische invloeden.
Parement van beige baksteen afgewisseld met banden in
imitatiehardsteen.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

eclecticisme

130358

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 4 (Dendermonde)

Voormalige woning Cambier; eind 19de‐ of begin 20ste‐eeuws
burgerhuis in de rij, ingeplant in het smalste gedeelte van de straat
vlakbij de Vlasmarkt. Samen met aanpalend pand nummer 6 één van
de weinige woningen in de straat die gespaard gebleven zijn tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Verzorgde eclectische lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen onder geknikt zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

270/1748

typologie

datering

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

Smekens Jules (Ontwerper)

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), De Taeye Paul
(Ontwerper)

De Cock Julien (Ontwerper)
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typologie

datering

stijl

130359

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 40 (Dendermonde)

Stijlvol burgerhuis, rechts grenzend aan de toegang tot het Sint‐
Alexiusbegijnhof. Enkelhuis uit het interbellum, gerealiseerd naar
ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere. Eclectisch gebouw
met asymmetrisch gevelontwerp, opgetrokken in verzorgd
uitgewerkte materialen, zeer typerend voor én getuigend van het
vakmanschap van de bouwmeester.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

130360

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 44‐46 (Dendermonde)

Imposant ensemble van twee burgerhuizen uit het interbellum, naar
ontwerp van architect E. Couck van 1922. Stijlvol geheel van drie
bouwlagen en respectievelijk vier en twee traveeën met zadeldak,
stilistisch geïnspireerd op de voornamere 19de‐eeuwse burger‐ en
herenhuizen.

burgerhuizen

interbellum

130361

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 48 (Dendermonde)

Burgerhuis met winkel, van drie traveeën en evenveel bouwlagen uit burgerhuizen,
winkels
het interbellum, opgetrokken volgens bouwplan van 1922 naar
ontwerp van architect De Coene en gerealiseerd in een eclectische
stijl met invloeden uit de art nouveau.

interbellum

eclecticisme

130362

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 6 (Dendermonde)

Burgerhuis, opgericht door apotheker E. Paréja op het einde van de
19de eeuw. Evenals nummer 4, één van de weinige tijdens de Eerste
Wereldoorlog gespaarde gebouwen. Ruime woning van drie
bouwlagen en drie traveeën met zadeldak, in eclectische stijl.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

130363

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 62 (Dendermonde)

Burgerhuis in de rij ingeplant tegenover de Sint‐Gillis‐Binnenkerk,
gebouwd in 1920 naar ontwerp van architect Verdin. Hoog gebouw
van drie bouwlagen en twee traveeën onder een geknikt leien
zadeldak opengewerkt met een dakvenster. Fraai gevelontwerp in
een typische eclectische stijl, veelvuldig voorkomend in de
Dendermondse wederopbouwarchitectuur.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

Verdin (Ontwerper)

130364

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 66 (Dendermonde)

Burgerhuis met winkel, volgens jaartal op console gebouwd in 1921 burgerhuizen,
winkels
naar ontwerp van architect Van der Cruyssen. Smal gebouw van
slechts één travee breed en drie bouwlagen hoog, tegenover de Sint‐
Gillis‐Binnenkerk. Sobere maar verzorgde eclectische realisatie in
baksteenmetselwerk met natuurstenen vensteromlijstingen en
banden versierd met florale motieven.

interbellum

eclecticisme

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130365

Pastorie Sint‐Gillis‐Binnenparochie met
tuin

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 67 (Dendermonde)

Achterin gelegen omgrachte 19de‐eeuwse pastoorswoning met grote
tuin. Domein enkel toegankelijk via het sierlijke gesmeed ijzeren
hekwerk aan de Brusselsestraat. Huidige pastorie in 1852 naar
ontwerp van stadsarchitect Johan Baptist Beeckman in
neoclassicistische stijl opgetrokken. Asymmetrisch dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De tuin werd
wellicht bij de bouw van de pastorie in landschappelijke stijl
aangelegd.

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), De Ruddere
Ferdinand (Ontwerper), Sterck
Alexis (Ontwerper)

130366

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 69 (Dendermonde)

herenhuizen
Monumentaal herenhuis uit het interbellum dat de hele straathoek
Brusselsestraat en Heldenplein markeert, opgetrokken naar ontwerp
van stadsarchitect Alexis Sterck in 1921. Dubbelhuis in eclectische stijl
van twee + één + vier traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met dakkapellen. Afgeronde hoektravee bepaald door
een hoger oplopende halfgebogen erker onder een koepel uitgewerkt
als een soort belvedère.

interbellum

eclecticisme

Sterck Alexis (Ontwerper)

130367

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 71 (Dendermonde)

Burgerhuis heropgebouwd tijdens het interbellum naar bouwplan van burgerhuizen
architect F. Van Severen van 1923, bestaande uit drie traveeën en
drie bouwlagen en uitgevoerd in een eclectische stijl met
neoclassicistische invloeden en strak gevelontwerp.

interbellum

eclecticisme

Van Severen Frans (Ontwerper)

271/1748

derde kwart
hekken,
Mariagrotten, 19de eeuw
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht,
pastorietuinen

plantensoort

context

persoon
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Couck Emeri (Ontwerper)

De Coene (Ontwerper)
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130368

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 73, 73A (Dendermonde)

130369

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

130370

Hoekhuis met winkel

Dendermonde

130371

Café De Witten Hond op hoek

130372

datering

stijl

burgerhuizen,
Eclectisch rijhuis uit het interbellum met enkelhuisopstand en
traditionele opbouw van drie bouwlagen, twee traveeën en zadeldak, winkels
gebouwd naar een ontwerp van architect Vander Cruyssen van 1922.

interbellum

eclecticisme

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

Brusselsestraat 74 (Dendermonde)

Burgerhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, gebouwd in 1922 burgerhuizen
naar ontwerp van architect F. Van Severen. Smal en ondiep rijhuis
met enkelhuisopstand, van slechts twee traveeën breed en drie
bouwlagen hoog onder pannen zadeldak.

interbellum

neotraditioneel

Van Severen Frans (Ontwerper)

Dendermonde

Brusselsestraat 76 (Dendermonde)

Hoekpand met rookwarenwinkel in modernistische stijl, dat de
straathoek met de Molenstraat markeert. Hoog gebouw van
respectievelijk twee + één + twee traveeën en vier bouwlagen onder
een plat dak, gebouwd tijdens het interbellum, circa 1932 naar
ontwerp van architect Emmanuel Hiel.

interbellum

modernisme

Hiel Emmanuel (Ontwerper)

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 80 (Dendermonde)

Hoog gebouw op de straathoek met de Molenstraat, gedateerd 1921. herbergen
Vanouds als herberg gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Alexis
Sterck. Baksteenbouw met knipvoegen en aantal gevelornamenten in
natuursteen; verdiepte vensterpartijen, aan de Brusselsestraat
uitgewerkt als een pseudo‐Brugse travee.

interbellum

neotraditioneel

Sterck Alexis (Ontwerper)

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 81 (Dendermonde)

Burgerhuis in de rij van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak
rond 1925 naar ontwerp van de Dendermondse architect F. Van
Severen herbouwd. Rijwoning in eclectische stijl met decoratieve
elementen ontleend aan de Griekse en Romeinse architectuur.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

Van Severen Frans (Ontwerper)

130373

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 83 (Dendermonde)

Burgerhuis met winkel uit het interbellum met traditionele opbouw burgerhuizen,
van drie traveeën, evenveel bouwlagen en zadeldak, ontworpen door winkels
architect F. Van Severen in 1925 en gerealiseerd in een eigenzinnige
eclectische stijl met reminiscenties aan de Venetiaanse palazzi en de
art deco.

interbellum

eclecticisme

Van Severen Frans (Ontwerper)

130374

Klooster van de zusters maricolen

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 88‐90 (Dendermonde)

Het kloostergebouw aan de straat, werd gebouwd naar ontwerp van
architect Theophiel‐Alexander Présiaux van 1921 in opdracht van de
overste der maricolen. Groot en hoog volume van zeven traveeën en
drie bouwlagen met een volwaardige zolderverdieping in het
mansardedak, gerealiseerd in een eclectische stijl met sterke
neogotische invloeden. Bijhorende grote ommuurde tuin, begrensd
door de Zuidlaan, Begijnhoflaan en Molenstraat vertoont een
verzorgde landschappelijke aanleg met wandelpad en Mariagrotje.

interbellum
kloosters,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper)

130375

Herenhuis bij katoenspinnerij van Josse
Philips‐Glazer

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 97 (Dendermonde)

herenhuizen
Herenhuis, gebouwd in 1835 door katoenfabrikant Josse Philips‐
Glazer, fabrikant van goedkope dekens en dweilen met inslag van
katoenafval. Dit dubbelhuis kan beschouwd worden als één van de
oudste (deels) bewaarde herenhuizen in de Dendermondse
binnenstad. Zeer breed herenhuis van zeven traveeën en twee en een
halve bouwlaag onder pannen zadeldak.

130376

Conciërgewoning

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 97, Leopoldlaan zonder
nummer (Dendermonde)

Conciërgewoning katoenfabriek L. Gorus‐De Block. De voormalige
conciërgewoning, al kadastraal genoteerd in 1882, paalt aan het
jongere poortgebouw dat toegang verleende tot het voormalige
textielbedrijf De Block. De conciërgerie in neotraditionele stijl is
opgebouwd uit verspringende volumes met drie gevels met
trapgeveltjes onder zadeldaken.

130344

Neotraditioneel herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat 99‐101 (Dendermonde)

herenhuizen
Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak in
neotraditionele stijl, gedateerd 1901. Geaccentueerd middenrisaliet
oplopend in een tuitgevel met voluten en bekronende bolornamenten
en obelisk, afgelijnd met een imitatienatuurstenen hoekketting en
voorzien van een vereenvoudigd balkon op de bel‐etage.

272/1748

typologie

winkels

tweede kwart
19de eeuw

conciërgewonin vierde kwart
gen
19de eeuw

voor WO I

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neotraditioneel

neotraditioneel

Blancquaert (Ontwerper)
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130377

Parochiekerk Sint‐Gillis‐Binnen

Dendermonde

Dendermonde

Brusselsestraat zonder nummer
(Dendermonde)

130395

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

130396

Burgerhuis

Dendermonde

130397

Herenhuis

130394

datering

stijl

hekken,
Imposante, deels 18de‐eeuwse en 14de‐ en 15de‐eeuwse
parochiekerk. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, hekpijlers,
de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het parochiekerken
toegangsportaal. De kerk ontvouwt een driebeukig schip van vijf
traveeën met aansluitend koor van één travee met driezijdige sluiting,
vierkante massieve gotische toren met aangebouwde sacristie en het
vroegere rechthoekig koor met rechte sluiting; zeszijdig traptorentje
tegen de noordelijke torenmuur.

14de eeuw,
15de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

neobarok

Dijkstraat 10 (Dendermonde)

Burgerhuis opgetrokken volgens plan van 1920 door Louis Beyaert uit burgerhuizen
Gent, ontworpen door architect Georges Merlé. Rijhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen op souterrain.

interbellum

Dendermonde

Dijkstraat 112 (Dendermonde)

Burgerhuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Rijhuis van drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak bekleed met kunstleien;
lijstgevel bezet met beige faiencetegels.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 116‐118 (Dendermonde)

Classicistisch herenhuis, vermoedelijk daterend uit de eerste helft van herenhuizen,
de 19de eeuw. Breedhuis van het dubbelhuistype, van vijf traveeën en ziekenhuizen
twee bouwlagen onder een zadeldak met kunstleien, voorzien van
een toegevoegde rechthoekige dakkapel. Achtergelegen lagere
haakse vleugel van twee bouwlagen onder steil pannen zadeldak met
een aandak, teruggaand op 15de‐eeuwse vleugel van het vroeger
gasthuis.

15de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

Bankgebouw in art‐decostijl

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 1‐3 (Dendermonde)

In 1926 tekende architect Jan‐Albert De Bondt de plannen voor een
filiaal van de Gentse Naamloze Vennootschap Handelsbank te
Dendermonde. Het gebouw werd schuin ingeplant op een
hoekperceel. Het symmetrisch uitgewerkte gebouw maakt een
driedimensionale indruk met duidelijk afgelijnde verspringende
verticaliserende volumes die echter verzacht worden door de zeer
expressieve manier waarop de baksteen verwerkt is.

130398

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 2 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1923 naar een ontwerp van architect Bellon. burgerhuizen,
winkels
Diephuis met een enkelhuisopstand van twee traveeën en drie
bouwlagen en een dakverdieping, onder zadeldak met kunstleien.
Hoge bakstenen topgevel in neostijl met verwerking van blauwe
hardsteen.

interbellum

Bellon Désiré (Ontwerper)

130399

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 20 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1922 van architect Malfait;
pui volgens plan van 1941 verbouwd naar ontwerp van architect F.
Van Severen. reedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

Malfait Carlos (Ontwerper), Van
Severen Frans (Ontwerper)

130400

Burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 25‐27, 25A (Dendermonde)

Nummer 25‐25A gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect burgerhuizen
J. De Cock. Nummer 27 opgetrokken volgens plan van 1921,
ontworpen door architect Van der Cruyssen. Twee rijhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken met bak‐ en
natuurstenen lijstgevels in eclectische stijl.

interbellum

De Cock Julien (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper),
Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130401

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 29 (Dendermonde)

Burgerhuis ontworpen door A. De Troch, opgericht volgens plan van burgerhuizen
1922 door de gebroeders De Clerck uit Dendermonde, het betrof een
herbouw van een woon‐ en handelshuis. Enkelhuis van drie traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak met kunstleien.

interbellum

Gebroeders De Clerck
(Ontwerper)

130402

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 31 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van 1921 van architect Alexis burgerhuizen
Sterck (Dendermonde) in opdracht van Henri Buyens – Nimmegeers,
herbouw van een woonhuis.

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130403

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 33‐37 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van twee burgerhuizen, gebouwd naar een ontwerp van
1925 van architect E. Couck. Twee enkelhuizen van twee traveeën en
twee deels verspringende bouwlagen onder een zadel‐ en
pseudomansardedak met leien.

interbellum

Couck Emeri (Ontwerper)

273/1748

typologie

bankgebouwen interbellum

plantensoort

context

persoon
Bouwens Edouard (Ontwerper),
Bressers Adrien (Ontwerper),
Dujardin Edward (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

Merlé Georges (Ontwerper)

classicisme

art deco

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)
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typologie
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plantensoort

context

persoon

130404

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 48 (Dendermonde)

Burgerhuis met hoog opgaand volume uit 1856; in 1885 en 1888
vergroot met uitbreiding aan de achterzijde en voor de Eerste
Wereldoorlog nog herhaaldelijk gewisseld van eigenaar. Bakstenen
dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
kunstleien.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

130405

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 49‐51 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen gebouwd volgens plan van 1921,
ontworpen door architect Desiré Bellon. Twee rijhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen verschillend van niveau, onder deels
geknikt zadeldak met kunstleien.

burgerhuizen

interbellum

Bellon Désiré (Ontwerper)

130406

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 53 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1921 van architect Alexis
Sterck. Rijhuis met enkelhuisopstand, van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met bakstenen parement en
elementen uit blauwe hardsteen, op dito plint.

burgerhuizen

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130407

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 6 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens plan van 1920 ontworpen door architect burgerhuizen
Van Severen als herbouw van een handelshuis. Smal rijhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met kunstleien.
Bakstenen gevel eindigend op twee trapgeveltjes.

interbellum

Van Severen Frans (Ontwerper)

130408

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 8 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens plan van 1923. Rijhuis van drie
bouwlagen en twee traveeën, onder zadeldak. Bakstenen lijstgevel
met arduinen pui en aflijnende tandlijst onder de gootlijst.

burgerhuizen

interbellum

130409

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 82‐84 (Dendermonde)

Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema met bijkomende
poorttravee rechts, volgens bouwplan van 1922 ontworpen door
architect Hubert De Maen in wederopbouwstijl met art‐nouveau‐
inslag, ter vervanging van een vernietigd gebouw. Rijhuizen van drie
bouwlagen, met kelderkeuken en mansardeverdieping, van twee en
drie traveeën, onder een combinatie van een mank en geknikt
zadeldak bedekt met kunstleien.

burgerhuizen

interbellum

De Maen Hubert (Ontwerper)

130410

Café 't Voorlaatste

Dendermonde

Dendermonde

Dijkstraat 83, 83A (Dendermonde)

Café, opgetrokken volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis
Sterck; het betrof een herbouw van een ouder huis. Hoog rijhuis met
symmetrische dubbelhuisopstand, van drie traveeën en drie
bouwlagen onder pseudomansardedak met zinkbekleding, voorzien
van twee oeils‐de‐boeuf en één centrale rechthoekige dakkapel met
fronton.

cafés

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130423

Sociale woonwijk van 1931

Dendermonde

Dendermonde

Donckstraat 43‐61, Pater De Smetlaan 1‐
38 (Dendermonde)

Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd
door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij
Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse
Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van
stadsarchitect Fernand de Ruddere.

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen

132681

Tuinwijk van 1922 ontworpen door
Fernand De Ruddere

Dendermonde

Dendermonde

Donckstraat 62‐92, Nieuwburcht 2‐8,
Tuinwijk 1‐12, 13‐21, 16‐32 en 25‐31
(Dendermonde)

Tuinwijk ten noordwesten van het historische stadscentrum ingeplant tuinwijken
tussen Noordlaan en Bijlokestraat, omvattende de Donckstraat
(nummers 62‐92), Nieuwburcht (nummers 2‐8) en Tuinwijk (nummers
1‐21, 2‐12, 16‐32 en 25‐31).

130440

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 1 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1922 door architect Ernest
Van der Cruyssen op de plaats van oudere bebouwing. Dubbelhuis
van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak in
kunstleien. Voorgevel met eclectische inslag deels afgelijnd door
houten kroonlijst op klossen. Achteraanbouw van twee bouwlagen
onder lessenaarsdak, met lijstgevel in dezelfde stijl, bovenaan
afgeboord door een tandlijst.

130442

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Dendermondse
Volkswoningen (Opdrachtgever)

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Dienst der
Verwoeste Gewesten
(Opdrachtgever)

burgerhuizen

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

Emiel Van Winckellaan 12 (Dendermonde) Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van bouwmeester Bellon uit 1921. burgerhuizen
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak.

interbellum

Bellon Désiré (Ontwerper)
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130443

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

130444

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

130445

Burgerhuis

Dendermonde

130446

Burgerhuis

130447

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

burgerhuizen
Emiel Van Winckellaan 13 (Dendermonde) Burgerhuis in neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl, in 1922
gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect F. Van Severen.
Voormalig woonhuis van Lodewijk Dosfel, die werd veroordeeld
omdat hij in 1916 een leerstoel aan de vervlaamste universiteit van
Gent aanvaard had. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

interbellum

neotraditioneel

Emiel Van Winckellaan 14 (Dendermonde) Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1927 van bouwmeester
Bellon. Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
kunstleien pseudomansardedak. Lichtrode bakstenen lijstgevel met
knipvoegen en hardstenen elementen.

burgerhuizen

interbellum

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 16 (Dendermonde) Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1932. Rijhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
voorgevel met art‐deco‐inslag.

burgerhuizen

interbellum

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 20 (Dendermonde) Burgerhuis gebouwd volgens een ontwerp van 1923. Rijhuis van twee burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder nieuw leien pseudomansardedak.

interbellum

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 22 (Dendermonde) Burgerhuis uit de jaren 1920. Rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak. Bakstenen lijstgevel met
natuursteen en gecementeerde gevelaccenten.

burgerhuizen

interbellum

130448

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 23 (Dendermonde) Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1921 van architect Verdin.
Hoog rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Verdin (Ontwerper)

130449

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 25‐27
(Dendermonde)

Herenhuis gebouwd volgens ontwerp van 1921 van architect Victor
Lebens en opgetrokken op de plaats van een oudere woning. Half
vrijstaande monumentale woning met natuurstenen parement, van
twee bouwlagen en vijf traveeën op souterrain en afgedekt door
mansardedak met voornamelijk gebogen houten dakkapellen.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

interbellum

Lebens Victor (Ontwerper)

130450

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 3 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar plan van 1922 van architect Ernest Van der burgerhuizen
Cruyssen. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
afgeknot zadeldak in kunstleien.

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130451

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 46 (Dendermonde) Burgerhuis vermoedelijk gebouwd in de jaren 1920. Rijhuis van twee burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met dakkapel.
Roodbakstenen voorgevelparement met gebruik van witsteen voor
onder meer banden, vensteromlijstingen, negblokken, hoekstenen en
consoles.

interbellum

130452

Architectenwoning

Dendermonde

Dendermonde

burgerhuizen, eerste helft
Emiel Van Winckellaan 48 (Dendermonde) Burgerhuis in eclectische stijl, in het begin van de 20ste eeuw door
architectenwoni 20ste eeuw
architect Ernest Van der Cruyssen opgetrokken als eigen woonst.
Hoog rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen boven souterrain, ngen
onder geknikt zadeldak.

130453

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 5 (Dendermonde)

130455

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 62 (Dendermonde) Burgerhuis, vermoedelijk uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.
Gevel verfraaid door tegeltableaus onder de daklijst en de
borstweringen.

Burgerhuis, gebouwd volgens ontwerp van 1922 van architect Ernest burgerhuizen
Van der Cruysssen. Rijhuis met neotraditionele invloed, van twee
traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak.

interbellum

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw
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Van Severen Frans (Ontwerper)

Bellon Désiré (Ontwerper)

eclecticisme

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper), Vander Cruyssen
Ernest (Opdrachtgever)
Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)
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130454

Vrije Vakschool

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 6‐8 (Dendermonde) Vrij Technisch Instituut, in 1925 opgetrokken naar een ontwerp van gebouwen voor interbellum
secundair
architect Fr. Van Severen en in de daarop volgende decennia
meerdere malen uitgebreid. Huidig complex nog steeds gedomineerd onderwijs
door het aanvankelijke schoolgebouw waarvan de brede voorgevel
aan Emiel Van Winckellaan een opvallende symmetrische opstand en
strak gestructureerde ordonnantie vertoont. Lijstgevel van zeventien
traveeën en twee bouwlagen.

130456

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 7 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1922 van architect Ernest Van burgerhuizen,
serres, stallen
der Cruyssen op de plaats van oudere bebouwing. Vermoedelijke
verbouwing volgens plan van 1954 naar ontwerp van architect Johan
Van der Cruyssenvan een achtergelegen serre en stal tot
archiefruimte en bureau. Rijhuis van twee traveeën en twee en een
halve bouwlaag op souterrain, onder vernieuwd leien zadeldak;
voorgevel met neotraditionele inslag.

interbellum, na
WO II

130441

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Emiel Van Winckellaan 9‐11
(Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van burgerhuizen opgericht volgen ontwerp van 1923
gebouwd door aannemer Jos Tas. Twee rijhuizen van drie bouwlagen
en twee maal twee traveeën onder een zadeldak.

interbellum

130471

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 14 (Dendermonde)

Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd naar een ontwerp van
1921 van architect Ernest Van der Cruyssen. Enkelhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Roodbakstenen
gevel met linker zijrisaliet oplopend in een puntgevel op
schouderstukken, lichtspleet in de top.

burgerhuizen

interbellum

neotraditioneel

130472

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 18 (Dendermonde)

Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd voor de bestuurder van burgerhuizen
de karmelietenzusters volgens een ongesigneerd ontwerp van 1920.
Bruinbakstenen gevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder
snijdende zadeldaken met linker zijrisaliet van drie traveeën oplopend
in een trapgevel met ijzeren nokbekroning.

interbellum

neotraditioneel

130473

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 2 (Dendermonde)

Burgerhuis in eclectische stijl, in 1924 opgetrokken volgens de
plannen van de Lokerse architect Hubert De Maen. Monumentale
geelbakstenen rijwoning met veelvuldig gebruik van witsteen voor
onder meer de pui en vensteromlijstingen met voluutvormige
sluitsteen.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

130474

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 20 (Dendermonde)

achterhuizen,
Burgerhuis met art‐deco‐invloeden, volgens bouwplan van 1915
burgerhuizen
heropgebouwd naar een ontwerp van architect Alexis Sterck.
Voormalig geboortehuis van kunstschilder Franz Courtens. Breedhuis
van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in
kunstleien. Achterin de tuin, een 19de‐eeuws verankerd achterhuis
van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.

19de eeuw, WO
I

Sterck Alexis (Ontwerper)

130475

Handelspand met woongelegenheid

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 25 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Handelspand met woongelegenheid, heropgebouwd naar een
ontwerp uit 1922 van de Schaarbeekse architect Boyer. Breedhuis van winkels
vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gevel gevat tussen
aflijnende lisenen, parement van beige geglazuurde bakstenen met
gebruik van blauwe hardsteen.

interbellum

Boyer (Ontwerper)

130476

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 26 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis in de rij, circa 1920 heropgebouwd. Het stadsarchief
bewaart een bouwplan van 1920 van architect Alexis Sterck dat
afwijkt van de uiteindelijk uitgevoerde gevel. Enkelhuis van drie
traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met gevelparement
in beige geglazuurde bakstenen verlevendigd door gebruik van
blauwe hardsteen.

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130477

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 27‐28
(Dendermonde)

Burgerhuis naar een ongesigneerd ontwerp van 1923, gebouwd ter
vervanging van een oudere woonst in eigendom van herbergier
Gustaaf Van den Abbeele. Breedhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder een zadeldak in kunstleien.

burgerhuizen

interbellum
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Van Severen Frans (Ontwerper)

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper), Vander Cruyssen
Johan (Ontwerper)

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

De Maen Hubert (Ontwerper)
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130478

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 29 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar een bouwplan van 1921 van architect
Verdin. Rijwoning van één travee en vier bouwlagen onder een
zadeldak en lijstgevel uit rode baksteen en witsteen.

burgerhuizen

interbellum

Verdin (Ontwerper)

130480

Café Sporttaverne

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 31 (Dendermonde)

Burgerhuis met art‐deco‐invloeden, in 1928 gebouwd naar een
ontwerp van architect De Coene. Rijhuis van één travee en drie
bouwlagen onder een schilddak in kunstleien.

cafés

interbellum

De Coene (Ontwerper)

130481

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 33 (Dendermonde)

Burgerhuis, heropgebouwd naar de plannen van architect Alexis
Sterck, van 1921. Rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen
onder een geknikt zadeldak in kunstleien.

burgerhuizen

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130479

Hoekpand

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 3‐4 (Dendermonde)

Hoekpand in neotraditionele stijl, ontwerp uit 1925 van Frits de Mont. burgerhuizen, interbellum
opslagplaatsen
Roodbruine baksteenbouw, opgetrokken volgens een repeterend
schema. Zes traveeën en drie bouwlagen onder een half schilddak in
kunstleien. Zijgevel van respectievelijk vier traveeën en drie traveeën
en drie en twee bouwlagen, onder achtereenvolgens twee trapgevels
en een lijstgevel. Bijhorend achtergelegen loods onder sheddaken
langs de Kazernestraat.

130482

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 5, Kazernestraat 2
(Dendermonde)

gevelniskapelle interbellum
Hoekhuis, naar een ontwerp van 1922 van de hand van architect
n, burgerhuizen
Hubert De Maen uit Lokeren. Opgetrokken in opdracht van de
weduwe J. Van Mossevelde die tevens een aansluitende huizenrij
langs de Kazernestraat nummer 6‐18 liet bouwen, naar een ontwerp
van dezelfde architect. Volumewerking door licht in‐ en uitspringende
gevelvlakken. Aanpalend volume langs de Kazernestraat nummer 2,
uit dezelfde bouwfase en naar het ontwerp van dezelfde architect.
Eén bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak.

130470

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat 7‐10 (Dendermonde) Ensemble van burgerhuizen, gebouwd in de eerste decennia van de
20ste eeuw. Breedhuis opgetrokken in spiegelbeeldschema; vijf
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in kunstleien.

130483

Standbeeld Baron Franz Courtens

Dendermonde

Dendermonde

Franz Courtensstraat zonder nummer
(Dendermonde)

standbeelden
Beeld van de uit Dendermonde afkomstige kunstschilder Franz
Courtens, in 1950 opgericht in een groen perkje ten oosten van de
haven, tussen de Schelde‐ en de Denderbrug. Het standbeeld werd in
de loop der jaren twee maal omwille van wegwerkzaamheden
afgebroken en kreeg na vele jaren een plaats nabij het geboortehuis
van Franz Courtens, in de naar hem genoemde straat. Bronzen beeld
ontworpen door de derde zoon van Franz Courtens, beeldhouwer
Alfred Courtens.

130489

Huis Het Schijf

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 113, 117‐119
(Dendermonde)

Eerste schietbaan of schijf opgericht in 1865, uitgebreid in 1869.
Gebouw in eclectische stijl, opgetrokken in 1909‐1910 naar de
plannen van stadsarchitect Alexis Sterck. In grote tuin gelegen
gebouw, afgesloten van de straat door een haag, centraal
opengewerkt door een ijzeren hek tussen hoge bakstenen pijlers.
Complex met losse bestanddelen geschikt rond rechthoekige
binnenkoer. Achtergelegen schuur en stal met koeienkop aan
rechthoekige binnenkoer en Mariagrot in tuin nabij de straat, van
circa 1930.
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burgerhuizen

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

de Mont Frits (Ontwerper)

De Maen Hubert (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

na WO II

voor WO I,
hekken,
interbellum
hekpijlers,
Mariagrotten,
schietstanden,
schuren, stallen

Courtens Alfred (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper),
Everaert Jan (Ontwerper)

eclecticisme

Sterck Alexis (Ontwerper)
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130490

Villa met tuin

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 120, zonder nummer
(Dendermonde)

Eclectisch landhuis, in 1925 als buitenverblijf gebouwd. De woning
werd samen met een conciërgewoning opgetrokken naar de plannen
van architect Carlos Malfait. Volledig omgracht domein, afgescheiden
van de straat door een haag, toegankelijk via een ijzeren hek.
Verdiepte tuin met geometrische vijver, een veelheid aan exotische
bomen en een prieeltje. Villa van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een leien en zinken mansardedak. Aan de straat palende
voormalige conciërgewoning met inbegrip van paardenstal en remise.

conciërgewonin interbellum
gen, landhuizen,
paardenstallen,
koetshuizen,
gevelniskapelle
n, verdiepte
tuinen,
struikenmassiev
en,
afsluitingshagen
, hekken,
hekpijlers,
vijvers,
siertuinen,
priëlen

130491

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 149‐151 (Dendermonde) Ensemble van twee enkelhuizen, volgens kadasterarchief in 1924
gebouwd maar pas in 1927 kadastraal opgetekend. Onderkelderde
koppelwoning in spiegelbeeldschema, afgescheiden van de straat
door een voortuintje.

130492

Villa

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 155 (Dendermonde)

villa's
Vrijstaande woning uit 1934, van twee traveeën en één bouwlaag
onder snijdende daken bekleed met kunstleien. Deels bovengrondse (bouwkundig
kelderverdieping uit blauwe hardsteen. Woning getypeerd door in‐ en erfgoed)
uitspringende gevelvlakken en drielichten in de voorgevel.

130493

Ensemble van neotraditionele
stadswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 17‐21 (Dendermonde)

stadswoningen interbellum
Ensemble van drie huizen in neotraditionele stijl, volgens
ongesigneerd bouwplan van 1925 aanvankelijk ontworpen als geheel
van vier woningen. Samenstel van drie enkelhuizen van twee
traveeën en één bouwlaag onder een mansardedak in kunstleien en
pannen, met houten kroonlijst.

130494

Hoekpand

Dendermonde

Dendermonde

Gentsesteenweg 2, Lodewijk Dosfelstraat 1‐ Beeldbepalend modernistisch getint hoekpand uit het tweede kwart
3 (Dendermonde)
van de 20ste eeuw, dat de straathoek van Gentsesteenweg met
Lodewijk Dofselstraat markeert. Gebouw van zes traveeën, twee en
drie bouwlagen onder plat dak volledig bepaald door het brede
afgeronde hoekrisaliet. Aanpalende lagere garage en ruime
achterliggende beboomde tuin aan de Lodewijk Dofselstraat
afgesloten door gelede muur met poort.

130495

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

130496

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

datering

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
Malfait Carlos (Ontwerper)

interbellum

interbellum

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Greffelinck 1 (Dendermonde)

burgerhuizen
Rijhuis gebouwd naar een ontwerp van 1932 van architect de
Waepenaert, vermoedelijk in opdracht van E. De Ven. Art‐deco‐getint
woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
met kunstleien, voorzien van een rechthoekige dakkapel.

interbellum

Greffelinck 3 (Dendermonde)

Art‐deco‐getint burgerhuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw, van burgerhuizen
twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met gebruik van
rode en gele baksteen in de voorgevel met witbepleisterde
elementen, op een plint van blauwe hardsteen.

eerste helft
20ste eeuw

278/1748

stijl

neotraditioneel

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)
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130507

Grote Markt

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt (Dendermonde)

De Grote Markt is centraal gelegen midden de historische stadskern
van Dendermonde. De markt lag voor de burcht, de verblijfplaats van
de heren van Dendermonde. Vermoedelijk kwam het marktplein in
dezelfde periode als het slot tot stand, wat het ontstaan van deze
locatie minstens in de 11de eeuw plaatst.

apotheken,
burgerhuizen,
cafés,
gerechtsgebou
wen, herbergen,
herenhuizen,
lakenhallen,
marktplaatsen,
stadhuizen,
stadswoningen,
vleeshallen,
winkels

130508

Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 1 (Dendermonde)

belforten,
Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco
lakenhallen,
ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30
stadhuizen
best bewaarde belforten in België. De plattegrond ontvouwt een
vrijstaand, vierkant complex met vier vleugels geschikt rondom een
smalle rechthoekige binnenplaats; de westelijke vleugel bevat de
oude lakenhal, het belfort en stadhuis, in kern daterend uit de 14de
eeuw; de andere vleugels werden in 1924 opgetrokken ter vervanging
van de 19de‐eeuwse vleugels.

14de eeuw,
19de eeuw,
interbellum

130509

Hoekhuis met café Het Schaak

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 15 (Dendermonde)

Hoekpand in neotraditionele stijl, vermoedelijk uit het midden van de cafés
20ste eeuw. Acht traveeën en vier bouwlagen onder snijdende
zadeldaken met drie dakkapellen. Tuit‐ en lijstgevel uit rode
bakstenen, met gebruik van cementering voor de rechte
muuropeningen en de getrapte belijning van de tuitgevel.

WO II, na WO II neotraditioneel

130510

Burgerhuis Den Duyts

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 16‐17 (Dendermonde)

Burgerhuis uit de 17de eeuw, in de 19de eeuw verbouwd, verhoogd burgerhuizen
en voorzien van typische 19de‐eeuwse bepleisterde lijstgevel.
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in
mechanische pannen.

17de eeuw,
19de eeuw

130511

Burgerhuis De Schouder

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 18 (Dendermonde)

Voormalig woonhuis, voor het eerst vermeld in 1375, in de 17de
eeuw verbouwd tot Leenhof van het Land van Dendermonde en tot
gevangenis. Vermoedelijk op het einde van de 18de eeuw geveltop
verwijderd en woning verbouwd tot een huis met een bepleisterde
lijstgevel. Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
bedaking in kunstleien.

130512

Herenhuis textielfabrikant Clément Ramlot Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 19 (Dendermonde)

Volgens kadastergegevens bevond zich hier in de eerste helft van de herenhuizen
19de eeuw samen met het aanpalende pand een privéschool voor
meisjes, vervolgens de herenwoning van textielfabrikant Clément
Ramlot. Beeldbepalend gebouw van vier traveeën en drie bouwlagen
onder twee parallel geplaatste zadeldaken.

130513

Afspanning en herberg Het Gulden Hoofd

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 20, Guldenhoofdstraat 1
(Dendermonde)

Afspanning en herberg, In de 17de eeuw verbouwd en voorzien van
een barokke klokgevel van bak‐ en zandsteen, met inbegrip van een
korfboogvormige doorgang naar de Guldenhoofdstraat, een
gekasseide steeg aangelegd in 1611. Breedhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken in kunstleien.
Achterbouw langs de Guldenhoofdstraat uit dezelfde periode. Acht
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak + rechts lagere
aanbouw onder dito bedaking.

130514

Burgerhuis Navicula

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 21‐22 (Dendermonde)

burgerhuizen
Reeds van in 1375 was de woning gekend als Navicula of Het
Schepelken, een naamgeving die volgens A. de Vlaminck tot in de
18de eeuw behouden bleef. In de 19de eeuw werd het gebouw
aangepast tot drie bouwlagen en drie traveeën met een bepleisterde
lijstgevel, op de begane grond voorzien van een gevelbrede winkelpui
van schoenmakerswinkel Ch. Van Buggenhout.

279/1748

burgerhuizen

afspanningen,
herbergen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Sterck Alexis (Ontwerper)

gotiek,
neogotiek

traditioneel

vierde kwart
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw

empire

derde kwart
17de eeuw

barok

14de eeuw,
19de eeuw

traditioneel

Bouwens Edouard (Ontwerper),
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper), van Melbrouc
Machielle (Ontwerper), Michaux
Omer (Uitvoerder)

Chabot Jos (Ontwerper)
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130515

Burgerhuis deurwaarder Fr. D'Hondt

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 23 (Dendermonde)

130516

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

130517

Burgerhuis ontworpen door Paul Saintenoy Dendermonde

130518

Neotraditioneel burgerhuis

130519

datering

stijl

burgerhuizen
Volgens archiefgegevens betrof het in de 17de eeuw een kleinere
woning van slechts twee bouwlagen met een brouwerij en stal. Heden
oogt het als een bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel met 20ste‐
eeuwse erker op de eerste verdieping. Dit gebouw sluit aan bij
woningen die gespaard bleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De
herenwoning met enkelhuisopstand in eclectische stijl telt drie
bouwlagen onder een geknikt zadeldak.

17de eeuw,
19de eeuw

eclecticisme

Grote Markt 24 (Dendermonde)

Monumentale woning met neobarokgevel van 1923, ontworpen door burgerhuizen
stadsarchitect Ferdinand de Ruddere in opdracht van Alberic Van
Stappen, van 1920 tot 1934 burgemeester te Dendermonde. Dit
gebouw kwam in de plaats van de tijdens de Eerste Wereldoorlog
vernielde herenwoning van dokter Alfred Van Stappen, vader van
Alberic. Door zijn hoogte en verticale accentuering bepaalt het nog
steeds de gevelrij aan de Grote Markt. Het breedhuis telt drie
traveeën en vier bouwlagen onder pannen zadeldak.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Dendermonde

Grote Markt 25 (Dendermonde)

burgerhuizen
Deze woning maakte vroeger deel uit van een ensemble van drie,
nummers 25‐26‐27, daterend van circa 1850. Na de Eerste
Wereldoorlog werd de vernielde woning herbouwd naar de plannen
van architect Paul Saintenoy die pleitte voor de realisatie van een
artistieke wederopbouw. In 1922 realiseerde hij dit burgerhuis in bak‐
en zandsteen van twee traveeën en drie bouwlagen.

interbellum

neostijl

Saintenoy Paul (Ontwerper)

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 26 (Dendermonde)

Deze woning maakte vroeger deel uit van een ensemble van drie,
nummers 25‐26‐27, daterend van circa 1850. Ze werd volledig
vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en circa 1920‐1922
heropgebouwd in neotraditionele stijl. Deze smalle woning in
baksteenbouw met decoratieve accenten in witsteen.

burgerhuizen

interbellum

neotraditioneel

Burgerhuis in neobarok

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 27 (Dendermonde)

burgerhuizen
Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de‐eeuwse
herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een
burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen
(nu nummer 25‐26‐27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën
onder doorlopende zadeldaken.

interbellum

neobarok

130520

Apotheek

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 28 (Dendermonde)

Begin 19de‐eeuws burgerhuis, circa 1828 ingericht als apotheek. Het burgerhuizen
betreft een sobere bepleisterde lijstgevel met schijnvoegen die zorgt
voor afwisseling met de overheersende wederopbouwarchitectuur in
bak‐ en natuursteen. De gevelopbouw met enkelhuisopstand wordt
geritmeerd door de rechthoekige omlijste vensteropeningen.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

130521

Burgerhuis ontworpen door Maurice de
Waepenaert

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 29, 29A (Dendermonde)

Rijhuis in wederopbouwstijl, gevat tussen twee historische gebouwen burgerhuizen
die in kern respectievelijk dateren uit de 19de en 17de eeuw. In de
19de eeuw slagerij en herberg. Na de verwoestingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd in de jaren 1930 een gebouw in eclectische stijl
met het typerende gebruik van bak‐ en natuursteen gebouwd, naar
ontwerp van 1935 van architect Maurice de Waepenaert.

interbellum

eclecticisme

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

130522

Herberg De Pelikaan

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 30 (Dendermonde)

Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, herbergen
behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de‐
eeuwse kern. De voormalige herberg telt drie traveeën, twee
bouwlagen en een hoge in‐ en uitgezwenkte gevel onder zadeldak. De
geveltop in twee geledingen met sierankers en oculus onder het
bekronende driehoekig fronton is gedateerd 1685.

vierde kwart
17de eeuw,
interbellum

barok

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130523

Hoekhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 31 (Dendermonde)

Winkelpand opgetrokken op de plaats van 14de‐eeuwse Steen Van
der Eecken; in 1840 bewoond door de eerste Dendermondse
fotograaf P.‐J. Byl. Hoekpand van twee + één afgeschuinde hoek‐ +
vier traveeën onder pannen zadeldak.

280/1748

typologie

winkels

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper)
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130524

Vleeshuis

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 32 (Dendermonde)

130525

Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

Dendermonde

Dendermonde

130526

Café ontworpen door Alexis Sterck

Dendermonde

130527

Café Den Ouden Tinnen Pot

130528

datering

stijl

lakenhallen,
Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees‐ en
lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis. Hoekgebouw in 1460‐ vleeshallen
1462 opgericht in gotische stijl op een onregelmatige vierhoekige
plattegrond met op de zuidwestelijke hoek een achtzijdige traptoren.
De marktgevel en de zijgevel werden door bouwmeester Jan
Gueteghem bekleed met witte kalkzandsteen; voor de achtergevel
gebruikte hij Mespelaarse baksteen.

derde kwart
15de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek

Bouwens Edouard (Ontwerper),
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Gueteghem Jan
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper)

Grote Markt 33 (Dendermonde)

Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het burgerhuizen
huizenblok nummers 33‐38 na de totale oorlogsvernieling van 1914
door de stad heropgebouwd in 1921‐22 in neo‐Brabantse barokstijl
naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van
1920.

interbellum

neobarok

Sterck Alexis (Ontwerper)

Dendermonde

Grote Markt 34 (Dendermonde)

Huis deel uitmakend van het huizenblok nummers 33‐38 na de totale cafés
oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo‐
Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis
Sterck van 1920. Na de Eerste Wereldoorlog werd het café in een
eclectische stijl met invloeden uit de barok en renaissance herbouwd.
Symmetrisch opgebouwde en rijk versierde gevel in bak‐ en
zandsteen opgetrokken uitlopend in een in‐ en uitgezwenkte geveltop
met bekronend gebogen fronton.

interbellum

neobarok

Sterck Alexis (Ontwerper)

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 35, Kerkstraat 5
(Dendermonde)

cafés
Onderdeel van het huizenblok nummer 33‐38 dat na de totale
oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921‐1922
heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van
stadsarchitect Alexis Sterck van 1920. Bij de wederopbouw werd de
bestaande percelering, bouwhoogte en benaming behouden, de
oorspronkelijke vormgeving werd niet hernomen. De gevel van bak‐
en zandsteen werd opgetrokken in neo‐Brabantse barokstijl met hoge
klokgevel met dakvenster en oculus.

interbellum

neobarok

Sterck Alexis (Ontwerper)

Herberg Den Tinnen Pot

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 36 (Dendermonde)

cafés
Handelspand dat deel uitmaakt van het huizenblok nummers 33‐38
dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad circa 1921‐
1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van
stadsarchitect Alexis Sterck van 1920. Het voormalige café werd
heropgebouwd in neotraditionele stijl met een trapgevel aan voor‐ en
achtergevel, dit in tegenstelling tot de andere panden die
hoofdzakelijk in neobarokstijl heropgebouwd werden.

interbellum

neotraditioneel

Sterck Alexis (Ontwerper)

130529

Café ontworpen door Alexis Sterck

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 37, Kerkstraat 1
(Dendermonde)

cafés
Voorlaatste huis van huizenblok nummers 33‐38 dat na de totale
oorlogsvernieling van 1914 door de stad begin 1920 heropgebouwd
werd in neo‐Brabantse‐barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect
Alexis Sterck van 1920.

interbellum

neobarok

Sterck Alexis (Ontwerper)

130530

Hoekhuis met café Sint‐Joris

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 38 (Dendermonde)

Hoekhuis dat het huizenblok met nummers 33‐38, dat na de totale
vernieling in 1914 door de stad heropgebouwd werd in neostijl naar
het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck van 1920, ten oosten
afsluit. Om het Justitieplein te kunnen vergroten werd het
aanpalende hoekhuis nummer 39 niet heropgebouwd en werd
nummer 38 bijgevolg omgevormd tot een driegevelwoning. De
voormalige herberg is opgetrokken in neotraditionele bak‐ en
zandsteenstijl met verspringende trapgevels en verwerking van
Euvillesteen.

gevelniskapelle interbellum
n, herbergen

neotraditioneel

Sterck Alexis (Ontwerper)

130531

Stadswoning

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 6 (Dendermonde)

Samen met nummer 7‐7A een restant van vier huizen in late
empirestijl, palend aan een straat die circa 1820‐1830 naast het
stadhuis werd getrokken na afbraak van de eeuwenoude afspanning
Den Ooievaar. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
een zadeldak in kunstleien.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

empire

281/1748

typologie

plantensoort

context

persoon
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130532

Hoekhuis met taverne Den Ooievaar

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 7, 7A (Dendermonde)

Samen met nummer 6 een restant van vier huizen in late‐empirestijl, stadswoningen eerste helft
19de eeuw
palend aan een straat die circa 1820‐1830 naast het stadhuis werd
getrokken na afbraak van de eeuwenoude grote afspanning Den
Ooievaar waaraan de huidige nummer 7 zijn naam ontleent. Hoekhuis
van drie + één hoek‐ + drie traveeën en drie bouwlagen onder een half
schilddak in kunstleien met houten kroonlijst.

130533

Lijnwaadwinkel van Peero ‐ De Caluwé

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 8 (Dendermonde)

In de 19de eeuw was hier de lijnwaadwinkel van Peero ‐ De Caluwé
en vervolgens een herberg in ondergebracht. Volgens een oude foto
uit circa 1860‐1865 betrof het een smalle woning van twee traveeën
en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak met een bepleisterde
lijstgevel en centrale voordeur.

130534

Herenhuis weduwe Geerinckx

Dendermonde

Dendermonde

Grote Markt 9‐10 (Dendermonde)

hekken,
Heden breedhuis onder een mank zadeldak (kunstleien) van vijf
traveeën en drie bouwlagen in neoclassicistische stijl. De bepleisterde herenhuizen,
tuinen
lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw wordt gekenmerkt
door een evenwichtige gevelopbouw. De oorspronkelijk bepleisterde,
verspringende achtergevel uitziend op de Dender, heeft centraal een
rondboogvormig venster dat wellicht de traphal verlicht. In de kleine
tuin achter de woning situeren zich loodrecht op het woonhuis de
bijgebouwen in baksteenbouw.

tweede helft
19de eeuw

130550

Arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1‐13
(Dendermonde)

Huizenrij circa 1909 gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint‐ arbeiderscités
Gillis‐Binnen. Bouwblok van zeven identieke woningen met
enkelhuisopstand volgens spiegelbeeldschema; de hoekwoning met
aansluitende muur met poortje werd meer uitgewerkt. Elke woning
telt twee bouwlagen en drie traveeën onder een doorlopend
zadeldak.

voor WO I

130551

Oorlogsmonument

Dendermonde

Dendermonde

Heldenplein zonder nummer
(Dendermonde)

Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd
plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar
ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter
voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en
opgeëiste overhandigen. Plechtige inhuldiging op 27 juli 1924. Op 8
mei 1949 opnieuw ingehuldigd naar aanleiding van de bijzetting van
de namen van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

130552

Ensemble van drie stadswoningen in
eclectische stijl

Dendermonde

Dendermonde

Hemelstraat 161‐165 (Dendermonde)

stadswoningen eerste helft
Ensemble van drie rijhuizen met eclectische inslag, wellicht uit het
20ste eeuw
eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuizen van twee bouwlagen en
twee of drie traveeën, met pannen zadeldak, nummer 165 met
pseudomansardedak.

130556

Hof ter Brempt

Dendermonde

Dendermonde

Hof ter Bremptstraat 21 (Dendermonde)

In straatbocht ingeplante, omhaagde hoeve, volgens historisch
kaartmateriaal vroeger volledig geïsoleerd gelegen op een deels
behouden omgracht rechthoekig verhoog in het meersengebied
vlakbij de Schelde. Complex met losse bestanddelen, toegankelijk via
ijzeren hek aan bakstenen pijlers met links oude linde. Gekasseid pad
naar voormalige boerenwoning van vijf traveeën + aan weerszij extra
travee, onder uitgelengde leien schilddaken met dakkapel, in kern
opklimmend tot de 17de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
derde kwart
n,
hondenhokken, 17de eeuw
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130593

Burgerhuis in eclectische stijl

Dendermonde

Dendermonde

Justitieplein 1‐3 (Dendermonde)

Burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd naar ontwerp van architect
Verdin van 1921. Drielaags rijhuis onder mansardedak met
kunstleien, voorzien van dakkapel onder gebogen kroonlijst met
voluutvormige wangen.

burgerhuizen
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typologie

winkels

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

empire

19de eeuw

neoclassicisme

Sterck Alexis (Ontwerper)

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

interbellum

Van den Hende Jules (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

Van Garsse Jos (Ontwerper)

eclecticisme

Verdin (Ontwerper)
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130594

Gerechtsgebouw

Dendermonde

Dendermonde

Justitieplein 2 (Dendermonde)

Het huidige indrukwekkende gerechtsgebouw werd gebouwd tussen gerechtsgebou
1923 en 1927 naar de plans van architect Valentin Vaerwyck. Het is wen
opgetrokken in expressionistische baksteenarchitectuur met
verwerking van historiserende elementen uit verschillende stijl‐ en
bouwperioden en gecombineerd tot een eclectisch geheel. De
decoratieve sculpturen in de voorgevel, in de wandelzaal en in de
zittingzaal zijn van de Gentse beeldhouwers Oscar Sinia en Geo
Verbanck.

130595

Ensemble van stadswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Kalendijk 1‐4, 5 (Dendermonde)

stadswoningen interbellum
Ensemble van woningen, ingeplant aan de noordzijde van de
kronkelende op de spoorlijn Mechelen ‐ Gent doodlopende straat.
Samenstel van vijf enkelhuizen in decoratieve baksteenbouw van
telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend pannen
schilddak, aar verluidt opgetrokken circa 1926 na de vrijgave van de
militaire gronden.

130596

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kalendijk 25 (Dendermonde)

Deels vrijstaand burgerhuis in art‐decogetinte stijl, opgericht naar
ontwerp van 1935 van architect F. de Ruddere. Schuin ten opzichte
van de straat ingeplant breedhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen met een halfondergrondse garage, onder kunstleien
zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

130598

Interbellumwoning

Dendermonde

Dendermonde

Kapittelstraat 27 (Dendermonde)

Modernistisch getint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen,
gebouwd volgens ongesigneerd bouwplan van 1937. Parement van
gele baksteen in decoratief metselverband verfraaid met
horizontaliserende betonnen witgeschilderde banden, op arduinen
plint.

burgerhuizen

interbellum

130602

Burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 10‐11 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van twee burgerhuizen in neotraditionele stijl volgens
repeterend schema, gebouwd naar een ontwerp van 1923 van
architect J. Rooms – Van den Bossche. Twee rijhuizen van twee
traveeën, drie bouwlagen en een kelderverdieping onder doorlopend
zadeldak.

interbellum

neotraditioneel

Rooms Jan (Ontwerper)

130603

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 12 (Dendermonde)

Eclectisch burgerhuis, herbouwd in 1921 naar een ontwerp van 1920 burgerhuizen
van architect J. Rooms. Beeldbepalende onderkelderde woning van
twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak met kunstleien,
opgetrokken in kwaliteitsvolle materialen: parement van witte
natuursteen met verwerking van blauwe hardsteen.

interbellum

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

130604

Samenstel van twee burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 13‐14 (Dendermonde)

Samenstel van twee identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl, burgerhuizen
volgens spiegelbeeldschema, teruggaand op eind 19de‐eeuwse
rijwoningen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gespaard bleven,
maar in de jaren 1920 gerenoveerd en van een nieuwe
gevelafwerking in siercement werden voorzien.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

130601

Hoekhuis met bioscoop

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 1‐4 (Dendermonde)

Neotraditioneel gebouw met art‐deco‐elementen, volgens bouwplan bioscopen
van 1924 ontworpen als cinema of feestzaal naar de plannen van
architect Bellon. Straathoek markerende baksteenbouw van twee,
één afgeschuinde hoek‐ en drie traveeën en drie bouwlagen onder
afgewolfd kunstleien zadeldak + rechts lagere aanbouw van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder plat dak.

interbellum

neotraditioneel

130605

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 15 (Dendermonde)

burgerhuizen
Eclectisch burgerhuis met overwegend neoclassicistische
stijlkenmerken, in kern 19de‐eeuws maar na de Eerste Wereldoorlog
gerenoveerd en voorzien van nieuwe gevelafwerking in een
aanverwante stijl. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen,
onder zadeldak.

19de eeuw

eclecticisme

130606

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 8 (Dendermonde)

Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd in de eerste helft van de burgerhuizen
20ste eeuw. Voormalige woning van kunstschilder Jan Maes. Rijhuis
van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met
kunstleien, voorzien van rechthoekige dakkapel.

eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel

283/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon
Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper), Van Kerkhove Pieter
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper), Kindt Baziel
(Uitvoerder), Kindt Kamiel
(Uitvoerder)

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Bellon Désiré (Ontwerper)
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130607

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kasteelstraat 9 (Dendermonde)

Eclectisch burgerhuis, volgens bouwplan in 1920 ontworpen door
stadsarchitect Alexis Sterck voor Jan Maes ter vervanging van zijn
vernielde woning. Rijhuis van twee traveeën, twee bouwlagen met
kelderverdieping onder kunstleien mansardedak.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

130608

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Kazernestraat 10‐18 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen volgens repeterend schema, opgetrokken burgerhuizen
naar een ontwerp van architect Hubert De Maen van 1922.
Enkelhuizen in de rij van telkens twee traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedaken met pannen, aan de voorzijde bekleed met
leien, elk voorzien van een rechthoekig en een rondboog‐ of
mijtervormig dakvenster.

interbellum

130609

Stoomkoffiebranderij

Dendermonde

Dendermonde

Kazernestraat 13‐17 (Dendermonde)

Bedrijfsgebouw met achterliggende schoorsteen, ten noorden
grenzend aan de ommuurde infanteriekazerne met oefenterrein.
Gebouw aan de straat in 1880 opgetrokken als magazijn. In 1901
deels ingericht als koffiebranderij. In 1908 vergroot en omgevormd
tot stoomkoffiebranderij met installatie van een stoommachine en
oprichting van de schoorsteen.

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw,
tenen,
koffiebranderije voor WO I
n,
opslagplaatsen

130610

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kazernestraat 20 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de
Ruddere van 1938. Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder mansarde‐ en zadeldak met kunstleien, voorzien van twee
dakvensters met gestrekte kroonlijst.

burgerhuizen

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130611

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kazernestraat zonder nummer
(Dendermonde)

Burgerhuis ontworpen in 1922 door de Lokerse architect Hubert De burgerhuizen
Maen samen met de aansluitende huizenrij, nummer 10‐18, en het
hoekpand Franz Courtensstraat nummer 5 / Kazernestraat nummer 2.
Sober bakstenen rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak (kunstleien) voorzien van twee dakvensters.

interbellum

De Maen Hubert (Ontwerper)

130612

Stedelijke begraafplaats

Dendermonde

Dendermonde

Kerkhofweg 17, zonder nummer
(Dendermonde)

De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd in neogotische
stijl ontworpen door stadsarchitect Edouard Bouwens, die het
voorzag van een afsluitmuur met een monumentale ingangspoort en
een kleine woning voor de grafdelver. Het project was in 1883
voltooid. Pas in 1884 werd in het midden van de begraafplaats een
grote grafkapel opgericht, met eronder vijftien grafkelders met plaats
voor drie tot zes lichamen.

130613

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 10 (Dendermonde)

Een van de uitzonderlijke woningen in de Kerkstraat waarvan de 19de‐ burgerhuizen
eeuwse voorgevel bij de verwoestingen aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog overeind bleef. Volgens een bouwaanvraag van 1926
werd het gebouw, heropgebouwd naar plannen van architect Van der
Cruyssen. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak, in neoclassicistische stijl.

130614

Sint‐Blasiusgasthuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 113 (Dendermonde)

Het Sint‐Blasiusgasthuis was het grootste van de vier gasthuizen die
Dendermonde telde. Het oorspronkelijke complex werd in 1914 door
brand vernield met uitzondering van de kelders uit 1827 aan de
straatzijde en enkele kloostergebouwen. Naar ontwerp van
Dendermonds stadsarchitect Fernand de Ruddere en architect Jean
Norbert Cloquet werd in 1926 op dezelfde plaats een nieuw
ziekenhuis in art‐decostijl opgetrokken. Een langsgevel parallel aan de
Kerkstraat met ten westen een zuidgeoriënteerde kapel in art‐
decostijl werden nieuw gebouwd.

284/1748

vierde kwart
grafkapellen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, militaire
ereperken,
buitenbegraafpl
aatsen

kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

plantensoort

context

persoon
Sterck Alexis (Ontwerper)

De Maen Hubert (Ontwerper)

neogotiek

Bouwens Edouard (Ontwerper)

19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

art deco

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper), De Ruddere
Ferdinand (Ontwerper)
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130615

Herberg Den Hert

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 12‐14 (Dendermonde)

De herberg werd herbouwd naar een ontwerp van stadsarchitect
Alexis Sterck van 1920. Het geldt als voorbeeld van een herbouw in
een totaal andere stijl ter vervanging van de verwoeste gelijknamige
afspanning. Gebouw opgetrokken in baksteen en verlevendigd met
banden en ornamenten in witsteen en een blauw hardstenen plint in
breuksteenverband.

herbergen

interbellum

130616

Stadswoning

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 13 (Dendermonde)

stadswoningen interbellum
Zeer eenvoudig enkelhuis van drie bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens bewaard bouwplan van 1922 herbouwd naar
ontwerp van stadsarchitect F. de Ruddere. Sobere baksteenbouw
overwegend gekenmerkt door rechthoekige vensters onder ijzeren I‐
lateien met rozetten.

130617

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 16, 16A (Dendermonde)

Neorococo burgerhuis naar een ontwerp van stadsarchitect F. de
Ruddere van 1924. Dit gebouw verving een breder herenhuis in
neoclassicistische stijl. De natuurstenen neorococogevel van dit
breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen werd opgetrokken
op een hoge blauw hardstenen plint onder een mansardedak met
leien of kunstleien.

130618

Conciërgewoning Nationale Bank

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 18 (Dendermonde)

conciërgewonin interbellum
Deze herenwoning was oorspronkelijk de conciërgewoning van het
gen
belendende filiaal van de Nationale Bank die sinds 1923 in de
Kerkstraat gevestigd was. Evenals het bankgebouw is dit een ontwerp
van architect Eugène Dhuicque van 1924. Dit gebouw onderscheidt
zich van de aanpalende panden die respectievelijk in neorococo en
neo‐Franse‐barok werden uitgevoerd, door de strakke gevelopbouw
die stilistisch meer naar het modernisme neigt.

130619

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 19 (Dendermonde)

Burgerhuis, in 1922 na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog
heropgebouwd naar een ontwerp van architect Carlos Malfait.
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak
in kunstleien.

130620

Nationale Bank

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 20‐22 (Dendermonde)

ingangsomlijstin 18de eeuw,
Het huidige pand werd volgens een bouwaanvraag van 1923
interbellum
opgetrokken als filiaal van de Nationale Bank van België naar plannen gen,
van architect Eugène Dhuicque. De volledige voorgevel werd voorzien bankgebouwen
van een natuurstenen parement en uitgewerkt in een monumentale
vormentaal, gerealiseerd in neo‐Franse‐barokstijl. Aan de straatkant
opgevat als een breedhuis, in werkelijkheid uitgewerkt op een L‐
vormig grondplan.

130621

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 21 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Rijhuis met winkel, in 1922 naar ontwerp van architect Frans Van
Severen gebouwd op de plaats van oudere bebouwing. Breedhuis van winkels
drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in kunstleien,
met gecementeerde lijstgevel.

interbellum

130622

Zaal en cinema Belgica

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 24‐26 (Dendermonde)

De NV Burgerskring liet op het puin van de in 1914 verwoeste woning cafés, theaters
van wijlen burgemeester, minister en olieslager Leo De Bruyn volgens
een bouwplan van 1925 en naar plannen van stadsarchitect F. de
Ruddere, een complex in neobarokstijl optrekken. Dit complex
omvatte een schouwburg en een brasserie die elk een aparte toegang
hadden. Dit pand vijf traveeën en twee bouwlagen en is opgetrokken
uit baksteen en witte natuursteen op een sokkel van blauwe
hardsteen.

interbellum

130623

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 25 (Dendermonde)

burgerhuizen
De woning kwam op de plaats van een sober burgerhuis met
bepleisterde lijstgevel en werd gerealiseerd in een wederopbouwstijl
volgens traditionele tendens met verwerking van art‐deco‐
ornamentiek. Burgerhuis van drie bouwlagen onder een vernieuwd
zadeldak.

interbellum

285/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Sterck Alexis (Ontwerper)

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

neorococo

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Dhuicque Eugène (Ontwerper)

interbellum

Malfait Carlos (Ontwerper)

neobarok

Dhuicque Eugène (Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)

neobarok

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)
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130624

Herenhuis Van Winckel

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 28‐30 (Dendermonde)

Herenhuis, opgetrokken in 1923 ter vervanging van een vernielde
woning. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak met twee getoogde dakkapellen. Het werd gerealiseerd
in een eclectische stijl met onder meer invloeden van de art deco.
Architect De Maen ontwierp dit herenhuis als totaalproject. De grote
ommuurde tuin herbergt een bakstenen paviljoen met blauwe
hardstenen poort met rocaillemotieven.

19de eeuw,
bijgebouwen,
interbellum
herenhuizen,
omheiningsmur
en, siertuinen,
tuinpaviljoenen

eclecticisme

De Maen Hubert (Ontwerper)

130625

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 33 (Dendermonde)

Burgerhuis, in 1921 heropgebouwd naar ontwerp van stadsarchitect
Alexis Sterck in eclectische stijl, volgens het oorspronkelijke uitzicht.
Deze markerende woning stak eertijds boven de kroonlijst van de
belendende panden uit en bepaalt nog steeds het uitzicht van de
zuidzijde van de Kerkstraat. Het betreft een beeldbepalend
onderkelderd enkelhuis van drie bouwlagen onder een geknikt
zadeldak met dakvenster.

burgerhuizen

eclecticisme

Sterck Alexis (Ontwerper)

130626

Directeurswoning van de Vrije Vakschool

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 36 (Dendermonde)

De Vrije Vakschool Dendermonde liet in 1923‐1924 naar een plan van directeurswonin interbellum
gen
de Dendermondse architect Frans Van Severen een
bestuurderswoning bouwen in neogotische stijl. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken, sobere
baksteenbouw, verlevendigd door middel van groene en zwarte
bakstenen banden en fries, op een geblokte natuurstenen plint.

neogotiek

Van Severen Frans (Ontwerper)

130627

Heilige Geestkapel

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 38‐42 (Dendermonde)

De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit
godshuis was in 1345‐1346 gesticht. De arme klaren vestigden er een
klooster met kluizen en namen er in 1841 hun intrek. Circa 1876‐1878
lieten ze een neogotische kapel optrekken. De kapel met aansluitend
een portierswoning in dezelfde stijl en materialen was een ontwerp
van architect A.T. Verhaegen. In 1914 brandde de kapel uit. Daarna
werd ze naar de oorspronkelijke plannen door architect Frans Van
Severen circa 1920 heropgebouwd.

conciërgewonin interbellum,
gen, kloosters, vierde kwart
19de eeuw
kluizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek

Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Van Severen Frans
(Ontwerper), Verhaegen Arthur
(Ontwerper)

130628

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 41, 41A (Dendermonde)

Burgerhuis, in 1920 heropgebouwd naar de plannen van architect A.
Van Gheluwe. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
een zadeldak in mechanische pannen, in eclectische stijl met
elementen ontleend aan de art nouveau.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

Van Gheluwe A. (Ontwerper)

130629

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 44 (Dendermonde)

In 1921 diende notaris Walrave een bouwaanvraag in tot het
herbouwen van zijn woonhuis in een eclectische stijl met art‐deco‐
elementen. De architect van dit herenhuis is op het bouwplan niet
vermeld. Enkelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak met vier dakkapellen, opgetrokken in baksteen met
verwerking van blauwe hardsteen.

herenhuizen

interbellum

eclecticisme

130630

Postkantoor

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 47 (Dendermonde)

Het hoge voormalige Postgebouw bepaalt de zuidzijde van de
Kerkstraat door zijn zeven traveeën en drie bouwlagen onder een
geknikt zadeldak met dakkapellen. Monumentaal 19de‐eeuws
gebouw in neoclassicistische stijl. Na de beschadigingen tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd het gerestaureerd en verbouwd. De
rechterpoort geeft toegang tot de voormalige koetsdoorrit die haaks
op de voorgevel staat en uitgeeft op een kleine binnenkoer.

postkantoren

19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper)

130631

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 49 (Dendermonde)

Deze opvallende woning werd volgens bouwaanvraag circa 1924
gebouwd door stadsarchitect F. de Ruddere in opdracht van
textielfabrikant Alex Roos. Het gevelontwerp in neorococostijl is
volgens de bouwaanvraag een reconstructie van de tijdens de Eerste
Wereldoorlog vernielde 18de‐eeuwse woning.

herenhuizen

interbellum

neorococo

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

286/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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130632

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 51‐55 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van burgerhuizen met samengevoegde winkelpui, circa
1921 in opdracht van meubelmaker Odilon Pieters opgetrokken naar
de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck. Breedhuizen in
traditionele baksteenbouw van drie bouwlagen en vier en drie
traveeën, onder een zadeldak in kunstleien.

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

130633

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 52 (Dendermonde)

Gebouwd naar ontwerp van architect Paul Mondiau van 1922 in een
wederopbouwstijl met neo‐Lodewijk XV‐kenmerken. Enkelhuis van
drie traveeën en drie bouwlagen onder een afgeknot zadeldak. De
lijstgevel met aflijnende houten geprofileerde kroonlijst, werd
uitgevoerd in witsteen op een plint in blauwe hardsteen.

burgerhuizen

interbellum

Mondiau Paul (Ontwerper)

130634

Weeshuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 54‐62 (Dendermonde)

Voormalig Weeshuis, nu Heilige Maagdcollege met aanpalende
woning in neotraditionele stijl eertijds bestemd als strijkruimte en
woning voor de professoren‐priesters. Het hoofdgebouw werd in
1845 ontworpen door stadsarchitect Johan Baptist Beeckman in
neobyzantijnse en neoromaanse stijl. In de Eerste Wereldoorlog werd
het zwaar beschadigd. Nadat het in 1920 door het Heilige
Maagdcollege verworven werd, werd meteen met de heropbouw
gestart. De kapel in neogotische stijl werd opgericht in 1922‐23 door
de architecten‐aannemers Van Herrewege & De Wilde.

onderwijsgebou tweede kwart
19de eeuw,
wen,
onderwijzerswo interbellum
ningen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

130635

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 57 (Dendermonde)

Deze monumentale onderkelderde woning in neorenaissancestijl, uit herenhuizen
het laatste kwart van de 19de eeuw, telt vijf traveeën en drie
bouwlagen onder een zadeldak afgelijnd door een houten kroonlijst
met tandlijst en klossen op blauw hardstenen consoles. Het
gevelontwerp wordt verlevendigd door kleurig materiaalgebruik van
baksteen afgewisseld met blauwe hardsteen.

130636

Interbellumwoningen met mode‐ en
pasteiwinkel

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 59‐63 (Dendermonde)

Woon‐/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar
ontwerp van architect Frans Van Severen volgens een
spiegelbeeldschema. Dit gebouw van drie bouwlagen onder een
zadeldak wordt gemarkeerd door een centrale V‐vormige erker op
een schelpvormige console die over twee verdiepingen loopt en
uitmondt in een klokvormig torentje.

winkels

130637

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 6 (Dendermonde)

Eertijds één geheel met nummer 4, later gesplitst. De beide woningen
werden vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, nummer 6 werd
circa 1920 herbouwd naar een ontwerp van de Dendermondse
stadsarchitect Alexis Sterck. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een mansardedak in kunstleien. Volledig
ommuurde tuin met 18de‐eeuws paviljoen onder een tentdak.

omheiningsmur 18de eeuw,
interbellum
en,
stadswoningen,
tuinpaviljoenen

130638

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 64‐66 (Dendermonde)

Volgens een bouwaanvraag en plan werd dit complex naar ontwerp kantoorgebouw interbellum
en,
van architect Van der Cruyssenin 1923 als bureel en magazijn
opslagplaatsen
gebouwd in een neotraditionele stijl met eigentijdse
architectuurelementen. Het complex oogt als een dubbelhuis van zes
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met twee
dakkapellen met trapgeveltjes.

neotraditioneel

Coussée & Goris Architecten
(Ontwerper), Vander Cruyssen
Ernest (Ontwerper)

130639

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 65 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis gebouwd door R. Wicht naar ontwerp van 1919 van
stadsarchitect Alexis Sterck. Burgerhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen met kelderverdieping onder een zadeldak. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met vlakke kroonlijst op een blauw hardstenen
plint gerealiseerd in een wederopbouwarchitectuur met Lodewijk XVI‐
stijlelementen.

neostijl

Sterck Alexis (Ontwerper)
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typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

neogotiek,
neoromaans,
neobyzantijns,
neotraditioneel

context

persoon

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Van Herrewege ‐ De
Wilde (Ontwerper), Volckaert
Gustave (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

interbellum

interbellum

plantensoort

Van Severen Frans (Ontwerper)

Sterck Alexis (Ontwerper)
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130640

Notariswoning

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 68 (Dendermonde)

notariswoninge interbellum
Monumentaal en beeldbepalend burgerhuis, volgens de
n
bouwaanvraag ontworpen door architect Hubert De Maen in 1922‐
1923. De voormalige notariswoning is opgetrokken in een eclectische
stijl met architectuurelementen onder meer ontleend aan het
classicisme, art deco. De woning met dubbelhuisopstand van drie
traveeën en evenveel bouwlagen is afgedekt met een leien zadeldak.

130641

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 70‐72, 70A (Dendermonde)

burgerhuizen
Rijwoning uit het interbellum van drie bouwlagen onder een
mansardedak in kunstleien, stilistisch gelijkend op de vroegere
feestzaal en café Vooruit in de Palingbotterstraat nummer 1 te
Baasrode gebouwd in 1923. Lijstgevel in grijze baksteen met
verwerking van rode baksteen voor onder meer sierbogen, banden en
borstweringen.

interbellum

130642

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 75‐77 (Dendermonde)

Burgerhuis, vermoedelijk uit de jaren 1920, van vier traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder een zadeldak in mechanische pannen. Mogelijk in
oorsprong twee enkelhuizen volgens een repetitief schema, later
samengevoegd tot één huis.

interbellum

130643

Samenstel van burgerhuizen ontworpen
door Emeri Couck

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 78‐82 (Dendermonde)

Samenstel van huizen, gebouwd naar de plannen van 1923 van
architect Emeri Couck. Enkelhuizen van elk twee traveeën en drie
bouwlagen, gebouwd volgens een repetitief schema. Mansardedak
bedekt met kunstleien, bij elke deurtravee voorzien van een houten
dakkapel onder een getoogd kroonlijstje. Houten kroonlijsten op
rolstaven. Verspringende bouwlagen.

burgerhuizen

interbellum

130644

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 83, 87 (Dendermonde)

Burgerhuis in de rij, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak. Attiek boven de houten kroonlijst. Bredere linkertravee in
de vorm van een licht vooruitspringend zijrisaliet, met een gebogen
erker op de bel‐etage.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130645

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 84 (Dendermonde)

Rijhuis uit 1925, gebouwd naar een ontwerp van architect F. Van
Severen. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak in kunstleien, zonder kroonlijst. Rode baksteenbouw
met verwerking van zwarte bakstenen voor een meanderfries en
hoofdgestel.

burgerhuizen

interbellum

130646

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 90 (Dendermonde)

Neotraditioneel burgerhuis uit het interbellum. Dubbelhuis van twee burgerhuizen
bouwlagen en vier traveeën onder een mansardedak in kunstleien en
mechanische pannen. Rode baksteenbouw met verwerking van
natuursteen.

interbellum

130647

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 91 (Dendermonde)

Burgerhuis, opgetrokken naar een ontwerp van architect Staelens van burgerhuizen
1922. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak in kunstleien. Rode baksteenbouw verlevendigd door
gebruik van lichtgele bakstenen voor de banden en stenen in de
ontlastingsboog.

interbellum

130648

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 92 (Dendermonde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak in kunstleien en mechanische pannen met twee
dakkapellen. Gecementeerde lijstgevel met symmetrische opbouw,
gevat tussen lisenen met sokkel en geometrische decoratie.

herenhuizen

interbellum

130649

Hoekhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 93 (Dendermonde)

Hoekhuis, in 1922 als winkelhuis gebouwd naar een ontwerp van
architect Staelens, samen met nummer 91 en Prudens Van
Duysestraat nummer 1 dat in gebruik was als herberg. Afgeschuinde
hoektravee, oplopend in een rondbogige kapelnis met beeldje.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

Staelens (Ontwerper)

130650

Samenstel van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 94‐96 (Dendermonde)

Gebouwd naar een ontwerp van 1923 van stadsarchitect Fernand de burgerhuizen
Ruddere. Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën,
gebouwd volgens een repetitief schema. Roodbakstenen lijstgevel
met witgeschilderde banden, lateien, doorgetrokken onderdorpels,
loggia, puilijst en balusters.

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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typologie

datering

stijl
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
De Maen Hubert (Ontwerper)

Couck Emeri (Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)

neotraditioneel

Staelens (Ontwerper)
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130651

Sint‐Vincentiusinstituut

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 95‐99 (Dendermonde)

Nummer 95. Art‐decogetint hoekpand links palend aan het
hoofdvolume, daterend uit 1929 en opgetrokken naar een ontwerp
van architect Van den Bogaert. Nummer 97. Neoclassicistisch getint
hoofdvolume, kloostergebouw, van acht traveeën en drie bouwlagen
onder een mansardedak. De neogotische kapel werd rond 1901‐1902
ontworpen door stadsarchitect Alexis Sterck ter vervanging van een
kleinere 19de‐eeuwse kapel. Nummer 99. Nieuw volume aan de
straat van negen traveeën en drie bouwlagen onder een
mansardedak in leien of kunstleien, links palend aan het
hoofdgebouw.

directeurswonin voor WO I,
gen, kloosters, interbellum
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

130652

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Kerkstraat 98 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis in neotraditionele stijl, voormalige herberg, in 1921
opgetrokken naar een ontwerp van architect Rooms. Dubbelhuis van
drie / vier traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak in
kunstleien en mechanische pannen.

interbellum

130654

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

Dendermonde

Dendermonde

Klein Kwartier 4‐15 (Dendermonde)

Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de
Kerkstraat; Klein Kwartier nummers 4‐14 en 5‐15.

beluiken

interbellum

130661

Sociale woonwijk 't Keur

Dendermonde

Dendermonde

Kolvenierslaan 54‐60, Kroonveldlaan 15‐
25, Ommegancklaan 1‐98, 99‐131,
Pijnderslaan 1‐35, 36‐47, 48‐86
(Dendermonde)

Woonwijk, van 1955 tot 1960 gebouwd in opdracht van de sociale
huisvestingsmaatschappij Dendermondse Volkswoningen naar
ontwerp van architect Emmanuel Hiel uit Dendermonde. De wijk
vormt de aanzet voor de ruimere wijk ’t Keur.

sociale
woningen,
tuinwijken

na WO II

130671

Sociale woonwijk ontworpen door
Emmanuel Hiel

Dendermonde

Dendermonde

Koning Boudewijnlaan 1‐28, 29‐49, 50‐63, Na de Tweede oorlog breidde de sociale huisvestingsmaatschappij
Dendermondse Goedkope Woningen de bestaande sociale woonwijk
64, 63B, Pater Ruttenplein 30‐48, Ros
ten noordwesten van de stad uit. Zo realiseerde ze in 1954‐1955 74
Beiaardstraat 1‐23 (Dendermonde)
woonhuizen en drie winkelhuizen naar ontwerp van architect
Emmanuel Hiel.

sociale
woningen,
tuinwijken

na WO II

130672

Interbellumwoning met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 1 (Dendermonde)

stadswoningen, interbellum
Rijhuis van drie bouwlagen onder een plat dak, ontworpen als een
woon‐/winkelhuis door architect de Ruddere in 1938 voor G. Van de winkels
Voorde. Roodbakstenen lijstgevel met overstekende kroonlijst. Een
gevelbrede over twee verdiepingen doorlopende, rechthoekige erker
domineert de voorgevel.

130673

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 10 (Dendermonde)

Rijhuis van drie bouwlagen met zadeldak met bakstenen lijstgevel in
eclectische stijl met opvallende rechthoekige erker doorlopend over
de twee bovenverdiepingen.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

130674

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 11 (Dendermonde)

burgerhuizen
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in eclectische stijl naar
ontwerp van architect Fernand de Ruddere in opdracht van de heer G.
Staelens, volgens bouwaanvraag en datering door jaarankers van
1935. Lijstgevel doorbroken door centraal dakvenster in
neorenaissancestijl met halsgevel tussen natuurstenen
vleugelstukken met pseudofronton als bekroning.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130675

Dokterswoning ontworpen door Ferdinand Dendermonde
De Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 12 (Dendermonde)

Woning met dokterspraktijk gebouwd in opdracht van dokter
Claessens. Deze woning is het pendant van de tegenoverliggende
dokterswoning nummer 23 en markeert het pleintje. Volgens de
bouwaanvraag en plintsteen gebouwd in eclectische stijl naar
ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere.

dokterswoninge interbellum
n

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130676

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 14 (Dendermonde)

Naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere gebouwd
burgerhuizen
rijhuis, volgens een bouwaanvraag en plintsteen van 1935. Enkelhuis
van drie bouwlagen met eclectische in‐ en uitgezwenkte topgevel.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130677

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 15, 15A
(Dendermonde)

Burgerhuis met enkelhuisopstand gebouwd in opdracht van de heer burgerhuizen
Ch. Van Driessche naar ontwerp van architect Fernand de Ruddere in
1935. Breedhuis van twee bouwlagen onder geknikt dak met twee
zinken oeils‐de‐boeuf.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

289/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper), Van den Bogaert
(Ontwerper), Van Severen Frans
(Ontwerper)

neotraditioneel

Rooms Jan (Ontwerper)

Sterck Alexis (Ontwerper)

neotraditioneel

Hiel Emmanuel (Ontwerper),
Dendermondse Volkswoningen
(Opdrachtgever)

Hiel Emmanuel (Ontwerper),
Dendermondse Volkswoningen
(Opdrachtgever)

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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130678

Burgerhuis met winkel ontworpen door
Ferdinand De Ruddere

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 16, 16A
(Dendermonde)

Winkelhuis, volgens de bouwaanvraag circa 1935 gebouwd naar
ontwerp van Fernand de Ruddere in opdracht van de heer Willems.
Breedhuis van twee bouwlagen onder geknikt dak met lijstgevel in
eclectische stijl.

winkels

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130679

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 17 (Dendermonde)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1949 naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de
Ruddere. Rijhuis in eclectische stijl met in‐ en uitgezwenkte geveltop
en driezijdige erker op de bovenverdieping.

burgerhuizen

na WO II

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130680

Burgerhuis ontworpen door Maurice de
Waepenaert

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 18, 18A
(Dendermonde)

Woonhuis gebouwd naar ontwerp van architect Maurice de
Waepenaert van 1936 in een eclectische stijl met neotraditionele
inslag. Enkelhuis opgetrokken uit baksteen en similinatuursteen met
geritmeerde gevelopbouw en uitlopend in een trapgevel.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

130681

Burgerhuis ontworpen door Maurice de
Waepenaert

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 19 (Dendermonde)

Burgerhuis naar ontwerp van architect Maurice de Waepenaert van
1936. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in eclectische
stijl met in‐ en uitgezwenkte geveltop. Roodbakstenen gevel met
verwerking van natuursteen en simili.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

130682

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 2 (Dendermonde)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, burgerhuizen
gebouwd in neorenaissancestijl naar ontwerp van Dendermonds
stadsarchitect Ferdinand de Ruddere van 1935. Deels vrijstaand
woonhuis toegankelijk via aangebouwde portiek tegen de zijgevel,
afgesloten aan de straat met ijzeren hekje.

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130683

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 20 (Dendermonde)

In de geveltop 1938 gedateerd enkelhuis van twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, gebouwd naar ontwerp van architect Fernand
de Ruddere.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130684

Burgerhuis ontworpen door Maurice de
Waepenaert

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 21 (Dendermonde)

In 1936 door architect Maurice de Waepenaert ontworpen woning
met een in‐ en uitgezwenkte gevel in baksteen en simili in
neobarokstijl. Enkelhuis van twee bouwlagen en zolderverdieping in
geknikt dak, met op de bovenverdieping driezijdige erker.

burgerhuizen

interbellum

neobarok

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

130685

Eclectisch burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 22 (Dendermonde)

Enkelhuis in eclectische stijl met neorenaissance‐invloeden. Breedhuis burgerhuizen
van twee bouwlagen onder zadeldak., met verhoogde halsgevel van
baksteen en simili.

eclecticisme

130686

Dokterswoning ontworpen door Maurice
de Waepenaert

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 23 (Dendermonde)

dokterswoninge interbellum
Dokterswoning in neotraditionele stijl naar ontwerp van architect
n
Maurice de Waepenaert van 1939. De woning valt op door de mooi
geritmeerde brede en gebogen gevelwand, doorlopend over de hoek.
Zijpartijen uitgewerkt als trapgevels, ertussen lijstgevel onderbroken
door twee getrapte dakvensters.

neotraditioneel

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

130687

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 24 (Dendermonde)

In 1935 naar ontwerp van architect Fernand de Ruddere opgetrokken kunstenaarswo interbellum
woon‐ en handelshuis van beeldhouwer Jos De Decker. Enkelhuis van ningen
drie bouwlagen in eclectische stijl met driezijdige erker op de bel‐
etage.

eclecticisme

De Decker Jos (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper)

130688

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 25 (Dendermonde)

Groot burgerhuis met advocatenkantoor, volgens de bouwaanvraag burgerhuizen
van 1940 gebouwd naar ontwerp van architect Fernand de Ruddere in
neobarokstijl. Bakstenen gevel met verwerking van natuursteen en
simili, begane grond met simili‐parement.

WO II

neobarok

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130689

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 26 (Dendermonde)

Enkelhuis in eclectische stijl met neorenaissance‐invloeden, gebouwd burgerhuizen
volgens bouwplan van 1935 van architect Fernand de Ruddere.
Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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plantensoort
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persoon
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130690

Twee burgerhuizen ontworpen door
Ferdinand De Ruddere

Dendermonde

Dendermonde

130691

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 3 (Dendermonde)

Rijhuis van twee bouwlagen onder geknikt zadeldak, opgetrokken in
neotraditionele stijl, in de jaren 1930. Enkelhuis met roodbakstenen
gevel op arduinen plint met centraal getrapt dakvenster.

130692

Ensemble van winkels

Dendermonde

Dendermonde

Koningin Astridlaan 4‐7 (Dendermonde)

Ensemble van gelijktijdig gebouwde woon‐/winkelhuizen in opdracht winkels
van Pierre Vlieghe in 1938 in neostijl. Enkelhuizen van twee traveeën
en twee bouwlagen onder leien zadeldaken.

130693

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

Koningin Astridlaan 8 (Dendermonde)

Woonhuis met enkelhuisopstand, volgens een bouwaanvraag van
1935 gebouwd naar ontwerp van architect Fernand de Ruddere in
neostijl. Kleurrijk materiaalgebruik door combinatie van baksteen,
natuursteen en simili.

130694

Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Dendermonde
Ruddere

Dendermonde

130695

Borstbeeld van Koningin Astrid

Dendermonde

130706

Arbeiderswoning

130708

Koningin Astridlaan 27‐28 (Dendermonde) Deze burgerhuizen sluiten de gevelwand van de Koningin Astridlaan burgerhuizen
ter hoogte van de Werf af. De woningen werden volgens de
bouwaanvraag van 1935 als ensemble ontworpen door architect
Fernand de Ruddere. Bakstenen lijstgevels van drie traveeën en twee
bouwlagen in eclectische stijl met elementen geïnspireerd op de
renaissancestijl.

interbellum

eclecticisme

burgerhuizen

interbellum

neotraditioneel

interbellum

neostijl

burgerhuizen

interbellum

neostijl

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Koningin Astridlaan 9 (Dendermonde)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, ontworpen door
Dendermonds architect Fernand de Ruddere in 1935. Neobarokke in‐
en uitgezwenkte gevel gekarakteriseerd door materiaalgebruik en
decoratieve elementen ontleend aan de barokstijl.

interbellum

neobarok

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Dendermonde

Koningin Astridlaan zonder nummer
(Dendermonde)

Nadat in mei 1938 de straat omgedoopt was tot Koningin Astridlaan borstbeelden
als hommage aan de op 29 augustus 1935 in tragische
omstandigheden omgekomen koningin, werd op het pleintje op 17 juli
1938 een bronzen borstbeeld van Koningin Astrid onthuld, gesigneerd
en gedateerd Joseph De Decker, 1938.

interbellum

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 1, 1A (Dendermonde) Arbeidershuis dat een ensemble vormt met het hoekhuis
Zwijvickstraat nummer 21‐23, daterend uit het eerste kwart van de
20ste eeuw. Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak met mechanische pannen met dakkapelletje.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

Ensemble van stadswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 12‐14 (Dendermonde) Ensemble van rijhuizen gebouwd volgens ontwerp van 1916. Het
betrof een verbouwing van een magazijn tot twee woonhuizen.
Enkelhuizen van één en twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

stadswoningen WO I

130709

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

arbeiderswonin interbellum
Leo Bruynincxstraat 17‐19 (Dendermonde) Ensemble van arbeiderswoningen volgens repeterend schema,
gen
gebouwd naar een ontwerp van 1920 architect Van der Cruyssen.
Rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën, onder zadeldak met
kunstleien.

130710

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 18 (Dendermonde)

130711

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 2, Zwijvickstraat 25‐27 Burgerhuis, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
(Dendermonde)
Hoekhuis met twee hoge bouwlagen van drie traveeën, één
afgeschuinde hoektravee en twee traveeën aan de Leo
Bruynincxstraat, onder snijdende zadeldaken en met driehoekig
dakschild boven de hoek.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130712

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 20 (Dendermonde)

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130713

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 28‐32 (Dendermonde) Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema, wellicht
opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen
rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Burgerhuis, gebouwd in 1904. Hoog rijhuis met enkelhuisopstand van burgerhuizen,
wintertuinen
drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, met bakstenen
lijstgevel verrijkt met hardsteen, sierelementen uit gele baksteen en
gesinterde baksteen.

Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rijhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
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voor WO I

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

plantensoort

context

persoon
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

De Decker Jos (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper)

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)
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130714

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

arbeiderswonin eerste helft
Leo Bruynincxstraat 31‐35 (Dendermonde) Ensemble van drie arbeidershuizen in eenheidsbebouwing volgens
20ste eeuw
repeterend schema, gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. gen
Rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.

130715

Arbeiderswoning

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 34 (Dendermonde)

130716

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 36‐40 (Dendermonde) Ensemble van arbeiderswoningen uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met pannen of kunstleien.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

130707

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 4‐10 (Dendermonde)

Ensemble van arbeidershuizen in eenheidsbebouwing volgens
spiegelbeeldschema, daterend uit het eerste kwart van 20ste eeuw.
Rijhuizen van telkens twee bouwlagen en twee traveeën onder
zadeldak met kunstleien.

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

130717

Arbeiderswoning

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 42 (Dendermonde)

Arbeiderswoning, opgetrokken in de eerste helft van de 20ste eeuw. arbeiderswonin eerste helft
20ste eeuw
Rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder geknikt zadeldak gen
met kunstleien.

130718

Arbeiderswoning

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 44‐46 (Dendermonde) Tweegezinswoning daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. arbeiderswonin eerste helft
20ste eeuw
Rijhuis van twee bouwlagen onder geknikt zadeldak met kunstleien, gen
voorzien van een centrale rechthoekige dakkapel.

130719

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Leo Bruynincxstraat 5‐9 (Dendermonde)

arbeiderswonin eerste helft
Ensemble van arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing opgericht
gen
20ste eeuw
volgens repeterend schema, gebouwd in het eerste kwart van de
20ste eeuw. Deel uitmakend van een aanvankelijk groter geheel en
aansluitend bij een huizenrij waarvan de meeste al verbouwd werden.

130721

Bastion V, met laboratorium, kazemat en
watertoren

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 10‐12, 12A, zonder nummer
(Dendermonde)

Geheel van laboratorium, kazemat, holtraverse met watertoren, deels
gekasseid terreplein, aarden wal én hoofdgracht met rest van lunet
met brugpijlers en kruitmagazijn. Van de aarden wallen van het
Bastion V zijn nog belangrijke, zij het met bomen en struikgewas
begroeide resten bewaard.

laboratoria,
watertorens,
kazematten,
bastions,
schuilplaatsen,
grachten
(verdedigingsel
ementen),
lunetten

130722

Notariskantoor

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 13 (Dendermonde)

Op de plaats van deze woning, palend aan de straat, werd volgens
kadastergegevens omstreeks 1897 een pand opgericht door de
nieuwe eigenaar notaris Van Dorpe. Het gebouwtje hoorde bij de
voormalige directeurswoning van L. Gorus‐De Block en was bestemd
als bureel.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
kantoorgebouw
en

130720

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 1‐3 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen met monumentale allure gebouwd burgerhuizen
volgens spiegelbeeldschema, gebouwd in 1880. Twee hoge
enkelhuizen van elk drie traveeën met twee bouwlagen op souterrain,
afgedekt met zadeldak en opvallende bakstenen lijstgevel met
knipvoegen in eclectische stijl met neoclassicistisch geïnspireerde
ornamentiek.

130723

Directeurswoning

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 15 (Dendermonde)

Het herenhuis met kasteelallures werd gebouwd in opdracht van
Leopold Gorus‐De Block, schoonzoon en opvolger van de
katoenfabriek van Petrus De Block, op het fabrieksterrein op de plaats
van een oudere constructie gebouwd en kadastraal genoteerd in
1881. Het herenhuis in neotraditionele stijl werd gebouwd naar
ontwerp van architect Pieter van Kerkhove en is ingeplant op een
ommuurd en met hekwerk afgesloten terrein en achteraan het
voormalige koetshuis met stallen.

Arbeiderswoning van een gelijkaardig type als de aanpalende
huizenrij nummer 28‐32.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

Alewijn Cornelis (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

neotraditioneel

Van Hemelryck F. (Ontwerper)

neotraditioneel

Van Kerkhove Pieter (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
stallen,
omheiningsmur 19de eeuw
en, koetshuizen,
hekken,
directeurswonin
gen
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130724

Tuinwijk met rijkswachtershuizen

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 18‐60 (Dendermonde)

Tegenover en horende bij het rijkswachtgebouw bevindt zich een
tuinwijk met 22 rijkswachtershuizen. Dit geheel werd na de heraanleg
van de laan in 1936‐1937 en de slechting van de wallen op het
voormalige Bastion IV gerealiseerd.

omheiningsmur interbellum
en, tuinwijken,
rijkswachterswo
ningen

130725

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 23‐31 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen, opgetrokken in het eerste kwart van de
20ste eeuw. Enkelhuizen van telkens drie traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldaken met sobere gecementeerde lijstgevels
met schijnvoegen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130726

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 33‐37 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van drie neoclassicistisch getinte burgerhuizen ,uit de
eerste helft van de 20ste eeuw. Rijhuizen van telkens drie traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldaken met mechanische pannen.

eerste helft
20ste eeuw

130727

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 39 (Dendermonde)

Neoclassicistisch getint burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak met pannen en kunstleien, voorzien van drie houten
dakkapellen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130728

Rijkswachtkazerne

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 55 (Dendermonde)

De rijkswachtkazerne is een opvallend complex in baksteenbouw. Het
omvat het beeldbepalende hoofdgebouw van circa 1876‐1879, de
vergroting uit 1936, de voormalige directeurswoning en een
aansluitende muur met lisenen en baksteenfries die tot tegen de
gevangenis doorloopt. Het hoofdgebouw werd door architect Van
Kerkhove in de hem typerende stijl gebouwd.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw,
gen,
omheiningsmur interbellum
en,
rijkswachtkazer
nes

130729

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan 85 (Dendermonde)

Art‐deco‐getint burgerhuis opgericht volgens bouwplan van 1932.
Deels vrijstaand enkelhuis van drie bouwlagen onder plat dak.
Kleurrijk voorgevelparement van gele en oranje baksteen in
decoratief metselwerk, gecombineerd met gewitte gecementeerde
gevelvlakken met schijnvoegen.

burgerhuizen

130733

Bastion IV

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan zonder nummer
(Dendermonde)

Tijdens de Hollandse periode maakte de nieuwe vesting
Dendermonde deel uit van de Wellingtonbarrière, gerealiseerd onder
leiding van Engelse en vooral Hollandse ingenieurs tussen 1816 en
1830 als grensverdediging van de geallieerden tegen Frankrijk.

eerste helft
bastions,
19de eeuw
grachten
(verdedigingsel
ementen),
wallen
(verdedigingsel
ementen)

130731

Mechelse Poort

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan zonder nummer
(Dendermonde)

stadspoorten
Eén van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in
Dendermonde, nabij het kruispunt met de Noordlaan en de
Mechelsesteenweg. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse
stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige
poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Alewijn Cornelis (Ontwerper),
Architectenbureau Van Severen
(Ontwerper)

130730

Brusselse Poort

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan zonder nummer
(Dendermonde)

stadspoorten
De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940‐1941
aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee
resterende poorten van de vesting Dendermonde in de
Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort. In
1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en
vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de
oorspronkelijke binnenpoort van 1822.

eerste kwart
19de eeuw

classicisme

Alewijn Cornelis (Ontwerper),
Architectenbureau Van Severen
(Ontwerper)

130732

Turn‐ en feestzaal van de Staats
Middelbare Scholen

Dendermonde

Dendermonde

Leopoldlaan zonder nummer,
Zwijvickstraat 8 (Dendermonde)

De voormalige turn‐ en feestzaal, een vrijstaand bakstenen volume
met rechthoekig grondplan aan de Leopoldlaan werd in 1932 ten
behoeve van de toenmalige Staats Middelbare Scholen door
stadsarchitect Fernand de Ruddere ontworpen in de stijl van de
nieuwe zakelijkheid.

interbellum

modernisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130735

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 26‐28 (Dendermonde)

Ensemble van twee rijhuizen, opgetrokken in het eerste kwart van de burgerhuizen
20ste eeuw volgens spiegelbeeldschema. Enkelhuizen van telkens
twee en een halve bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak.
Tweede bouwlaag op de borstwering verrijkt met tegeltableaus.
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feestzalen,
sportzalen

datering

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon

De Decker Jos (Ontwerper), De
Vaere M. (Ontwerper), Segers Jan
Baptist (Ontwerper), Van
Kerkhove Pieter (Ontwerper)

interbellum

eerste helft
20ste eeuw

Alewijn Cornelis (Ontwerper)
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130736

Textielfabriek La Dendre

Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 29, 33 (Dendermonde)

Fabriek opgericht in 1875, waar voornamelijk katoenen dekens
geproduceerd werden. Bakstenen gebouw van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen zijtrapgevels op hoge
schouderstukken. Lijstgevel met symmetrische opstand.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

130737

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 39 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens bouwplan van 1920. Rijhuis met
eclectisch getinte bakstenen voorgevel, van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pseudomansardedak voorzien van een dakkapel
met tuitgeveltje.

burgerhuizen

interbellum

130738

Arbeiderswoningen, beluik Lindanusstraat Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 40‐62 (Dendermonde)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met arbeidershuizen volgens
repeterend schema, opgetrokken in 1888 door Judocus Gorus ‐ De
Zeeuw, eigenaar van de zoutziederij aan de Beurzestraat.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

130739

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 7‐9 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. burgerhuizen
Bakstenen dubbelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken.

130734

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 98‐100 (Dendermonde)

arbeiderswonin eerste helft
Ensemble van twee arbeiderswoningen uit de eerste helft van de
20ste eeuw
20ste eeuw. Rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder gen
pannen zadeldaken. Kleurrijk gevelparement van rode baksteen met
banden en ontlastingsbogen in gele en groene geglazuurde steentjes.

130740

Ensemble van vier stadswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Lodewijk Dosfelstraat 2‐8, 2A, 6A, 8A
(Dendermonde)

Ensemble van stadswoningen met twee verschillende gevelopstanden stadswoningen interbellum
die herhaald worden volgens spiegelbeeldschema en opgetrokken
naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck.

Sterck Alexis (Ontwerper)

130741

Dokterswoning

Dendermonde

Dendermonde

Lodewijk Dosfelstraat 5 (Dendermonde)

Deels vrijstaand woonhuis gebouwd als dokterswoning naar ontwerp dokterswoninge na WO II
n
van 1950 van architect Fritz Bosteels. Dubbelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen onder half schilddak; afgeronde linkerhoek.

Bosteels Fritz (Ontwerper)

130746

Café Den Blauwen Steen

Dendermonde

Dendermonde

Mechelsesteenweg 10 (Dendermonde)

Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed
onder zadeldak met aandaken, vermoedelijk daterend uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. L‐vormige lage aanbouw onder snijdende
zadeldaken, aan de achtererfzijde schuilgaand achter aanbouw met
feestzaal.

130747

Villa

Dendermonde

Dendermonde

Mechelsesteenweg 127 (Dendermonde)

villa's
Modernistisch getinte villa daterend uit het tweede kwart van de
(bouwkundig
20ste eeuw. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder verspringende
bedaking met snijdende manke zadeldaken en klein gedeelte met plat erfgoed)
dak.

eerste helft
20ste eeuw

130748

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Mechelsesteenweg 82‐84 (Dendermonde) Tweegezinswoning, volgens opschrift gevelsteen in plint daterend van burgerhuizen
1937 en naar ontwerp van architect Jan Dieltjens . Enkelhuis van twee
bouwlagen onder steil mank zadeldak met kunstleien, voorzien van
een brede liggende dakkapel. Lijstgevel met parement van bruine
baksteen met verdiepte lintvoegen, kenmerkend voor het
interbellum.

interbellum

130768

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Nachtegaalstraat 23‐25 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen volgens repeterend schema,
vermoedelijk gebouwd circa 1920. Enkelhuizen van drie traveeën en
twee bouwlagen onder pseudomansardedak met kunstleien, elk
voorzien van twee klimmende houten dakkapellen.

burgerhuizen

interbellum

130769

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Nachtegaalstraat 27 (Dendermonde)

gevelniskapelle interbellum
Burgerhuis, volgens plan van 1921 een bestaande woning die naar
ontwerp van architect Van Severen werd hersteld. Hoekhuis van drie n, burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder half mansardedak. Beeldnis met
Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met Kind uitgespaard op de gevelhoek.
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cafés

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Dieltjens Jan E. (Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)
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datering

stijl

130775

Zwijveke‐abdij

Dendermonde

Dendermonde

Nijverheidsstraat 1‐5 (Dendermonde)

Overblijvende gebouwen van de Zwijvekeabdij en monumentale
ingangspoort. Resterende dienstgebouwen daterend uit de 17de
eeuw, verbouwd in de 18de eeuw en bestaande uit twee haakse
vleugels. Zuidwestelijke vleugel met zuilengalerij van negen traveeën
onder mansardedak met vier houten dakkapellen, uit 1690. Open
zuilengalerij met negen gedrukte rondbogen en tien Toscaanse zuilen
in hardsteen. Toegangspoort van 1755 in rococostijl, oorspronkelijk
deel uit makend van een groter poortgebouw, gelegen op de
westelijke gracht.

abdijen,
bijgebouwen,
poorten
(bijgebouwen)

18de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

rococo

130776

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Nijverheidsstraat 28 (Dendermonde)

Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rijhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Smalle lijstgevel met
breed dakvenster voorzien van puntgevel boven de venstertravee.
Voorgevel van baksteen, op plint van blauwe hardsteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

130777

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Nijverheidsstraat 38‐42 (Dendermonde)

arbeiderswonin eerste helft
Ensemble van arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing, volgens
20ste eeuw
repeterend schema gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. gen
Rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.

130778

Infanteriekazerne met oefenterrein

Dendermonde

Dendermonde

Noordlaan 21, zonder nummer
(Dendermonde)

kazernes,
Het plan voor een grote bomvrije kazerne dateert van 1827. De
omheiningsmur
werken naar ontwerp van de Nederlandse kapitein ‐ ingenieur
en
Cornelis Alewijn waren voltooid op 27 augustus 1830. Het
hoofdgebouw van de infanterie‐ en artilleriekazerne is twee
bouwlagen hoog en telt veertien traveeën. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de bedekking met aarde verwijderd en vervangen
door een reeks lage daken. De gebouwen aan de zuidelijke
afsluitingsmuur dateren uit de Belgische periode, eind 19de eeuw, en
waren bestemd voor de onderofficieren van de artillerie en de
infanterie.

130779

Kerk Sint‐Jozef Arbeider

Dendermonde

Dendermonde

Ommegancklaan 135 (Dendermonde)

Hulpkerk voor de wijk 't Keur, gebouwd in 1967‐1970 naar ontwerp parochiekerken na WO II
van architecten Antoine Maes en Herman Haché. Zaalkerk met
parement van bruine baksteen, op betonnen plint met kiezels,
afgedekt met zadeldak. Campanile met drie klokken, vlakke afdekking
en kruisbekroning.

Haché Herman (Ontwerper),
Maes Antonius (Ontwerper)

130781

Muurschilderingen Onze‐Lieve‐
Vrouwekerk

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 1, 1B
(Dendermonde)

Muur‐ en zuilschilderingen uit de 15de eeuw en het eerste kwart van muurschildering 15de eeuw,
en
eerste kwart
de 16de eeuw. De schilderingen werden ontdekt tijdens de
16de eeuw
ontpleistering van het kerkinterieur in 1907‐1910.

Bressers Léon (Uitvoerder)

130780

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 1, 1B
(Dendermonde)

Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het
huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat,
tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels
omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de
plaats van het kerkhof aan de zuid‐ en westkant is een parkje
aangelegd. De complexe bouwgeschiedenis van de kerk sluit nauw
aan bij de geschiedenis van de stad Dendermonde.

130782

Hoekhuis met café

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 27
(Dendermonde)

Hoekhuis voorheen café, opgetrokken naar een ontwerp van 1920 als cafés
herbouw van een woonhuis en café van toenmalig Dendermonds
stadsarchitect Fernand de Ruddere.
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interbellum

context

persoon
De Doncker P. (Ontwerper),
Kerricx Willem Ignatius
(Ontwerper), Somers Franciscus
(Ontwerper), Van Severen Octaaf
(Ontwerper)

Alewijn Cornelis (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

kapittelkerken, 13de eeuw,
parochiekerken 14de eeuw,
15de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
13de eeuw

plantensoort

gotiek,
neogotiek

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Cnops Bernard
Joseph (Ontwerper), Dobbelaere
Jules (Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Pluys Leopold
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper), Van de Perre Harold
(Ontwerper), Van Severen Octaaf
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), d'Alsace Joëlle
(Uitvoerder)

cottagestijl

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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130783

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 28‐30
(Dendermonde)

Vrij monumentaal rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder herenhuizen
plat dak met eclectisch getinte voorgevel met opvallend
symmetrische opstand. Vermoedelijk werd het huis gebouwd volgens
plan van 1920 van architect H. Coen. Het Bestuur der gebouwen voor
regie der domeinen liet er verbouwing‐ en verwarmingswerken
uitvoeren, waarschijnlijk naar ontwerp van 1953 van architect C.
Moens. Rechts bij de pui aansluitende lage aanbouw met drie
vensters bekroond door een gebogen fronton.

interbellum

130784

Burgerhuis De Kastanje

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 31
(Dendermonde)

Burgerhuis, gedateerd 1932 boven voordeur, overeenstemmend met burgerhuizen
de datum van bouwplan opgemaakt in opdracht van J. Van
Wesemael. Rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën, onder
pseudomansardedak met kunstleien, voorzien van een brede en een
smalle rechthoekige dakkapel.

interbellum

130785

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 32‐33
(Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens plan van 1921 naar ontwerp van
architect Emeri Couck als herbouw van een woonhuis. Rijhuis van
twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met
kunstleien, voorzien van twee rechthoekige dakkapellen.

burgerhuizen

interbellum

130786

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 34‐35
(Dendermonde)

Imposant herenhuis in eclectische stijl, gebouwd in 1923 naar een
ontwerp van architect Emeri Couck. Baksteenbouw verfraaid met
banden in natuursteen en gele baksteen; op hoge arduinen sokkel
voorzien van getraliede keldervensters. Afgeronde hoek oplopend in
achtzijdig torentje onder leien spits bekroond met lantaarn.

herenhuizen

interbellum

130787

Hoekhuis met herberg

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein 8
(Dendermonde)

In 1874 opgericht door de Congregatie voor mannen. De herberg en herbergen,
sociaal trefpunt werden verbouwd in 1955. Bakstenen hoekpand van parochiezalen
twee bouwlagen van zes traveeën en drie traveeën.

derde kwart
19de eeuw

130788

Standbeeld Pieter Jan De Smet

Dendermonde

Dendermonde

Onze‐Lieve‐Vrouwkerkplein zonder
nummer (Dendermonde)

standbeelden
Standbeeld van beeldhouwer Charles Auguste Fraikin, opgericht in
1878 als aandenken voor pater Pieter‐Jan De Smet die al tijdens zijn
leven erkenning kreeg voor zijn missiewerk bij de Indianen in de
Verenigde Staten en door de Amerikaanse regering belast werd met
vredesopdrachten. In 1982 viel het beeld van zijn sokkel en bleek het
onherstelbaar beschadigd. Er werd een getrouwe kopie gemaakt in
polyester door Michel Peleman, naar de originele maquette uit het
Fraikinmuseum in Herentals.

vanaf 1975,
vierde kwart
19de eeuw

130819

Koninklijke Academie

Dendermonde

Dendermonde

Oude Vest 111 (Dendermonde)

Sinds 1883 beschikt de academie over eigen lokalen in de Dijkstraat. kunstacademies vierde kwart
19de eeuw,
De plannen waren van stadsarchitect Edouard Bouwens en omvatten
interbellum
een imposante neoclassicistische voorbouw en bakstenen vleugels
gegroepeerd omheen een rechthoekige binnenplaats achteraan. In
1914 werden, bij de zware bombardementen van de stad, de
academiegebouwen deels vernield. Stadsarchitect Fernand de
Ruddere ontwierp in 1924 een imposante voorbouw in een
opvallende art‐decostijl met invloed van de functionalistische richting
en de romantisch‐decoratieve tendens met reminiscenties aan de
Egyptische kunst en integreerde en renoveerde de niet vernielde
vleugels van de vroegere academiegebouwen van 1883.

130820

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Oude Vest 117 (Dendermonde)

Herenhuis gedateerd 1871 met cijferankers op de tweede bouwlaag,
volgens het kadasterarchief in 1872 geregistreerd als een
stoomkatoenweverij. Rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen
onder pannen zadeldak.
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typologie

datering

gebouwen voor tweede helft
19de eeuw
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

stijl

plantensoort

context

persoon
Coen H. (Ontwerper), Moens C.
(Ontwerper)

Couck Emeri (Ontwerper)

eclecticisme

Couck Emeri (Ontwerper)

Fraikin Charles Auguste
(Ontwerper)

art deco, neo‐
Egyptisch

Bouwens Edouard (Ontwerper),
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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130821

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Oude Vest 128‐132 (Dendermonde)

Ensemble gevormd door een rij‐ en een hoekhuis, gedateerd 1915 in burgerhuizen
tegelpaneel onder het dakvenster van de afgeschuinde hoektravee.
Hoekpand van zeven traveeën en twee bouwlagen onder geknikt half
schilddak.

WO I

130822

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Oude Vest 134 (Dendermonde)

herbergen
Hoekpand gevormd door een woon‐ en handelshuis gebouwd naar
een ontwerp van 1923 van architect Paul Semal; twee bouwlagen op
souterrain afgedekt door mansardedak met kunstleien, voorzien van
een zinken oeil‐de‐boeuf.

interbellum

Semal Paul (Ontwerper)

130823

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Oude Vest 138 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1932 van architect
Fernand de Ruddere. Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder pseudomansardedak met kunstleien. Art‐decogetinte lijstgevel
voorzien van twee rechthoekige dakvensters, geaccentueerd door
driehoekig uitspringend deel van de brede daklijst.

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130839

Hoekhuis met herberg en Cinema Elisabeth Dendermonde

Dendermonde

Papiermolenstraat 1, 1A (Dendermonde)

Hoekpand gebouwd als dubbel woonhuis met gelagzaal op het
gelijkvloers in opdracht van de Dendermondse cinemahouder Pierre
Swinnen, naar ontwerp van 1922 van architect Désiré Bellon uit
Dendermonde. Aanvankelijk een geheel met Bogaerdstraat nummer
1, dat nu een afzonderlijk woonhuis vormt.

bioscopen

interbellum

Bellon Désiré (Ontwerper)

130840

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Papiermolenstraat 17‐18 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd naar een ontwerp van 1932 van architect
Fernand de Ruddere. Gedeeltelijk vrijstaand enkelhuis van twee
bouwlagen deels onder steil zadeldak en plat dak.

burgerhuizen

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130841

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Papiermolenstraat 23‐24 (Dendermonde)

burgerhuizen
Tweewoonst gebouwd naar ontwerp van 1930 van architect De
Pauw. Breed hoekpand van drie bouwlagen onder plat dak. Lijstgevels
van twee, vijf en twee traveeën met kleurrijk parement van gele en
rode baksteen.

interbellum

De Pauw Romain (Ontwerper)

130842

Elektriciteitscabine

Dendermonde

Dendermonde

Papiermolenstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond met laag gedeelte
onder zadeldak en hoger opgaand boven de deur onder schilddak,
vermoedelijk gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

130850

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 14‐16 (Dendermonde)

burgerhuizen
Diephuis met 17de‐eeuwse kern, pui en bel‐etage vernieuwd in de
20ste eeuw en aangepast tot winkelhuis. Op de cartouche in de
geveltop zou voorheen de datum 1680 te lezen zijn geweest.
Dubbelhuis van twee en een halve bouwlaag onder zadeldak met rode
en zwarte pannen. Voorgevel met in‐ en uitgezwenkte top met
hergebruikte zandsteen.

17de eeuw,
20ste eeuw

130851

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 17 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1921 van architect Van der
Cruyssen. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met kunstleien; gele bakstenen voorgevel met invloed van
de cottagestijl.

burgerhuizen

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130852

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 19 (Dendermonde)

burgerhuizen
Rijhuis met symmetrische dubbelhuisopstand, van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met mechanische pannen, gebouwd
naar een ontwerp van 1920 van architect Van der Cruyssen.

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130853

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 30 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1928 van architect Emeri
Couck. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
met kunstleien met parement van oranjegele baksteen met
verwerking van kunststeen.

burgerhuizen

interbellum

Couck Emeri (Ontwerper)

130854

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 37‐41 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen gebouwd naar ontwerp van 1922‐1923,
van architect Van der Cruyssen. Rijhuizen van drie bouwlagen en
een/twee traveeën onder zadeldaken met kunstleien en eclectisch
getinte bakstenen voorgevels verlevendigd met blauwe hardsteen.

burgerhuizen

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

130855

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 40 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1932 van architect
Fernand de Ruddere. Enkelhuis van drie bouwlagen op souterrain,
onder plat dak met art‐decogetinte bakstenen lijstgevel met wit
geschilderde gecementeerde vlakken en elementen.

burgerhuizen

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

elektriciteitscab eerste helft
ines
20ste eeuw
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130856

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 42 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1932 van architect Fernand
de Ruddere. Art‐decogetint hoekhuis van drie bouwlagen onder plat
dak. Enkelhuis van twee traveeën met bakstenen lijstgevels met
decoratief metselwerk.

burgerhuizen

interbellum

130857

Winkels

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 5‐7 (Dendermonde)

Hoekpand, oorspronkelijk twee handelshuizen, gebouwd in 1929.
Ondiepe brede constructie van twee bouwlagen en vijf traveeën,
rechts één hoektravee, en aan weerszij een zijgevel van één travee,
onder mansardedak.

winkels

interbellum

130858

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Ridderstraat 9 (Dendermonde)

burgerhuizen
Sober burgerhuis met vroeg 19de‐eeuwse gevel en wellicht nog
oudere kern. Rijhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak. Gecementeerde lijstgevel op vernieuwde blauwe
hardstenen plint.

eerste kwart
19de eeuw

130868

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 10 (Dendermonde)

Burgerwoning gebouwd volgens ontwerp van 1921 van aannemer Pol burgerhuizen
Mertens. Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op souterrain
onder geknikt zadeldak. Reliëfdecoratie op de borstweringen met
siervazen, guirlandes en florale ornamentiek.

interbellum

Mertens Pol (Ontwerper)

130869

Rij burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Sas 12‐15 (Dendermonde)

Rij burgerhuizen voorzien van gecementeerde lijstgevels met
schijnvoegen, overwegend rechthoekige muuropeningen en
gerepeteerde gelijkaardige basisopstand; enkelhuizen van telkens
drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldaken, mogelijk in kern
of oorsprong opklimmend tot midden 19de eeuw. Na de Eerste
Wereldoorlog op een verschillend tijdstip en op diverse wijzen
heropgebouwd of aangepast.

burgerhuizen

interbellum

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper), Dosveld Joseph
(Ontwerper)

130870

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 16 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis gevelniskapelle interbellum
Sterck. Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op souterrain n, burgerhuizen
onder pseudomansardedak voorzien van getrapte dakkapel boven de
brede venstertravee. Licht uitspringende smalle deurtravee met nis
voorzien van heiligenbeeld.

130871

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 17 (Dendermonde)

Eenvoudig burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1924. Hoekhuis burgerhuizen
van drie bouwlagen onder half kunstleien schilddak. Enkelhuis van
twee traveeën, brede afgeschuinde hoektravee en zijgevel van twee
traveeën.

130872

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Sas 18‐23 (Dendermonde)

Rij burgerhuizen in eenheidsbebouwing, uit eind 19de eeuw,
gerenoveerd na de Eerste Wereldoorlog. Enkelhuizen van drie
bouwlagen en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130873

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 26 (Dendermonde)

burgerhuizen
Deels vrijstaand neoclassicistisch getint burgerhuis, volgens het
kadasterarchief in 1892 genoteerde bouw bij het achterliggende
bedrijf met huidevetterij dat Emiel Casteel in 1887‐1888 opgericht
had aan de Prudens Van Duysestraat. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

130874

Bastion IX, kazemat en patronenfabriek

Dendermonde

Dendermonde

Sas 32, 36‐38, 39, zonder nummer
(Dendermonde)

Bastion IX werd in de Hollandse periode aangelegd als onderdeel van arsenalen,
de verdedigingsgordel rond Dendermonde en de Wellingtonbarrière, kazematten,
in de Belgische periode, volgens cartografisch materiaal tussen 1857 bastions
en 1879, uitgebreid met een kazemat, een patronenfabriek en een
drietal hangars. Van deze uitbreidingscampagne bleven de kazemat
en de patronenfabriek behouden.

19de eeuw

130875

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 4 (Dendermonde)

Burgerhuis volgens ontwerp van 1923 van architect E. Van der
Cruyssen, gelijktijdig ontworpen als het links aanpalende pand met
doorlopende kroonlijst op modillons. Rijhuis van twee en een halve
bouwlaag en twee traveeën onder zadeldak met bakstenen lijstgevel
op arduinen plint en verrijkt met platte banden en reliëfpanelen met
florale ornamentiek op de borstweringen.

interbellum
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burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon
De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

Sterck Alexis (Ontwerper)

interbellum

Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)
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130876

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sas 5 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens ontwerp van 1923 van architect E. Van der
Cruyssen, gelijktijdig ontworpen met het rechts aanpalende pand met
doorlopende kroonlijst op modillons. Burgerhuis van twee traveeën
en twee bouwlagen op tot garage verbouwd souterrain, onder
zadeldak.

130877

Oude Sas

Dendermonde

Dendermonde

Sas zonder nummer (Dendermonde)

In 1667‐1669 werd op de Dender in het centrum van de stad een sas
met vier nieuwe domaniale watermolens opgericht, ter vervanging
van de sluizen en de vernielde molens van de Ooie‐Nieuwburcht.

bruggen, sluizen derde kwart
17de eeuw

130892

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Dendermonde

Dendermonde

Schoolstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Kapel, opgericht ter herdenking van Isabella Joanna Henderickx,
draagster van stigmata van Christus, uit Appels. Neogotische
wegkapel wellicht uit 1875, op rechthoekige plattegrond.
Baksteenbouw met spaarzaam verwerkte natuursteen onder leien
zadeldak met ijzeren topkruis achter de voorgevel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130929

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jacobstraat 15‐17 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen, vermoedelijk opklimmend tot het begin burgerhuizen
van de 20ste eeuw. Gespiegelde en gekoppelde enkelhuizen van twee
bouwlagen en vier traveeën onder snijdende schild‐ en zadeldaken.

130930

Rijksgevangenis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jacobstraat 26 (Dendermonde)

gevangenissen, derde kwart
Architect Francis Derré realiseerde voor die periode één van de
omheiningsmur 19de eeuw
modernste gevangenissen van het land die op 14 augustus 1863
en
officieel in gebruik werd genomen en die tot op heden in gebruik is.
De stervormige cellengevangenis lag geïsoleerd aan de stadsrand en
werd pas later door gezinswoningen en bedrijven ingebouwd. Aan de
Sint Jacobstraat gelegen monumentale voorbouw met hoofdgebouw
en afsluitende hoge concave blinde muur verfraaid met plint,
pseudoschietgaten, spitsboogpoort en uitspringende hoekpartij.

130931

Ensemble van stadswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jacobstraat 27‐29 (Dendermonde)

Ensemble van enkelhuizen, vermoedelijk opgetrokken in het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met kunstleien, nummer 29 onder
pseudomansardedak, resultaat van latere verbouwing.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

130932

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jacobstraat 4‐6 (Dendermonde)

Ensemble, gebouwd naar ontwerp van 1920 van architect Emeri
Couck. Aansluitende enkelhuizen van twee bouwlagen en
respectievelijk drie en twee traveeën onder pseudomansardedak.
Lijstgevel met beperkte art‐nouveau‐inslag.

burgerhuizen

130933

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jacobstraat 5 (Dendermonde)

beluiken
Voormalig beluik Hofje van Dillewijns. Rij van vijf arbeidershuizen,
vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Eenzijdig bebouwd steegbeluik achter nummer 15‐17, parallel
ingeplant aan de straat. Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema van
twee traveeën en twee bouwlagen, onder doorlopend pannen
zadeldak.

130934

Ensemble van twee burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jorisgilde 1‐3 (Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen gevormd door een hoekhuis en
aansluitend rijhuis, teruggaand op herenwoning in empirestijl
gebouwd in 1808. Onderkelderd hoekpand van twee en een halve
bouwlaag met vier traveeën aan de Brusselsestraat, afgeschuinde
hoektravee en zeven traveeën aan Sint Jorisgilde, onder afgewolfd
zadeldak.

130935

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jorisgilde 2 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis voorheen met achterliggende linnenververij, gebouwd
naar ontwerp van 1923 van architect Fernand de Ruddere. Rijhuis van
twee bouwlagen en drie traveeën onder pseudomansardedak. Pui
met horizontale banden, poort met hanenkam.
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typologie

herenhuizen

datering

stijl

interbellum

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper)

neogotiek

eerste helft
20ste eeuw

neostijl

interbellum

Derre François‐Jacques
(Ontwerper)

Couck Emeri (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

eerste kwart
19de eeuw

interbellum

empire

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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130936

Herenhuis Baillon

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Jorisgilde 53 (Dendermonde)

Het hoekhuis heeft drie vrijstaande gevels en een ommuurd tuintje. directeurswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
Neoclassicistisch herenhuis op rechthoekig grondplan, toegankelijk
derde kwart
via een poortje aan de tuinmuur. Het onderkelderde gebouw telt vier
19de eeuw
traveeën, twee en een halve bouwlaag onder een afgeplat schilddak
met rookkanalen op de vier hoeken. Volgens kadastergegevens werd
het in 1841 gebouwd.

130939

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Onolfsdijk 10 (Dendermonde)

Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Alleenstaand
dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, onder zadeldak
met kunstleien. Rechts aanpalend vroeger huisje van één bouwlaag
en drie traveeën, onder leien zadeldak uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, nu onderdeel van nummer 10.

burgerhuizen

130940

Dijkhoeve

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Onolfsdijk 39, 39A (Dendermonde)

Lager gelegen dijkhoeve met L‐vormige aanleg, al aangegeven op het
primitief plan van het kadaster uit 1817. Verankerd, bakstenen
boerenwoning van vijf traveeën met aanleunend gebouw, stallen, van
vier traveeën, onder doorlopend zadeldak. Haaks ingeplant
wagenhuis met stallen onder overstekend pannen zadeldak.
Bakstenen bakhuisje van het samengestelde type.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

130941

Dijkhuisje

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Onolfsdijk 45 (Dendermonde)

Verankerd bakstenen dijkhuisje van één bouwlaag en vier traveeën
onder pannen zadeldak, met aan weerszij lagere aanbouw onder
lessenaarsdak, uit de 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

130942

School met onderwijzerswoning

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Onolfsdijk 52 (Dendermonde)

Schoolgebouw met leraarswoning voor dijkkinderen, daterend uit het lagere scholen, tweede helft
onderwijzerswo 19de eeuw
laatste kwart van de 19de eeuw. Volgens het kadasterarchief
ningen
teruggaand op een huis van 1865, vergroot in 1882 en in 1895 met
bouw van schoollokaal. Verankerd bakstenen complex op T‐vormig
grondplan: woonhuis van twee bouwlagen en drie traveeën met ten
westen haaks aangebouwd neogotisch getint schoollokaal, onder
snijdende pannen zadeldaken.

130943

Kapel Sint‐Odulf

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Onolfsdijk zonder nummer
(Dendermonde)

kapellen
Pittoresk gelegen landelijke bidplaats naast en parallel aan de
(gebouwen en
verhoogde Scheldedijk. Volgens oude foto's was de kapel voorheen
geflankeerd door twee dijkwoningen van één bouwlaag. Volgens de structuren)
literatuur werd een gelijknamige kapel al vermeld in 1328. Tijdens de
godsdiensttroebelen in 1579‐1580 werd ze beschadigd. Pas in het
begin van de 17de eeuw werd ze hersteld. Georiënteerde eenbeukige,
bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond van vijf traveeën, onder
zadeldak.

14de eeuw,
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

130944

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Rochusstraat 2 (Dendermonde)

Hoekhuis dat een ensemble vormt met het links aansluitende rijhuis, burgerhuizen
twee woonhuizen gebouwd naar ontwerp van 1924 van architect
Teirlinck. Baksteenbouw op hardstenen plint en met gevelelementen
van natuursteen zoals druiplijsten, banden, hoek‐ en sluitstenen van
de bogen, lateien en gevelsteen met bouwjaar 1924 boven op de
afgeschuinde hoek.

interbellum

Teirlinck (Ontwerper)

130945

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Rochusstraat 4 (Dendermonde)

Burgerhuis dat een ensemble vormt met het rechts aansluitende
hoekhuis met bouwjaar 1924 op gevelsteen; twee woonhuizen
gebouwd naar ontwerp van 1924 van architect Teirlinck. Rijhuis van
drie bouwlagen en drie traveeën onder leien zadeldak, met houten
kroonlijst op modillons.

burgerhuizen

interbellum

Teirlinck (Ontwerper)

130946

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Rochusstraat 42 (Dendermonde)

Burgerhuis gedateerd 1901 op cartouche in de voorgevel. Dubbelhuis burgerhuizen
van twee bouwlagen en vier traveeën onder geknikt zadeldak met
eclectische voorgevel met neobarokke inslag.

300/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

eclecticisme
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130947

Uitbreiding herenhuis Baillon

Dendermonde

Dendermonde

Sint‐Rochusstraat 58 (Dendermonde)

herenhuizen
De woning werd volgens kadastergegevens circa 1852 aanvankelijk
gebouwd als uitbreiding van het hoekhuis Sint Jorisgilde 53 op een
driehoekig onbebouwd perceel. Circa 1910 werd het ingericht als een
afzonderlijk woonhuis en kreeg het wellicht het huidige uitzicht. Het
gebouw oogt als een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een afgewolfd en geknikt zadeldak.

130983

Herberg met woonhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 12, 12A (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als herberg–woonhuis naar ontwerp van 1922
van architect Alexis Sterck. Dubbelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen.

burgerhuizen,
herbergen

interbellum

130984

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 18 (Dendermonde)

Burgerhuis met bouwjaar 1925 op cartouche in de bekroning van de burgerhuizen
gevel. Volgens ontwerp van 1924 van architect Fernand de Ruddere
betrof het een herbouw van een woonhuis tot handelshuis in
opdracht van brouwer Hector Dubois uit Oudegem. Rijhuis van twee
bouwlagen en drie traveeën onder pseudomansardedak, verlevendigd
met twee zinken oeils‐de‐boeuf.

interbellum

neostijl

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130985

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 20 (Dendermonde)

Handelshuis gebouwd naar ontwerp van 1925 van architect Fernand winkels
de Ruddere. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak met voorgevel in eclectische stijl met neo‐
Vlaamserenaissance‐invloed.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130986

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 22, 22A (Dendermonde)

winkels
Volgens ontwerp van 1924 van architect Fernand De Ruddere
gebouwd handelshuis voor brouwer Hector Dubois uit Oudegem.
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak
en voorgevel met symmetrische opstand, in eclectische stijl.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130987

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 24 (Dendermonde)

herbergen
Rijhuis gebouwd naar ontwerp van 1926 van architect Fernand De
Ruddere als woon‐ en handelshuis. Diephuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met mechanische pannen en bak‐ en
witstenen tuitgevel in eclectische stijl met onder meer traditionele en
gotische stijlelementen.

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130988

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 26‐28 (Dendermonde)

Burgerhuis, wellicht daterend uit de jaren 1920, verbouwd in het
laatste kwart van de 20ste eeuw. Rijhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met mechanische pannen.
Wederopbouwarchitectuur in historiserende stijl, refererend aan de
barok‐ en renaissanceperiode.

interbellum

neostijl

130989

Burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 30‐32 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd tussen 1881 en 1890. Het gebouw bevond zich burgerhuizen
binnen een straal van 380 meter rond de stadsvesting waarbinnen om
strategische redenen enkel in hout mocht worden gebouwd.
Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak.

130990

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 36 (Dendermonde)

Burgerhuis opgericht naar ontwerp van 1936 van architect Fernand
de Ruddere. Hoog rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met kunstleien en bak‐ en kunststenen voorgevel in
eclectische stijl.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130991

Burgerhuis met café

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein 8‐10 (Dendermonde)

Burgerhuis met café, gebouwd naar ontwerp van 1924 van architect
F. de Ruddere. Breed huis van zeven traveeën en twee bouwlagen,
onder pseudomansardedak met twee houten dakkapellen en
voorgevel in neostijl met neobarok getinte elementen.

burgerhuizen,
cafés

interbellum

neostijl

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

130993

Oud station Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein zonder nummer
(Dendermonde)

Het symmetrisch opgebouwd neoclassicistisch gebouw uit 1849 telt
vijftien traveeën. Het centrale gedeelte van vijf traveeën telt twee
bouwlagen en is evenals beide zijvleugels van één bouwlaag nu
afgedekt onder zadeldaken. De voor‐ en perrongevel zijn identiek.

stationsgebouw tweede kwart
en
19de eeuw

classicisme

Payen Auguste (Ontwerper)
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Sterck Alexis (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw
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130992

Nieuw station Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Statieplein zonder nummer
(Dendermonde)

stationsgebouw WO II
Huidig stationsgebouw in 1942‐43 in nieuwe zakelijkheid naar
ontwerp van architecten J. en M. Van Kriekinge gebouwd op de plaats en
van het houten stationsgebouw dat omstreeks 1880‐1881 als
uitbreiding van het stationnetje uit 1849 werd opgericht. Strak
geconcipieerd, langwerpig gebouw van één en twee bouwlagen onder
platte daken en steil zadeldak. Ten zuidoosten, parallel aan
stationsgebouw, perrons circa 1910 met elkaar verbonden via
reizigerstunnel.

131028

Ensemble van herberg en winkel

Dendermonde

Dendermonde

Veerstraat 13‐15 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Ensemble van twee rijhuizen samen gebouwd als twee handels‐ en
herbergen,
woonhuizen naar ontwerp van 1928 van architect De Coene. In
nummer 13 was een herberg gevestigd, in nummer 15 een winkel met winkels
achterliggend salon.

131029

Stadswoning

Dendermonde

Dendermonde

Veerstraat 17 (Dendermonde)

Rijhuis waarvan de voorgevel volgens ontwerp van 1921 van architect stadswoningen interbellum
Alexis Sterck werd herbouwd. Diephuis van één travee en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak met parement van beige
faiencetegels met verwerking van blauwe hardsteen.

131035

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 12 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels‐ en woonhuis naar ontwerp van
1922 naar ontwerp van architecten Alexis Sterck en Fernand de
Ruddere. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met kunstleien.

131036

Winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 14 (Dendermonde)

131037

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

131038

Cinema Minerva Palace

Dendermonde

131039

Winkelhuis

131040

interbellum

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Van Kriekinge Josse (Ontwerper),
Van Kriekinge Maurice
(Ontwerper)

De Coene (Ontwerper)

Sterck Alexis (Ontwerper)

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Sterck Alexis
(Ontwerper)

winkels
Burgerhuis, gebouwd als handelshuis naar ontwerp van 1921 van
architect Frans Van Severen. Rijhuis van één travee en drie
bouwlagen, onder zadeldak. Opvallende gebogen geveltop bekroond
door dito balustrade met cirkelvormige openingen, tussen
posamenten met bolornamenten.

interbellum

Van Severen Frans (Ontwerper)

Vlasmarkt 15 (Dendermonde)

herenhuizen
Herenhuis, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw op de
plaats waar ooit het geboortehuis van Antonius de Espinoza stond en
verbouwd volgens ontwerp van 1927 van architect Carlos Malfait.
Sober neoclassicistisch getint rijhuis van vijf traveeën en drie
bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken.

interbellum,
eerste helft
19de eeuw

Malfait Carlos (Ontwerper)

Dendermonde

Vlasmarkt 16‐20 (Dendermonde)

De eerste bouwaanvraag van het gebouw dateert uit 1919; het betrof bioscopen
een samenvoeging van drie vroegere panden. In de jaren 1920 werd
er een ruime film‐, muziek‐ en toneelzaal ingericht. Baksteenbouw
van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

interbellum

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 17 (Dendermonde)

Winkelpand gebouwd naar ontwerp van 1920 van architect Frans Van drukkerijen
Severen. Rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
met eclectisch getinte lijstgevel deels geïnspireerd op de traditionele
bak‐ en zandsteenbouw.

interbellum

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 19 (Dendermonde)

Burgerhuis en winkelpand van omstreeks 1920. Smal en eenvoudig
rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
mechanische pannen.

131041

Hoekhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 2 (Dendermonde)

winkels
Modernistisch getint hoekhuis, gebouwd als handelshuis en winkel
naar ontwerp van 1930 van architect Frans Van Severen. Bakstenen
constructie van drie bouwlagen van vier traveeën breed met
afgeschuinde hoek, onder plat dak waaronder hoger opgaand volume
van het trappenhuis.

131042

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 21 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd als handels‐ en woonhuis naar ontwerp van
1921 van architect Alexis Sterck. Rijhuis van één travee en drie
bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met parement van baksteen,
natuursteen en gecementeerde pilasters, vensteromlijstingen en
speklagen.
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burgerhuizen,
winkels

datering

burgerhuizen,
winkels

burgerhuizen,
winkels

Van Severen Frans (Ontwerper)

interbellum

interbellum

Van Severen Frans (Ontwerper)

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)
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131043

Sint‐Pieters‐ en Paulusabdij

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 23 (Dendermonde)

De neogotische kerk werd opgetrokken in 1901‐1902 naar ontwerp
van architect August Van Assche. Aan de oostzijde bevindt zich de
voormalige bibliotheek en nachtkapel naar het ontwerp van architect
Bouwens uit 1891. Het poortgebouw, gelijktijdig met de kerk
ontworpen, verleent toegang tot een lange gang die parallel loopt aan
de abdijkerk en in verbinding staat met de kerk en de
kloostervertrekken. De abdijgebouwen werden tijdens de Eerste
Wereldoorlog vernield. Architect Valentin Vaerwyck ontwierp het
hele nieuwe complex in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl maar
realiseerde in 1924 enkel de oost‐ en zuidvleugel. Dom Antonius Maes
voltooide deze twee vleugels naar het oorspronkelijke ontwerp in de
jaren 1940.

voor WO I,
abdijen,
interbellum
abdijkerken,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
tuinen

131044

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 24‐26 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Burgerhuis gebouwd als handels‐ en woonhuis naar ontwerp van
1921 van architect Frans Van Severen. Rijhuis van twee traveeën en winkels
drie bouwlagen onder geknikt zadeldak met kunstleien, voorzien van
zinken oeil‐de‐boeuf boven de smalle deurtravee.

interbellum

131045

Zwartzusterklooster

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 27‐29 (Dendermonde)

In 1914 werd het klooster vernield. De plannen voor een nieuw
klooster werden getekend door de Gentse architect Henri Valcke in
1920. De nieuwe kapel in neogotische stijl, onderdeel van het
totaalontwerp en in 1923 ingewijd, werd opgetrokken op de
binnenkoer van het klooster waardoor deze in twee werd opgedeeld.
Het nieuwe kloostercomplex vertoont een vierkant grondplan van
vier vleugels rond een binnenkoer die gedeeld werd door de kapel.
Voor het ontwerp heeft de architect zich laten beïnvloeden door de
oorspronkelijke gebouwen. Het complex in neotraditionele stijl valt
op door zijn evenwichtige en geritmeerde opbouw.

kloosters,
landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloostertuinen

17de eeuw,
interbellum

131046

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 28 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels‐ en woonhuis naar een ontwerp van winkels
1920 van architect W. Rooms‐Teissier. Rijhuis van vier traveeën en
drie bouwlagen onder pseudomansardedak met leien. Bel‐etage
gemarkeerd door centrale gebogen erker op gestileerde
schelpvormige basis en bekroond door balkon met opengewerkte
balustrade.

131047

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 32 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd volgens ontwerp van 1932 van architect
Fernand de Ruddere. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder pseudomansardedak, voorzien van twee rechthoekige houten
dakkapellen onder lijsten op consoles.

burgerhuizen

131048

Overdekte groentemarkt, vismijn,
stedelijke badinrichting en stadsmagazijn

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 33‐35 (Dendermonde)

Het complex werd opgericht naar ontwerp van 1930 van
stadsarchitect Fernand de Ruddere en in 1987‐1988 verbouwd tot
overdekte winkelgalerij. Gebouw met monumentale voorgevel
ingeplant achter een gekasseid pleintje. Complex van één bouwlaag
en vijf traveeën onder dak met rode kunstleien.

interbellum
openbare
badhuizen,
marktplaatsen,
opslagplaatsen,
vishallen

131049

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 4 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels‐ en woonhuis naar ontwerp van
1921 door schoenmaker Cas. De Vos. Smal rijhuis van één travee en
drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met parement van witte
faiencesteen met gebruik van blauwe hardsteen.

burgerhuizen,
winkels

131050

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 47 (Dendermonde)

Herenhuis, vermoedelijk opgetrokken in de tweede helft van de 18de gevelniskapelle tweede helft
eeuw, op de grondvesten van het eeuwenoude Coorenhuus,
n, herenhuizen 18de eeuw
geboortehuis van dichter Prudens Van Duyse. Hoekhuis van acht
traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder schilddak met
kunstleien. Beeldje van Heilig Hart van Jezus in rondboogvormige nis
in de tweede travee.
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datering

stijl
neogotiek, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon
Bouwens Edouard (Ontwerper),
Maes Antonius (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper),
Vander Cruyssen Ernest
(Ontwerper), Verbruggen
(Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)

classicisme,
neogotiek,
neotraditioneel

Devreese Godefroid (Ontwerper),
Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Horta Victor
(Ontwerper), Maes Antonius
(Ontwerper), Valcke Henri
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

interbellum

Rooms Wilfried (Ontwerper)

interbellum

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)

interbellum

eclecticisme

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper)
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131051

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 7 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als woon‐ en handelshuis naar ontwerp van
1923 van architect Carlos Malfait en van Bonte‐Staes. Diephuis van
één travee en drie en een halve bouwlaag, onder pannen zadeldak.
Breed hoefijzerboogvormig venster op de bel‐etage met behouden
balkonplaat op consoles.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

eclecticisme

131052

Burgerhuis met winkel

Dendermonde

Dendermonde

Vlasmarkt 8 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Burgerhuis, gebouwd als handels‐ en woonhuis naar ontwerp van
winkels
1922 van architect Alexis Sterck. Rijhuis van één travee en drie
bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel bekleed met witte faiencesteen
en met verwerking van blauwe hardsteen.

interbellum

Sterck Alexis (Ontwerper)

131053

Standbeeld dichter Prudens Van Duyse

Dendermonde

Dendermonde

standbeelden
Vlasmarkt zonder nummer (Dendermonde) Standbeeld van dichter Prudens Van Duyse, opgericht in 1893 op
initiatief van het Dendermondse stadsbestuur, naar een ontwerp van
beeldhouwer Godfried Devreese en architect Victor Horta.

vierde kwart
19de eeuw

De Ruddere Ferdinand
(Ontwerper), Devreese Godefroid
(Ontwerper), Horta Victor
(Ontwerper)

131054

Reclameschildering BP Motor Spirit ‐
l'Alliance Anvers

Dendermonde

Dendermonde

Vlassenbroek 11 (Dendermonde)

Reclamemuurschildering voor BP Motor Spirit op de zijgevel van een
vrijstaande woning.

reclamemuursc interbellum
hilderingen

131073

Steegbeluik Weldadigheidstraat

Dendermonde

Dendermonde

Weldadigheidstraat 1‐5, 6‐31, 32‐36
(Dendermonde)

Steegbeluik omvattende 2 hoekhuizen en 30 rijhuizen met bijhorende
koertjes en straat, in 1901 door het Armbestuur opgetrokken. Aan
weerszij van de straat treft men identieke arbeiderswoningen aan
met enkelhuisopstand, van twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopende zadeldaken.

arbeiderswonin voor WO I
gen, beluiken,
sociale
woningen

131074

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Werf 10 (Dendermonde)

Burgerhuis, linker bewaard deel van oorspronkelijk ensemble van
twee burgerhuizen, gebouwd in 1867 door aannemer Judocus De
Pauw; volledig uitgebrand tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien
hersteld naar de oude toestand. Rijhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak.

burgerhuizen

131075

Handels‐ en woonhuis

Dendermonde

Dendermonde

Werf 2‐3 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels‐ en woonhuis wellicht in de jaren
1920. Rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.

handelsgebouw interbellum
en

131076

Brouwerswoning

Dendermonde

Dendermonde

Werf 4 (Dendermonde)

Voormalige brouwerswoning Van Haute, later eigendom van brouwer brouwerswonin interbellum
August Cambier die de woning naar ontwerp van 1920 van architect gen
Mannaert naar het vroeger uitzicht liet heropbouwen. Opvallend
enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder kunstleien
zadeldak met neoclassicistisch getinte lijstgevel met parement van
witsteen en hardsteen.

131077

Herenhuis

Dendermonde

Dendermonde

Werf 9 (Dendermonde)

Na verwoesting in de Eerste Wereldoorlog, heropgebouwd naar het
oorspronkelijk model volgens ontwerp van 1919 van architect A.
Stevens. Monumentaal herenhuis in neoclassicistische stijl van vijf
traveeën breed en twee bouwlagen tellend, onder kunstleien
pseudomansardedak met vijf houten dakkapellen onder gebogen
kroonlijst.

131102

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zuidlaan 20 (Dendermonde)

Deels vrijstaand enkelhuis uit het interbellum van drie bouwlagen en burgerhuizen
twee traveeën onder zadeldak met mechanische pannen, met
aanhorend lager volume van twee traveeën en één bouwlaag onder
plat dak.

interbellum

131103

Arsenaal

Dendermonde

Dendermonde

Zuidlaan 36‐38 (Dendermonde)

Bomvrij arsenaal van de vesting Dendermonde in de
arsenalen
Wellingtonbarrière. Het bomvrij arsenaal op de huidige Zuidlaan, aan
de vestingkant beschermd door de bastions VI en VII, werd gebouwd
circa 1828 en is dwars ingeplant op een ommuurd terrein.

tweede kwart
19de eeuw

131104

Stadswoning

Dendermonde

Dendermonde

Zuidlaan 8 (Dendermonde)

Eenvoudig rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
kunstleien zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
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herenhuizen

plantensoort

context

persoon
Bonte‐Staes (Ontwerper), Malfait
Carlos (Ontwerper)

Bureau der Weldadigheid
Dendermonde (Opdrachtgever)

derde kwart
19de eeuw

interbellum

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

Mannaert (Ontwerper)

neoclassicisme

Stevens Alphonse (Ontwerper)

Alewijn Cornelis (Ontwerper)
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131105

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 14 (Dendermonde)

Deels vrijstaand burgerhuis, gebouwd volgens ontwerp van 1920‐
1921 van architect Alexis Sterck. Rijhuis van drie bouwlagen en twee
traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

131106

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 15‐23
(Dendermonde)

Ensemble van burgerhuizen, gebouwd naar ontwerp van 1923 in
opdracht van de Hoge Koninklijke Commissaris der verwoeste
Gewesten. Rijhuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldaken.

burgerhuizen

interbellum

131107

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 18 (Dendermonde)

Burgerhuis, teruggaand op volgens het kadasterarchief in 1887 nieuw burgerhuizen
gebouwde woning, vermoedelijk in de jaren 1920 verbouwd.
Enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

131108

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 20 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis, teruggaand op in 1889 nieuw gebouwde woning,
waarschijnlijk in de jaren 1920 hersteld en gewijzigd. Rijhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak, voorzien
van drie houten dakkapellen.

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

131109

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 22 (Dendermonde)

Burgerhuis, hersteld volgens plan van 1922 van architect F. Van
Severen. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak. Lijstgevel met parement van beige faiencesteen,
gecombineerd met groene steen.

burgerhuizen

interbellum

Van Severen Frans (Ontwerper)

131110

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 24 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis met voorgevel hersteld volgens ontwerp van 1922 door
architect Maffei. Geveldecoratie soberder uitgevoerd dan voorzien op
het ontwerp en met overeenkomstige gevelopstand als het
aanpalende rijhuis nummer 22. Enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak.

interbellum

Maffei (Ontwerper)

131111

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 26 (Dendermonde)

Burgerhuis, herbouwd volgers ontwerp van 1921 van architect De
Clerck. Rijhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

Gebroeders De Clerck
(Ontwerper)

131112

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 28 (Dendermonde)

Burgerhuis, heropgebouwd volgens ontwerp van 1925. Deels
vrijstaand enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen op hoog
souterrain, onder zadeldak. Hoge bakstenen lijstgevel met
onderbouw uit blauwe hardsteen en banden en vensteromlijstingen
uit kunststeen.

burgerhuizen

interbellum

de Waepenaert Maurice
(Ontwerper)

131113

Burgerhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 29 (Dendermonde)

Burgerhuis bestaande uit twee samengevoegde rijhuizen van elk twee burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Volgens het
kadasterarchief twee huizen ter vervanging een bestaand huis met
kolenmagazijn gebouwd in 1890 en in 1911 verenigd tot één woning.

131114

Verenigingsgebouw

Dendermonde

Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 8 (Dendermonde)

Voormalige lokalen van de samenwerkende maatschappij De
Eendracht van Dendermonde, door deze vereniging herbouwd
volgens ontwerp van 1921. Pand met het voorkomen van een rijhuis
van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met
mechanische pannen.

131115

Hoekhuis

Dendermonde

Dendermonde

Zwijvickstraat 21‐23 (Dendermonde)

Hoekhuis dat een ensemble vormt met het rijhuis Leo Bruynincxstraat arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw
nummer 1, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en
gerenoveerd in het laatste kwart van de 20ste eeuw.
Arbeiderswoning van twee bouwlagen onder snijdende geknikte
zadeldaken met smal driehoekig dakschild boven de afgeschuinde
hoektravee.

131116

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Dendermonde

Zwijvickstraat 31‐33 (Dendermonde)

Ensemble van twee arbeidershuizen volgens spiegelbeeldschema,
opgericht in het eerste kwart van de 20ste eeuw.
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vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

verenigingsgebo interbellum
uwen

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Sterck Alexis (Ontwerper)
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131117

Militair Hospitaal

Dendermonde

Dendermonde

Zwijvickstraat 6‐8 (Dendermonde)

Het voormalig Militair Hospitaal is een volledig ommuurd
beeldbepalend complex gelegen in het centrum van Dendermonde.
Het oudste gedeelte, ontworpen door architect Jan‐Baptist Segers,
bestaat uit drie parallelle panden rond twee binnenkoeren van de
straat afgescheiden door een hoge muur met twee poorttoegangen.
Door geldgebrek had men in 1865 de werken vroegtijdig moeten
staken waardoor de derde vleugel niet afgewerkt was geraakt. Ten
zuidwesten, ligt de tegenaan gebouwde jongere L‐vormige vleugel
met binnentuin, conciërgewoning, poortgebouw en afsluitingsmuur,
opgetrokken enkele jaren na 1868, in dezelfde materialen, in
eclectische stijl.

conciërgewonin derde kwart
19de eeuw
gen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
ziekenhuizen

130411

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 112 (Dendermonde)

Modernistisch getint huis met reminiscenties aan de pakketbootstijl burgerhuizen
uit 1943, gebouwd in opdracht van Jan‐Frans D'Hooghe, handelaar uit
Grembergen als een volledige heropbouw van een huis uit 1930.

130412

Domein Hof ter Geesten

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 35‐37 (Dendermonde)

Het landhuis met omringend park is opgetrokken in neoclassicistische
stijl, met reminiscenties aan de empirestijl, te dateren omstreeks het
tweede kwart van de 19de eeuw. Hoofdgebouw, nummer 37, vijf
traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een afgeplat schilddak met
hekwerk met pijlmotief tussen de schouwen. Voormalige pachthof,
nummer 35, met een bewaarde configuratie aan een gekasseid erf,
een bakhuis van circa 1901 en poortdoorrit. Het parkdomein met
landschappelijke aanleg en glooiende gazons herbergt verschillende
pittoreske tuinfolies.

130413

Interbellumwoningen

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 42‐44, 48
(Dendermonde)

dorpswoningen interbellum
Ensemble uit 1935 in een art‐decogetinte stijl,. Enkelhuizen van
telkens twee traveeën en twee bouwlagen; voorgevels met parement
van gele baksteen verlevendigd met getrapte baksteenfries en
lisenen, op blauwe hardstenen plint.

130414

Groot burgerhuis met winkel in eclectische Dendermonde
stijl

Grembergen

Dokter Haekstraat 46, 46A (Dendermonde) Groot winkelpand in eclectische stijl, teruggaand op een minstens tot burgerhuizen,
het begin van de 19de eeuw opklimmende site; bestaande gebouwen winkels
in 1885 deels herbouwd en vergroot. Breedhuis van vier traveeën +
poorttravee en twee bouwlagen onder een snijdend zadeldak.
Voorgevel gemarkeerd door hoger opgaand middenrisaliet begrensd
door lisenen met bogenfries en eindigend in een tuit‐ en trapgevel.

130415

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 5 (Dendermonde)

Deels vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak in sobere neoclassicistische stijl, gebouwd in
1877.

130416

Neoclassicistisch burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 54 (Dendermonde)

130417

Eclectische villa

Dendermonde

Grembergen

130418

Villa

Dendermonde

Grembergen

stijl
eclecticisme

WO II

tweede kwart
theekoepels,
19de eeuw,
hekken,
voor WO I
hekpijlers,
landhuizen,
Mariagrotten,
parken,
tuinpaviljoenen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
opgaande
bomen

neoclassicisme

WO I,
interbellum

eclecticisme

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Neoclassicistisch breedhuis uit 1879 met typische opbouw van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. Bepleisterde
en geschilderde voorgevel horizontaal belijnd door pseudo‐bossage
op de begane grond. Kleine verharde voortuin afgesloten door hoog
ijzeren hekken.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Dokter Haekstraat 60‐62, 60B
(Dendermonde)

Villa met elementen ontleend aan de art deco en cottage, met een
kleine voortuin en opgetrokken in 1921 links van de in 1913
opgerichte melkerij.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum, na eclecticisme
WO II

Dokter Haekstraat 66 (Dendermonde)

Villa, voorafgegaan door kleine voortuin, met gekasseide oprit aan de villa's
(bouwkundig
rechterzijde afgesloten door ijzeren hek en opgetrokken in 1934;
erfgoed)
uitgewerkt als een dubbelhuis van drie traveeën onder geknikt
zadeldak.
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interbellum

plantensoort

context

persoon
Segers Jan Baptist (Ontwerper)
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130419

Winkelhuis van drukkerij

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 68 (Dendermonde)

Winkelhuis van drukkerij Sint‐Antonius uit 1935. Deels alleenstaand
breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
bekleed met kunstleien.

winkels

interbellum

130420

Ensemble van interbellumwoningen

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat 78‐82 (Dendermonde)

Ensemble van 1936 van twee bouwlagen onder een doorlopend
kunstleien zadeldak, opgetrokken in een gele decoratieve
baksteenarchitectuur verlevendigd met hardsteen.

stadswoningen interbellum

130422

Parochiekerk Sint‐Margriet

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Driebeukige noord–zuid georiënteerde kerk in neoclassicistische stijl, parochiekerken eerste kwart
18de eeuw,
opgetrokken in baksteenmetselwerk in combinatie met kalkzandsteen
tweede kwart
voor plinten, pilasters, deur‐ en vensteromlijstingen en andere
19de eeuw
architecturale en decoratieve elementen. Het gebouw bestond
oorspronkelijk slechts uit één beuk en twee zijkapellen en werd in
1710. Door de aangroei van de bevolking werd de kerk te klein zodat
in 1846 de zijkapellen werden afgebroken en vervangen door de
huidige zijbeuken. Tijdens deze werken werd ook de voorgevel
vernieuwd.

130421

Oorlogsmonument

Dendermonde

Grembergen

Dokter Haekstraat zonder nummer
(Dendermonde)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsmonument, oorspronkelijk ingeplant op een pleintje ten
westen van de parochiekerk, later verplaatst naar de rechterzijde van ekens
de Sint‐Margrietkerk en opgericht in 1919 ter herdenking van
gesneuvelde militairen en opgeëiste burgers tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

130497

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 101 (Dendermonde)

Rechter deel van oorspronkelijk ensemble van twee enkelhuizen
volgens spiegelbeeldschema en volgens kadastergegevens in 1937
gebouwd door de gemeente Grembergen en verpacht.

burgerhuizen

130498

Brouwerij De Ster

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 12 (Dendermonde)

Achterin gelegen bedrijfsgebouw met bijgebouw, toegankelijk via
gedeeltelijk gekasseide oprit. Bakstenen gebouw met L‐vormige
plattegrond onder uitgelengd pannen zadeldak. Op gekasseid voorerf,
hoge ronde bakstenen schoorsteen volledig overgroeid door klimop,
bij de oprichting van de brouwerij circa 1897 gebouwd. Ten zuiden,
voormalige paardenstal.

vierde kwart
brouwerijen,
fabrieksschoors 19de eeuw,
voor WO I
tenen,
paardenstallen

130499

Burgerhuizen in spiegelbeeldschema

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 18‐20 (Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van twee huizen in modernistisch getinte stijl volgens
spiegelbeeldschema, gebouwd in 1939. Enkelhuizen van telkens twee
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend pannen zadeldak, in
gele baksteen met verwerking van rode baksteen voor een aantal
decoratieve accenten.

130500

Brouwerswoning De Ster

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 22 (Dendermonde)

brouwerswonin voor WO I
Deels vrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën
onder geknikt zadeldak, opgetrokken circa 1910 als brouwerswoning gen
bij de reeds bestaande brouwerij De Ster.

130501

Ensemble van dorpswoningen

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 34‐36 (Dendermonde)

Enkelhuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak met kunstleien, volgens repeterend schema,
opgetrokken in 1918.

130502

Villa

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 54 (Dendermonde)

villa's
Dieper gelegen woning in een omringende tuin, toegankelijk via
afbuigende verharde oprit. Huis circa 1856 gebouwd en gebruikt als (bouwkundig
buitenverblijf. Neoclassicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee erfgoed)
bouwlagen onder schilddak met kunstleien.

130503

Ensemble van dorpswoningen en hulppost Dendermonde
Rode Kruis

Grembergen

Grootzand 57‐63 (Dendermonde)

Per twee gekoppelde enkelhuizen, volgens spiegelbeeldschema, van dorpswoningen interbellum
twee traveeën en één en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken.
Voormalige hulppost rechts aanleunend onder half schilddak.

130504

Hoekhuis met café 't Ros Beiaard

Grembergen

Grootzand 89 (Dendermonde)

Hoekpand van twee bouwlagen en twee + afgeronde hoek‐ + één
travee onder half zadeldak met bakstenen parement verlevendigd
met witgeschilderde banden, gebouwd in 1935.

Dendermonde
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stijl

neoclassicisme

interbellum

dorpswoningen WO I

cafés

interbellum

context

persoon

Yoors Eugeen (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

Heyndricks Jozef (Ontwerper)

interbellum

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

plantensoort

neoclassicisme
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130505

Boerenwoning

Dendermonde

Grembergen

Grootzand 9 (Dendermonde)

Boerenwoning met aanpalende stallen, gebouwd in 1910. Enkelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; lijstgevel met
parement van baksteen, doorspekt met banden van zwarte
gesinterde baksteen, op blauwe hardstenen plint. Haaks
aangebouwde lagere bakstenen stallen onder zadeldaken.

boerenwoninge voor WO I
n, stallen

130506

Sint‐Elooikapel

Dendermonde

Grembergen

Grootzand zonder nummer
(Dendermonde)

De 18de‐eeuwse Sint‐Elooikapel is gelegen achteraan op een quasi U‐
vormig terrein op het Grootzand. De open ruimte rondom de kapel is
begroeid met gras en beplant met elf wilde kastanjebomen en twintig
lindebomen. De kapel uit 1777 werd in barokstijl gebouwd. De kleine,
éénbeukige ruimte heeft een rechthoekige vorm en een driezijdige
vlakke koorafsluiting.

bedevaartkapell vierde kwart
18de eeuw
en,
gekandelaarde
bomen

130535

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Grembergen

Hamsesteenweg 6 (Dendermonde)

Charmant deels vrijstaand boerenarbeidershuisje, volgens
kadasterarchief gebouwd in 1903. Dubbelhuis van vier traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak met leipannen.

boerenarbeider voor WO I
swoningen

130536

Villa

Dendermonde

Grembergen

Hamsesteenweg 8 (Dendermonde)

Fraaie villa met cottage‐invloeden, naar verluidt gekend als 't
Villaatje, gebouwd in 1929 en wat verdiept gelegen in ruime
omringende tuin. Villaontwerp verlevendigd door de verwerking van
een hoekportiek onder fraai houtsnijwerk aan een bordes van vijf
treden en een terras en balkonnetje.

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed), tuin‐
en
parkbeplantinge
n

130548

Boerenwoning

Dendermonde

Grembergen

Hekkenhoek 30 (Dendermonde)

Achterin gelegen boerenwoning parallel aan de straat aan gekasseid
pad, deels achter nummer 28, voorafgegaan door omhaagde voortuin
met fruitbomen, afgesloten door ijzeren hek aan betonnen pijlers.
Boerenwoning volgens historisch kaartmateriaal minstens
opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw.

vierde kwart
aalpompen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

130549

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede met
linden

Dendermonde

Grembergen

Hekkenhoek zonder nummer, Hekkestraat Kapel ingeplant op een driehoekig perceeltje beschaduwd door twee
zonder nummer (Dendermonde)
linden, gebouwd in 1936 op de plaats van de fundering van een
oudere kapel die bij de Franse Omwenteling circa 1790 niet gespaard
bleef. Eénbeukig gebouwtje met halfronde sluiting onder afgewolfd
zadeldak met kunststof. Sobere baksteenbouw op een hardstenen en
gecementeerde plint.

interbellum
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kruispuntbomen
, opgaande
bomen,
kapelbomen

130599

Burgerhuis 't Kasteeltje Dommer

Dendermonde

Grembergen

Karel Eeckhoutstraat 13 (Dendermonde)

Vrijstaand burgerhuis, ingeplant in ruime beboomde tuin met vijver
en omlopende gracht. Vierdelig ijzeren hek aan de straat. Woning,
evenals nummer 15, teruggaand op 18de‐eeuwse omgrachte site.
Merkwaardig gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
vernieuwd pannen zadeldak met dakvlakramen.

burgerhuizen, 18de eeuw,
hekken, vijvers, voor WO I
walgrachten

130742

Watertoren

Dendermonde

Grembergen

Lomeersstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Klassiek type watertoren met één kuip gevoed door een
hogedrukleiding, wellicht gebouwd in de jaren 1970, ingeplant in
woonwijk op omhaagd perceel met hekje aan baksteenpijlers.
Vrijstaande achtzijdige bakstenen conische toren van elf geledingen
met bekroning.

watertorens

tweede helft
20ste eeuw

130744

Villa

Dendermonde

Grembergen

Martelarenlaan 11 (Dendermonde)

Art‐decogetint dubbelhuis van circa 1938 van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen schilddak, parallel aan de straat.
Evenwichtig gevelontwerp gemarkeerd door afgeronde rechter
gevelhoek en halfronde erker links.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

130745

Villa

Dendermonde

Grembergen

Martelarenlaan 9 (Dendermonde)

Beeldbepalende alleenstaande villa in nieuwe zakelijkheid, gebouwd
in 1935. Villa van twee bouwlagen en twee traveeën onder
verspringende platte daken met betonnen dakrand of houten
kroonlijst. Typische decoratieve baksteenarchitectuur uit het
interbellum met asymmetrische gevelopbouw en contrasterend spel
van horizontale en verticale volumes.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

308/1748

datering

stijl

plantensoort

barok

Tilia

modernisme

context

persoon
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130809

Koortskapel, omgeven door linden

Dendermonde

Grembergen

Oud Kerkhofstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Vrijstaande veldkapel, omgeven door twee geknotte linden vooraan,
één oude linde achteraan en daarachter vijf jonge linden die een
halve cirkel beschrijven. Kleine devotiekapel toegewijd aan Onze‐
Lieve‐Vrouw en bezocht tegen koorts. Rechthoekige kapel met
driezijdige sluiting onder afgewolfd zadeldak met schildvormige
kunstleien.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

eerste kwart
17de eeuw

130848

Boerenwoning

Dendermonde

Grembergen

Reynoutstraat 2 (Dendermonde)

boerenwoninge tweede kwart
Boerenwoning, gebouwd in het tweede of het begin van het derde
19de eeuw,
kwart van de 19de eeuw, schuin tegenover de inmiddels verdwenen n
derde kwart
houten oliewindmolen. Breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag
19de eeuw
onder pannen zadeldak met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met schijnvoegen en bruingeschilderde plint.

130849

Villa Chantecler en conciërgewoning

Dendermonde

Grembergen

Reynoutstraat 4‐6 (Dendermonde)

Alleenstaand achterin gelegen villa van twee bouwlagen onder een
snijdend zadeldak uit 1913, te midden van fraai aangelegde en
beboomde tuin, omheind door bakstenen muur en ijzeren hek tussen
concaaf geplaatste bakstenen pijlers onder houten luifel. Bijhorend
vrijstaand wagenhuis en stal. Conciërgewoning; kleine woning van
één bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak.

conciërgewonin voor WO I
gen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, stallen,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

130860

Olieslagerswoning Wauman

Dendermonde

Grembergen

Ringstraat 1 (Dendermonde)

Voormalige olieslagerswoning Wauman, later brouwerswoning de
Waepenaert. Historisch in relatie tot de woning de Waepenaert en
brouwerij de Waepenaert. Woning in kern minstens opklimmend tot
de jaren 1830. Parallel aan de straat ingeplant gebouw met kleine
voortuin. Burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder steil pannen zadeldak.

burgerhuizen

130861

Brouwerij de Waepenaert

Dendermonde

Grembergen

Ringstraat 2 (Dendermonde)

Eind 19de‐eeuwse gebouwen op straathoek met Dokter Haekstraat,
vroeger horend bij de tegenoverliggend olieslagerswoning Wauman
en woning de Waepenaert. Olieslagerij aanvankelijk met L‐vormige
plattegrond en minstens opklimmend tot de jaren 1830, omgevormd
tot brouwerij en in 1879 vergroot tot U‐vormige site. Huidige meest
oostelijk gelegen vleugel grondig verbouwd in 1884. Hoge conische
bakstenen schoorsteen op vierkante basis, eveneens daterend van
1884.

oliefabrieken, vierde kwart
19de eeuw
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen

130864

Gemeentelijke begraafplaats met
oorlogsmonument

Dendermonde

Grembergen

Rootjensweg zonder nummer
(Dendermonde)

Begraafplaats ingeplant op diep omhaagd perceel, in twee blokken
gedeeld door centraal pad aan het einde eindigend in rond perk met
kruisbeeld geflankeerd door beeld van H. Johannes en van Maria.
Oudstrijdersperk met bijhorend oorlogsmonument, aangelegd in
1939 met gedenkteken naar ontwerp van Dendermondse kunstenaar
Jos De Decker, vervaardigd in Neuvillesteen.

buitenbegraafpl interbellum
aatsen,
oorlogsgedenkt
ekens

130901

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Sint‐Elooistraat 11 (Dendermonde)

Enkelhuis met asymmetrische gevelcompositie van twee traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd tijdens het
interbellum.

interbellum

130902

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Sint‐Elooistraat 13 (Dendermonde)

Enkelhuis uit 1948 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak met parement van gele baksteen in decoratief
metselverband op hardstenen plint met links garage.

na WO II

309/1748

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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130937

Landhuis met tuin

Dendermonde

Grembergen

Sint‐Margrietstraat 24 (Dendermonde)

boomgaarden,
Achterin gelegen landhuis in een omringende ruime aangelegde en
landhuizen,
ommuurde tuin, toegankelijk via verharde oprit tussen twee
siertuinen
schamppalen. Het landhuis werd volgens de bestaande plattegrond
herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw en in 1906 uitgebreid
met de zuidwestelijke hoektoren. Huidige voortuin als lusttuin en
boomgaard achteraan in 1925 aangelegd. Eclectische villa met
neoclassicistische stijlkenmerken, van twee bouwlagen en drie + drie
+ twee traveeën onder een verspringend half schild‐, leien schild‐ en
plat dak, en rechts aangebouwd terras met achterliggende hoektoren.

130938

Sint‐Margrietkapel

Dendermonde

Grembergen

Sint‐Margrietstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Kleine wegkapel volgens gevelsteen en overlevering gebouwd in
1912. Baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldak bekleed met
zwarte pannen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

130972

Gekoppelde dorpswoningen

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 14‐16 (Dendermonde)

Charmant ensemble volgens spiegelbeeldschema van twee traveeën
en anderhalve bouwlaag onder een doorlopend zadeldak, op basis
van stijlkenmerken in het laatste kwart van de 19de of het eerste
kwart van de 20ste eeuw te dateren.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

130973

Herenhuis Saeys

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 18 (Dendermonde)

Het herenhuis bezit een brede rechthoekige plattegrond, telt twee
bouwlagen en bezit de gebruikelijke 19de‐eeuwse aanleg van een
dubbelhuis dat vijf traveeën telt. Binnenshuis zijn er duidelijke
aanwijzingen dat de drie rechtertraveeën teruggaan op een enkelhuis
met bovenverdieping minstens opklimmend tot de tweede helft van
de 18de eeuw. Het bakstenen bijgebouw aan de noordelijke
langszijde van de tuin omvat het vroegere knechtenhuisje en
paardenstallen en telt nog zes traveeën.

hekken,
herenhuizen,
personeelswoni
ngen, stallen,
tuin‐ en
parkelementen

130974

Villa Ritten

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 34 (Dendermonde)

Volgens kadastergegevens en stijlkenmerken dateert deze woning
van circa 1913 met een zomerhuis van circa 1915. De vrijstaande
villa, met omgevende aangelegde tuin, is aan de straatkant afgesloten
door hekwerk aan bakstenen pijlers met groen geglazuurde tegels en
siervazen. Opmerkelijke en artistieke aankleding in art‐nouveaustijl
en enkele elementen in art‐decostijl.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

130975

Herberg De Fontein

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 37 (Dendermonde)

Straathoek markerend enkelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak bekleed met mechanische pannen, wellicht
opgetrokken in 1825. Klein achterin gelegen bijgebouw volgens
kadasterarchief toegevoegd in 1893.

herbergen

eerste helft
19de eeuw

130976

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 39 (Dendermonde)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens inscriptie op gefrijnde tussendorpel van voordeur
daterend uit 1820. Neoclassicistisch getinte woning, nu met
gecementeerde voorgevel afgelijnd door overstekende houten
kroonlijst op tandlijst.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

130977

Dokterswoning

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 55 (Dendermonde)

dokterswoninge derde kwart
Achterin gelegen groot burgerhuis, gebouwd in 1873, met ruime
n
19de eeuw
heraangelegde voortuin afgesloten door een ijzeren hek op
vernieuwde lage bakstenen muur tussen dito pijlers. Groot
dubbelhuis in neoclassicistische stijl met karakteristieke opbouw van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak.

neoclassicisme

130978

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 75 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis, gebouwd in 1926, met aanpalende omhaagde tuin.
Eclectisch breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt mank zadeldak bekleed met mechanische
pannen, voorzien van zinken oeil‐de‐boeuf.

interbellum

eclecticisme

130979

Herberg het Zonneken

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat 94 (Dendermonde)

Schuin ingeplant gebouw rechts palend aan de Onze‐Lieve‐Vrouw ter herbergen
Noodkapel nabij de hoek met de Oude Molenstraat. Breedhuis van
drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met pannen,
volgens stijlkenmerken begin 20ste‐eeuws op oudere stoel.

voor WO I

310/1748

typologie

datering

stijl

interbellum,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

voor WO I

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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130980

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel

Dendermonde

Grembergen

Smidsestraat zonder nummer
(Dendermonde)

131000

Villa

Dendermonde

Grembergen

131001

Tweegezinswoning

Dendermonde

131002

Villa

131003

datering

stijl

betreedbare
Schuin ingeplante vrijstaande wegkapel, op de hoek van de
Smidsestraat en de Oude Molenstraat, gebouwd in 1911. Eenbeukige kapellen (klein
neogotische kapel met driezijdige sluiting onder kunstleien zadeldak erfgoed)
met topkruis. Opgetrokken in rode baksteen met knipvoegen.

voor WO I

neogotiek

Steenweg van Grembergen 1
(Dendermonde)

Modernistische beeldbepalende villa uit 1936, van twee bouwlagen villa's
en een souterrain onder plat dak. Vrijstaand hoekhuis met omhaagde (bouwkundig
erfgoed)
kleine achter‐ en voortuin met tweedelig toegangshek met
buisleuningen tussen lage bakstenen postamenten aan de straat.

interbellum

modernisme

Grembergen

Steenweg van Grembergen 11‐13
(Dendermonde)

Stijlvol art‐decogetint ensemble van twee enkelhuizen volgens
spiegelbeeldschema met villakarakter, naar verluidt gebouwd circa
1936. Vrijstaand gebouw met kleine voortuin afgesloten door laag
muurtje met buisleuning tussen bakstenen pijlers.

interbellum
hekken,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen 25
(Dendermonde)

Beeldbepalende modernistische villa in ruime beboomde tuin met
bronput achteraan, aan de straat afgesloten door ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers voorafgegaan door begraasde strook met vijf
geknotte linden.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum, na modernisme
WO II

Villa Evergreen

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen 29
(Dendermonde)

Villa, gebouwd in 1929 en verdiept gelegen in een grote fraai
aangelegde omringende beboomde tuin. Charmante éénlaagse
woning met verspringende volumes, dito grondplan en verhoogde
begane grond, onder overstekende snijdende afgewolfde pannen
zadeldaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

131004

Tweegezinswoning

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen 3‐5
(Dendermonde)

villa's
Ensemble van twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, van
1933, voorafgegaan door deels omhaagde verharde oprit met dubbel (bouwkundig
erfgoed)
hek aan postamenten. Breedhuis in villastijl, van twee maal twee
traveeën onder een geknikt pannen schilddak doorbroken door vier
liggende dakkapellen.

interbellum

131005

Woonhuis conducteur artillerie

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen 4
(Dendermonde)

Woning gebouwd in 1899 als residentie van de conducteur van de
artillerie, met aanleg van een tuin, op het domein van een militaire
versterking, vanaf 1949 woning van de militaire opzichter.
Alleenstaand breedhuis zijdelings palend aan de straat.

131006

Café en afspanning In den Engel

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen 41
(Dendermonde)

afspanningen,
Café, in 1924 volledig herbouwd tot huidig V‐vormig diephuis met
wagenhuizen
achterliggend bijgebouw. Diephuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, met rechts lager wagenhuis, onder snijdende zadeldaken
met mechanische pannen.

131007

Oorlogsmonument

Dendermonde

Grembergen

Steenweg van Grembergen zonder
nummer (Dendermonde)

Het Monument van de Weerstand uit 1947 werd gerealiseerd door oorlogsgedenkt na WO II
Dendermonds stadsarchitect Fernand de Ruddere en beeldhouwer Jos ekens
De Decker.

131031

Herenhoeve

Dendermonde

Grembergen

Vijfbunderstraat 11 (Dendermonde)

Herenhoeve met ommuurde tuin met herenwoning in
neoclassicistische stijl met dubbelhuisindeling. De woning werd in
1885 kadastraal genoteerd ter vervanging van een ouder en kleiner
gebouw met dezelfde oriëntatie. Grote langsschuur met doorrit in
baksteenbouw onder een pannen zadeldak en daarachter de het lager
en smaller wagenhuis met twee steekboogvormige poorten.

afsluitingshagen 19de eeuw
, tuinen,
wagenhuizen,
schuren,
omheiningsmur
en, hoeven,
boerenburgerhu
izen

131032

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Grembergen

Vijfbunderstraat 13 (Dendermonde)

Het gebouw met bijhorende L‐vormige aanhorigheid aan de straat,
staat opgetekend in het Land‐ en Kaartboek van Grembergen van
1772–1783, als eigendom van Pieter Ketz. Achterin gelegen
alleenstaand huis van één bouwlaag onder zadeldak bekleed met
mechanische pannen; zowel dak als kroonlijst vernieuwd.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

311/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

Dieltjens Jan E. (Ontwerper)

personeelswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw

interbellum

De Decker Jos (Ontwerper), De
Ruddere Ferdinand (Ontwerper)
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131033

Villa

Dendermonde

Grembergen

Vijfbunderstraat 23 (Dendermonde)

Wat verdiept gelegen villa op L‐vormige plattegrond met voortuintje
en gekasseide oprit. Villa volgens verkoopakte gebouwd in 1895,
maar pas in 1910 kadastraal genoteerd. Woning van drie traveeën,
waarvan één verdiept, en twee bouwlagen op souterrain onder
overstekend leien en links uitgelengd zadeldak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

131068

Villa

Dendermonde

Grembergen

Volkaertwegel 19 (Dendermonde)

Villa in landelijke stijl van 1951. Alleenstaand wat verdiept gelegen
omheind en omhaagd enkelhuis met voortuin aan de straatzijde
afgesloten door opengewerkt muurtje. Diephuis van één travee en
twee bouwlagen onder hoog ogivaal, parabolisch gebogen pannen
zadeldak dat reeds aanzet op grondniveau.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

131094

Villa

Dendermonde

Grembergen

Zeelsebaan 16 (Dendermonde)

villa's
Charmante villa in eclectische stijl, gebouwd in 1908. Wat verdiept
gelegen vrijstaande woning met aangelegde deels verharde en deels (bouwkundig
erfgoed)
beboomde voortuin. Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met mechanische
pannen, links onderbroken door een dakkapel onder afgewolfd dakje.

voor WO I

eclecticisme

131095

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Zeelsebaan 22 (Dendermonde)

Burgerhuis in neotraditionele stijl, volgens kadasterarchief uit 1908. burgerhuizen
Achterin gelegen breedhuis met een met gras begroeide voortuin,
bereikbaar via centraal gekasseid pad. Bakstenen dubbelhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien zadeldak.

voor WO I

neotraditioneel

131096

Burgerhuis

Dendermonde

Grembergen

Zeelsebaan 58 (Dendermonde)

Alleenstaand enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak met mechanische pannen, gebouwd in 1935.

interbellum

131097

Arbeiderswoningen

Dendermonde

Grembergen

Zeelsebaan 60‐74 (Dendermonde)

arbeiderswonin interbellum
Aaneengesloten huizenrij in art‐decogetinte stijl van acht
gen
werkmanswoningen van twee of drie traveeën en twee bouwlagen
onder doorlopend pannen en kunstleien zadeldak, met kleine
voortuin. Deels vrijstaande woning, nummer 74 die huizenrij afsluit in
1932 als eerste gebouwd.

131098

Textielfabriek

Dendermonde

Grembergen

Zeelsebaan 87 (Dendermonde)

Beeldbepalend ensemble van drie haaks op de straat ingeplante
volumes, van twee en drie traveeën onder verspringende zadeldaken
die samen een L‐vormig grondplan beschrijven. Typische
fabrieksgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw. De tot op heden
bestaande drie centrale volumes van 1913 werden gerenoveerd, de
overige fabrieksgebouwen werden vervangen door nieuwbouw.
Beeld van gestileerde Ros Beiaardbeeld, met voorstelling van de vier
heemskinderen op de rug van het paard, naar ontwerp van
interieurarchitect Klaar Teurrekens en architect Fernand
Lancksweerd.

131099

Beerschuur en opslagplaats

Dendermonde

Grembergen

Zijdijk 9 (Dendermonde)

opslagplaatsen, derde kwart
Site oorspronkelijk samengesteld uit drie vrijstaande gebouwen
schuren
19de eeuw
grenzend aan een binnenhaventje. Heden rest enkel de voormalige
opslagplaats ten noordwesten, gebouwd circa 1865 en stilistisch
aansluitend bij de andere beerschuur die vroeger deel uitmaakte van
de site. De beerschuur is een uitzonderlijk bewaard voorbeeld.

130320

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Mespelare

Benedenstraat 4 (Dendermonde)

Boerenarbeiderswoning uit het einde van de 19de of het begin van de boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw,
20ste eeuw, voorheen naar verluidt ook café en winkeltje. Woning
van één bouwlaag en drie traveeën onder geprofileerde daklijst en
eerste helft
leien zadeldak, illustratief voor de oorspronkelijke bouwschaal en
20ste eeuw
bouwhoogte in het dorpscentrum.

312/1748

burgerhuizen

gebouwen voor voor WO I, na
WO II, vanaf
textiel‐ en
lederwarenprod 1975
uctie, beelden

stijl

plantensoort

context

persoon

Lancksweerd Fernand
(Ontwerper), Teurrekens Klaar
(Ontwerper)
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aanduid_id

naam

130597

gemeente

deelgemeente

adres

Sint‐Aldegondekapel, omgeven door linden Dendermonde

Mespelare

130749

Spaans hof

Dendermonde

130750

Villa's in spiegelbeeld

130751

korte beschrijving

typologie

datering

Kapelweg zonder nummer (Dendermonde) Merkwaardige portiekkapel omringd door twee maal vier linden en
volgens de literatuur gebouwd in 1838. Haaks op de straat ingeplante
kapel op een rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit rode
baksteen boven een gecementeerde plint. Portiek steunend op vier
pijlers, twee vrijstaand en twee uitspringend tegenover het
hoofdvolume.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

tweede kwart
19de eeuw

Mespelare

Mespelarestraat 104, Singelweg 3
(Dendermonde)

In 1643 gaf Jean Goubau opdracht tot het bouwen van een huis ter
ere van Sint‐Aldegondis, als verblijfplaats voor de pelgrims die te
Mespelare op bedevaart kwamen. Hij kocht daartoe een terrein aan,
dat nadien met een dreefje tegenover de kerk met het dorpsplein in
verbinding werd gesteld. De alleenstaande woning op L‐vormige
plattegrond telt twee bouwlagen onder overstekende en geknikte
pannen bedaking: de voorste vleugel onder zadeldak met aandak
rechts en links overgaand in schilddak van de dwarsvleugel.

tweede kwart
hekken,
17de eeuw
hekpijlers,
passantenhuize
n, tuinen,
knotbomen,
afsluitingshagen

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat 110A‐B (Dendermonde)

na WO II
Volgens gedateerde plannen van 1949 in opdracht van het Ministerie sluis‐ en
van Openbare Werken als twee sluiswachterwoningen met bureel en brugwachtersw
pompinstallatie gebouwd, nabij de gemeentegrens met Denderbelle. oningen
Bakstenen tweegezinswoning van vier traveeën en één bouwlaag
onder steil zadeldak in Vlaamse pannen voorzien van gevelbrede
dakkapel, in spiegelbeeld opgetrokken.

Klooster met school

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat 126 (Dendermonde)

Klooster met school, opgetrokken in 1910 door toedoen van pastoor kleuterscholen, voor WO I
A. Uyttenhove en in gebruik genomen in januari 1911. Gebouwen in U‐ kloosters,
vorm rond een koer, met aan de straatkant het voormalige klooster lagere scholen
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak in kunstleien.

130752

Boerenarbeiderswoningen

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat 60‐62 (Dendermonde)

Twee aanpalende woonhuizen van één bouwlaag volgens
kadastergegevens respectievelijk opgetrokken in 1890 en 1896.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

130753

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat 76 (Dendermonde)

Achterin gelegen boerenarbeiderswoning aan zijslag van de
Mespelarestraat, met eind 19de‐ of begin 20ste‐eeuws voorkomen.
Door lange gevelankers gekenmerkt bakstenen dubbelhuis van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak in kunstleien.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw,
voor WO I

130755

Schandpaal

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat zonder nummer
(Dendermonde)

Deze heerlijkheidspaal, een materiële getuige van de middeleeuwse
rechtspraak, werd opgericht in de tweede helft van de 18de eeuw
door de Antwerpse familie Goubau, heren van Mespelare en
Gijzegem.

schandpalen

tweede helft
18de eeuw

130754

Parochiekerk Sint‐Aldegonde met
ommuurd kerkhof

Dendermonde

Mespelare

Mespelarestraat zonder nummer
(Dendermonde)

Parochiekerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje. De
éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan
de oudste delen, beuk en koortje, zouden opklimmen tot het laatste
kwart van de 12de eeuw. Als aanvankelijke parochiale begraafplaats,
naar middeleeuwse traditie op een areaal rondom de kerk aangelegd,
behield het kerkhof de ovale vorm die bij dorpskerken gebruikelijk
was. Het kerkhof is begrensd door een lage bak‐ en natuurstenen
muur.

calvariebergen,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

tweede helft
12de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

130899

Pastorie Sint‐Aldegondeparochie met tuin Dendermonde

Mespelare

Singelweg 19 (Dendermonde)

De huidige pastorie wordt in 1909 opgetrokken in neotraditionele stijl omheiningsmur voor WO I
en, pastorieën,
naar ontwerp van bouwkundige Goethals, op de ommuurde
pastorietuinen
lagergelegen site van de oude pastorie die reeds vermeld wordt in
landboeken van 1664, 1737 en 1738 en aangeduid op het Primitief
kadasterplan van 1817. De ommuurde grote tuin is zeer eenvoudig en
bestaat uit een groot grasveld omgeven door populieren, struiken en
naaldbomen.

313/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

Eggermont Edmond (Ontwerper)

traditioneel,
romaans, gotiek

Blomme P. (Ontwerper), Bouwens
Edouard (Ontwerper), DG&P
Architecten (Ontwerper),
Eggermont Edmond (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper), Van
Weyenbergh Agnes (Ontwerper),
Weyers Fernand (Ontwerper)

neotraditioneel

Goethals Jules (Ontwerper)
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datering

stijl

130900

Herenhuis

Dendermonde

Mespelare

Singelweg 4 (Dendermonde)

Alleenstaand neoclassicistisch herenhuis uit het derde kwart van de
19de eeuw, met gebruikelijke rechthoekige plattegrond en
dubbelhuisopstand. Het huis telt vijf traveeën en twee hoge
bouwlagen en een lage zolderverdieping boven een souterrain
afgedekt door een leien schilddak bekroond door een decoratief
ijzeren sierhek met onder meer typische hartmotieven.

herenhuizen,
hoeven

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

130431

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Dr Frans De Hovrestraat 3 (Dendermonde) Half vrijstaand, nabij een straatbocht gelegen woonhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak in kunstleien,
gebouwd in 1934. Roodbakstenen gevel verlevendigd door een
witgeschilderde cementering.

burgerhuizen

interbellum

130430

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Oudegem

Dr Frans De Hovrestraat 8‐10
(Dendermonde)

burgerhuizen
Ensemble van twee burgerhuizen met art‐deco‐invloeden, volgens
gegevens in het kadasterarchief in 1934 gebouwd. Verzorgd
samenstel van twee in spiegelbeeld opgetrokken huizen van elk twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gevel getypeerd door
geometrische patronen in witgeschilderde cementering en
muuropeningen met getrapte bekroning.

interbellum

130554

Wegkruis

Dendermonde

Oudegem

Hoekstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Aan de zuidzijde van de straat, tussen nummer 25 en nummer 31, in
de richting van Schoonaarde bevindt zich een 19de‐eeuws
ongevallenkruis of memoriekruis. Dit solitair wegkruis paalt aan de
straat en staat in de wegberm aan de gracht.

wegkruisen

tweede kwart
19de eeuw

130555

Burgerhuis en cichoreifabriek Heyvaert

Dendermonde

Oudegem

Hof ten Bos zonder nummer
(Dendermonde)

Burgerhuis met bijhorende voormalige cichoreifabriek, in
geschiedenis opklimmend tot 1887. Het volume ten zuiden van de
fabriek, reeds gedeeltelijk afgebeeld op het primitief kadasterplan,
wordt in 1844 vergroot, onder meer met het achtergelegen
burgerhuis, en in 1914 en 1921 deels in de fabriekssite
geïncorporeerd. Volledig omsloten verhard erf, toegankelijk via de
jongere poort, met vooraan links een ronde bakstenen schoorsteen.

burgerhuizen,
cichoreifabrieke
n,
fabrieksschoors
tenen

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

130559

Schrijnwerkerij

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 1, 1B (Dendermonde)

Hoekpand van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak schrijnwerkerije derde kwart
n
19de eeuw
met bepleisterde en groengeschilderde gevel, voorzien van vlakke
bossage in de pui en schijnvoegen in de tweede bouwlaag van de
deurtravee uitgewerkt als risaliet. Reeds afgebeeld op het primitief
kadasterplan van 1817 als onderdeel van een grotere woning en
volgens kadastergegevens in 1870 tot het huidige volume verbouwd.

130560

Stenenmolen

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 127a (Dendermonde)

Achterin gelegen romp van een stenen korenwindmolen van het type windmolens
bovenkruier, in 1886 opgetrokken ter vervanging van een
staakmolen. Afgeknotte bakstenen conische molenromp van drie
bouwlagen met rondboogvormige muuropeningen onder gesinterde
druiplijst, en een uitgebouwde poort.

vierde kwart
19de eeuw

130561

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 21 (Dendermonde)

Breedhuis uit 1881 van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder burgerhuizen
vernieuwd zadeldak. Bewaarde natuurstenen deuromlijsting op hoge
neuten en met verkropte kroonlijst.

vierde kwart
19de eeuw

130562

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 24 (Dendermonde)

Dubbelhuis met centraal deurrisaliet, bestaande uit drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak in kunstleien, volgens
kadastergegevens circa 1893 gebouwd.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130563

Dorpswoning

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 25 (Dendermonde)

Eclectisch getinte dorpswoning uit 1928. Enkelhuis van twee traveeën dorpswoningen interbellum
en twee bouwlagen onder zadeldak in kunstleien. Roodbakstenen
gevel verlevendigd door gebruik van witgeglazuurde stenen voor de
banden en ontlastingsbogen.

314/1748

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

De Bruyn Erik (Ontwerper)
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130564

Herenhuis

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 3 (Dendermonde)

In kern minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw, herenhuizen
zie afbeelding van bebouwing op het primitief kadasterplan van 1817,
en volgens kadastergegevens gelijktijdig met het aanpalende nummer
1 in 1870 tot het huidige volume verbouwd. Breedhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in Vlaamse pannen.

130565

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 64 (Dendermonde)

boerenburgerhu derde kwart
Eclectisch getint burgerhuis, volgens kadastergegevens in 1866
19de eeuw,
izen,
samen met achtergelegen landgebouwen opgetrokken door
voor WO I
landbouwer Jacques Van Cauteren en in 1913 tot de huidige toestand bijgebouwen
verbouwd. Woonhuis met dubbelhuisopstand, bestaande uit vijf
traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met nieuwe goot
in kunststof. Gevel uit rode baksteen met gebruik van natuursteen.

130566

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie met tuin

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat 7, 7A (Dendermonde)

Oude pastorie vernield eind 16de eeuw. In 1608 nam de Gentse
priester‐dichter en pastoor Justus de Harduwijn zijn intrek in de
nieuwe pastorie van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. De pastorie werd in het derde kwart van de 18de eeuw
vergroot en verbouwd. Ingeplant in een uitgestrekte beboomde tuin,
aan de straatzijde afgesloten door een lage bakstenen muur, en een
segmentboogvormige deur in geblokte arduinen omlijsting,
gedateerd 1758, met gebogen waterlijst. Links opzij, inrijpoort tussen
bakstenen pijlers met een arduinen dekplaat met bolbekroning.

pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en,
afsluitingshagen

130558

Dorpskom Oudegem

Dendermonde

Oudegem

Hofstraat, Lambroeckstraat, Mevrouw
Courtmansstraat, Nederstraat, Ouburg,
Oudegemse baan, Varenbergstraat,
Zijpestraat (Dendermonde)

Het centrum van de gemeente Oudegem wordt bepaald door
voornamelijk 19de‐eeuwse bebouwing met zowel herenhuizen als
kleinschalige arbeiderswoningen. Voornaamste straten zijn de
Hofstraat, Oudegemse baan, Ouburg en de Lambroeckstraat.

arbeiderswonin
gen,
burgerhuizen,
dorpen

130587

Molens Abbeloos

Dendermonde

Oudegem

Jef Scheirsstraat 52‐56 (Dendermonde)

interbellum
Fabriek van veevoeders en bloem, volgens kadastergegevens in 1926 maalderijen,
veevoederfabrie
samen met een aanpalend huis opgericht door Odilon en Frans
ken
Abbeloos op de plaats van een voormalig tegelfabriek. Massief
roodbakstenen volume van vijf traveeën en vier bouwlagen boven
een kelderverdieping. Voorgevel geritmeerd door lisenen, aan
noordzijde geflankeerd door een hoger oplopende jongere toren.

130655

Hoeve

Dendermonde

Oudegem

Kloostergoedstraat 60 (Dendermonde)

Hoeve met L‐vormige plattegrond, in 1914 gebouwd en in 1935
uitgebreid tot een U‐vormig grondplan door de toevoeging van een
aanpalende schuur ten zuiden. Oorspronkelijk volume bestaande uit
woonhuis met schuur onder zadeldak. Boerenwoning van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag.

boerenwoninge WO I,
interbellum
n, hoeven,
schuren

130698

Boerenburgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Lambroeckstraat 120 (Dendermonde)

Boerenburgerhuis met achtergelegen hoevegebouwen. Op het
primitief kadasterplan van 1817 wordt een hoeve met losse
bestanddelen afgebeeld. In 1841 worden de hoevegebouwen
verbouwd en het woonhuis herbouwd. In 1868 vindt een vergroting
plaats en in 1907 wordt het woonhuis opnieuw gedeeltelijk
herbouwd.

boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

130699

Dorpswoning

Dendermonde

Oudegem

Lambroeckstraat 6 (Dendermonde)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, in 1836 opgetrokken.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

130700

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Lambroeckstraat 97 (Dendermonde)

Huis met art‐deco‐inslag, in 1935 opgetrokken op de plaats van een
oudere woning en in 1943 een weinig vergroot. Lijstgevel met
dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd schilddak.

burgerhuizen

130701

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lambroeckkapel

Dendermonde

Oudegem

Lambroeckstraat zonder nummer
(Dendermonde)

De Lambroeckkapel, door de bevolking ook wel de Koortskapel
genoemd, is te midden van weide‐ en akkerland gelegen aan een
veldweg in de Lambroeckstraat. Deze kapel werd door brand
geteisterd en in 1763 heropgebouwd in zijn huidige vorm.

bedevaartkapell derde kwart
en
18de eeuw

315/1748

typologie

datering
derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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130756

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Mevrouw Courtmansstraat 17
(Dendermonde)

burgerhuizen
Achterin gelegen huis, reeds afgebeeld op het Primitief Plan van
1817; in 1912 gedeeltelijk herbouwd. In binnenblok gelegen
voormalig dubbelhuis in neoclassicistisch getinte stijl van vier
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak bedekt met kunstleien.
Bepleisterde en witgeschilderde gevel boven een grijsgeschilderde
plint.

130757

Heilige Antoniuskapel

Dendermonde

Oudegem

Mevrouw Courtmansstraat zonder
nummer (Dendermonde)

Voorbij de straatbocht, schuin ingeplante witgeschilderde
rechthoekige kapel met driezijdige apsis onder zadeldak, kadastraal
genoteerd in 1858, bij de brouwerij D’Hollander, evenals de
vergroting van de ernaast gelegen brouwerij.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

130770

Beluik van arbeiderswoningen

Dendermonde

Oudegem

Nederstraat 18‐26 (Dendermonde)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik van arbeidershuizen. Samenstel van
vijf enkelhuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak.

beluiken,
waterputten

voor WO I

130771

Twee arbeiderswoningen

Dendermonde

Oudegem

Nederstraat 27‐29 (Dendermonde)

Ensemble van twee arbeidershuizen, volgens kadastergegevens in
1880 volledig herbouwd. Twee aanpalende woningen van één
bouwlaag en elk drie traveeën onder pannen zadeldak.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

130772

Arbeiderswoning

Dendermonde

Oudegem

Nederstraat 6 (Dendermonde)

arbeiderswonin 19de eeuw
Bewaarde rechter woning van oorspronkelijk samenstel van drie
huisjes van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend gen
zadeldak, in kern opklimmend tot het midden van de 19de eeuw.

130789

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 1 (Dendermonde) Alleenstaand woonhuis van twee bouwlagen onder een geprofileerde burgerhuizen
houten kroonlijst en afgewolfd dak in kunstleien, gebouwd in 1931.
Roodbakstenen gevel verlevendigd door gebruik van witgeglazuurde
stenen voor onder meer de boogstenen en banden.

130802

Landhuis J. Van Mossevelde met tuin

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 10 (Dendermonde)

Dokterswoning met kasteelallures in neoclassicistische stijl uit 1832.
De monumentale villa bevindt zich op een ommuurd terrein met aan
de straatzijde een gesmeed ijzeren hekwerk met poort, en met aan
Ouburg een aangelegde voortuin met een waardevol bomenbestand.
Het hoofdgebouw met dubbelhuisopstand telt vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een schilddak. De woning wordt aan weerszij
begrensd door een haaks naar achter gelegen vleugel van twee
bouwlagen met bekronende balusterborstwering.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

130803

Brouwerswoning d'Hollander

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 16 (Dendermonde)

brouwerswonin tweede kwart
De brouwerij D’Hollander werd gesticht door bierbrouwer Joannes
gen
19de eeuw,
Josephus Maria D’Hollander uit Moerzeke in 1838. Bij de nieuwe
derde kwart
brouwerij richtte hij tevens een herenwoning op, die circa 1858 tot
19de eeuw
het huidig volume werd vergroot. Herenhuis gelegen achter
voortuintje, afgesloten door vernieuwd ijzeren hekwerk in ingangshek
aan bakstenen pijlers. Huis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

neoclassicisme

130804

Brouwerswoning Dubois

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 2 (Dendermonde)

De brouwerswoning is een opvallend en beeldbepalend herenhuis van
circa 1880‐1892 achter een door sierlijk gesmeed hekwerk afgesloten
voortuintje. De bijhorende mooi aangelegde tuin is volledig ommuurd
en deels met gesmeed hekwerk afgesloten en voorzien van de nodige
aanhorigheden. Het voormalige koetshuis is gelegen links van het
woonhuis; een vrijstaand dienstgebouwtje achter de woning was
eertijds bestemd als stal. De aanhorigheden zijn opgetrokken in
dezelfde materialen als het woonhuis en maken inherent deel uit van
het wooncomplex.

316/1748

typologie

hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
siertuinen,
veranda's,
opgaande
bomen

datering

stijl

voor WO I

interbellum

brouwerswonin vierde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, stallen,
siertuinen

plantensoort

context

persoon
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130805

Gemeentelijke Basisschool

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 25 (Dendermonde)

Geschiedenis opklimmend tot circa 1820, toen een school met twee
klassen werd gebouwd. Volgens een bouwaanvraag in het
gemeentearchief werd de school met onderwijzerswoning in 1829
heropgebouwd.

lagere scholen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

130806

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 5 (Dendermonde)

Woning met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder schilddak in mechanische pannen. Lijstgevel met
granitobekleding, verlevendigd door donkergekleurde banden, onder
meer omlopend rond de bovenzijde van de rechte muuropeningen.

130807

Landhuis R. Van Mossevelde met tuin

Dendermonde

Oudegem

Ouburg 9 (Dendermonde)

Dit monumentaal herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen in
neoclassicistische stijl van 1870 is centraal ingeplant in een
uitgestrekt park voorzien van romantische tuinelementen zoals onder
meer de achtvormige vijver met gesmeed ijzeren bruggetje en
Mariagrot. Schuin achter de villa in de zuidoosthoek van de tuin is een
voormalig koetshuis uit eind 19de eeuw bewaard. In het interbellum
werden in de tuin schoolgebouwen opgericht in opdracht van de
zusters van Onze‐Lieve‐Vrouw Presentatie, die ten oosten grenzen
aan het koetshuis.

130808

Oorlogsmonument

Dendermonde

Oudegem

Ouburg zonder nummer (Dendermonde)

oorlogsgedenkt na WO II
Herdenkingsmonument oorlogsslachtoffers Eerste en Tweede
ekens
Wereldoorlog, gemaakt naar een ontwerp van architect Alfons
Singelijn uit Aalst en plechtig ingehuldigd op 11 mei 1952. Een
centraal verhoogd cirkelvormig element voorzien van begroeiing
omkadert een zwaar gemodelleerd beeld uit blauwe hardsteen van de
hand van beeldhouwer Jos De Decker, voorstellende een hurkende
soldaat, opgeëiste en een burgerlijk slachtoffer in vorm van moeder
met kind.

130812

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oude baan 24 (Dendermonde)

Alleenstaande woning uit 1908 in tuin, afgesloten door een hek op
een laag vernieuwd muurtje met pijlers. Woonhuis met
dubbelhuisopstand van drie traveeën en tweeëneenhalve bouwlaag
onder schilddak en roodbruine bakstenen lijstgevel met knipvoegen
en banden in zwartgesinterde bakstenen.

130813

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oude baan 5 (Dendermonde)

burgerhuizen
Alleenstaand enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, in 1933 gebouwd. Benadrukte venstertravee gevat tussen
lisenen en getypeerd door een gebogen erker op console in de tweede
bouwlaag, onder een balkon afgesloten door geometrisch hekwerk.

interbellum

130814

Gekoppelde burgerhuizen

Dendermonde

Oudegem

Oude baan 7‐9 (Dendermonde)

Ensemble van twee gekoppelde enkelhuizen met voortuin, circa 1936 burgerhuizen
gebouwd. Schuin tegenover de weg gesitueerd ensemble van twee
maal twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak in
kunstleien.

interbellum

130824

Interbellumwoning met winkel

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 102 (Dendermonde)

Half vrijstaand woon‐/ winkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak in kunstleien, uit 1937. Hoger
opgetrokken rechtertravee met bijkomend drielicht onder platte
bedaking. Centraal in de tweede bouwlaag situeert zich een
asymmetrisch vormgegeven balkon voorzien van een buisleuning en
links geflankeerd door een vooruitspringend verticaal element.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

130825

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 107 (Dendermonde)

Breedhuis uit 1928 van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in kunstleien en in 1934 vergroot.

burgerhuizen

interbellum

317/1748

hekken,
hekpijlers,
kloosters,
koetshuizen,
landhuizen,
Mariagrotten,
onderwijsgebou
wen, parken,
tuinbruggen,
vijvers,
opgaande
bomen

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

voor WO I

neoclassicisme

De Decker Jos (Ontwerper),
Singelijn Alfons (Ontwerper)
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130826

Villa

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 111 (Dendermonde)

Charmante villa met eclectische inslag, in 1908 gebouwd. Schuin op villa's
de weg georiënteerde villa in tuin, bestaande uit drie/ twee traveeën (bouwkundig
en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak. Kleurrijke gevel uit rode erfgoed)
baksteen met knipvoegen en accenten in witgeglazuurde stenen.

130827

Gemeentehuis Oudegem

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 2 (Dendermonde)

Gemeentehuis van totaal zeven traveeën, waarvan afgeschuinde hoek gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
van drie traveeën, en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd naar n
ontwerp van architect Ed. Bouwens in 1870, zie de herdenkingssteen.
Heden bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand op arduinen plint.
Toegang en pui zijn aangebracht voor de afgeschuinde middenpartij.
Arduinen gevelbrede pui met twee trappen met smeedijzeren
borstwering, rechthoekige deur onder de trap.

130828

Villa

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 24 (Dendermonde)

Dieper gelegen villa uit 1932 in beboomde tuin, toegankelijk via een
sierlijke smeedijzeren poort tussen bakstenen pijlers, met een
aansluitend decoratief hek op laag muurtje, voorzien van
signeringsplaatje De Grez/ smederij/ Aalst. Dubbelhuis van drie
traveeën en één hoge bouwlaag onder leien bedaking met windvaan.
Eclectisch getint bijgebouw ten zuiden op L‐vormige plattegrond, naar
verluidt verbouwing van midden 19de‐eeuws koetshuis.

hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
koetshuizen

interbellum,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

130829

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 3 (Dendermonde)

Breedhuis uit 1936 van drie traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak met twee dakkapellen. Oranjerode bakstenen
lijstgevel met benadrukte centrale travee gevat tussen lisenen,
gekenmerkt door een driezijdige erker in de tweede bouwlaag onder
bekronend balkon.

burgerhuizen

interbellum

130830

Dorpswoning

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 4 (Dendermonde)

In 1843 door winkelier Constantin Grijsolle heropgebouwd op de
plaats van oudere bebouwing. Voorheen naar verluidt ook
afspanning. Breedhuis van acht traveeën en anderhalve bouwlaag
onder pannen zadeldak. Ontpleisterde roodbakstenen lijstgevel met
een in de jaren 1950 aangepaste en verhoogde bovenverdieping.
Nieuwe deur gevat in een fraaie classicistische omlijsting voorzien
van pilasters en kroonlijst, met een tussendorpel waarin
jaartalinscriptie 1843.

afspanningen

tweede kwart
19de eeuw

130831

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 40 (Dendermonde)

Woonhuis uit 1941 van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat
dak en achtergelegen zadeldak in Vlaamse pannen. Lijstgevel in gele
langwerpige bakstenen met schuin inspringende portiek en
terrasgevel op de verdieping, afgesloten door een buisleuning.

burgerhuizen

WO II

130832

Hoekhuis

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 45, 45C (Dendermonde) Vrijstaande woning van twee bouwlagen en drie traveeën aan
straatzijde, onder zadeldak in kunstleien, tijdens het interbellum
gebouwd op een onregelmatige en veelhoekige plattegrond.

burgerhuizen

interbellum

130833

Interbellumwoning

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 48 (Dendermonde)

burgerhuizen
Enkelhuis uit 1933 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak in kunstleien. Licht verdiepte venstertravee met
driezijdige erker in de tweede bouwlaag en dakvenster tussen
vooruitspringende pijlers. Geometrische cementering van banden,
omlijsting van de voormalige bovenlichten, erker en geveltop van het
dakvenster.

interbellum

130834

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

burgerhuizen
Oudegemse baan 65, 65A (Dendermonde) Eclectisch dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in kunstleien met een aantal decoratieve elementen
ontleend aan de art nouveau, in 1914 gebouwd. Korfboogvormige
muuropeningen op begane grond en hoefijzerboogvormige op
verdieping in de venstertraveeën onder natuurstenen sluitsteen en
bakstenen hoefijzerboogvormig druiplijstje op natuurstenen consoles.

318/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

WO I

Bouwens Edouard (Ontwerper),
Vander Cruyssen Johan
(Ontwerper)

eclecticisme
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130835

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan 67 (Dendermonde)

hekken,
Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd
burgerhuizen
pannen zadeldak, met roodbakstenen gevel geritmeerd door
hoeklisenen en een deurrisaliet, gebouwd in 1922. Rechte
muuropeningen onder natuurstenen latei, waaronder één met
tussenstijl, bekroond door een getoogd boogveld met natuurstenen
aanzet‐ en sluitstenen. Rechts een aanbouw van één bouwlaag onder
half schilddak en kleine koer afgesloten door ijzeren hekwerk.

130836

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Dendermonde

Oudegem

Oudegemse baan zonder nummer
(Dendermonde)

Pseudobasilicale kerk opgetrokken uit zandsteen. De oudste delen van parochiekerken tweede helft
13de eeuw,
de kerk, kruisingstoren en deel van koor, klimmen vermoedelijk op tot
eerste kwart
de tweede helft van de 13de eeuw, meermaals vergroot. Driebeukig
14de eeuw,
schip van vijf traveeën, uitspringend transept met ongelijke
tweede kwart
transeptarmen van één travee, driebeukig, vlak afgesloten koor en
18de eeuw,
aangebouwde sacristie en berging aan de noordzijde, in de oksel van
derde kwart
zuidbeuk en transeptarm, aangebouwd portaal.
18de eeuw,
voor WO I

131026

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Varenbergstraat 21 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis, in 1912 opgetrokken als vergroting bij aanpalend
nummer 19. Deels vrijstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Gecementeerde en beschilderde
lijstgevel afgelijnd door een houten geprofileerde kroonlijst.

voor WO I

131027

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Oudegem

Varenbergstraat 90‐92 (Dendermonde)

burgerhuizen
In straatbocht gelegen ensemble van twee enkelhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien zadeldak volgens
spiegelbeeldschema in cottagegetinte stijl, gebouwd in 1928.
Markerende hoger opgaande bredere zijrisalieten onder overstekend
zadeldak op fijn gesneden schoorwerk, met driezijdige erker met
balkon op de begane grond. Lager aangebouwd poortgebouw rechts
onder zadeldak, opgetrokken in dezelfde materialen en stilistisch
aansluitend bij het hoofdvolume.

interbellum

131100

Hoeve

Dendermonde

Oudegem

Zijpestraat 15 (Dendermonde)

Dorpswoning, voormalig hoevetje, in 1916 gebouwd op de plaats van boerenwoninge WO I
n, hoeven
oudere bebouwing. Van de straat verwijderde woning toegankelijk
langs verhard wegeltje. Vrijstaand dubbelhuis van vier traveeën
onder vernieuwd leien zadeldak, met verankerde bakstenen gevel
verlevendigd door zwartgesinterde banden. Achterliggend
natuurgebied.

131101

Burgerhuis

Dendermonde

Oudegem

Zijpestraat 7 (Dendermonde)

burgerhuizen
Volgens kadastergegevens een totale reconstructie van een ouder
huis, in 1909 opgetrokken en in 1913 in twee gesplitst. Breedhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Gevelbreed
tegeltableau op de borstwering van de tweede bouwlaag en per
travee gegroepeerd op het hoofdgestel.

130341

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Dendermonde

Schoonaarde

Brukkelen zonder nummer (Dendermonde) Kapel, gelegen in een straatbocht, volgens het kadasterarchief
gebouwd in de jaren 1880. De huidige, 19de‐eeuwse kapel gaat
echter terug op een oudere, vermoedelijk 18de‐eeuwse kapel.
Voorpuntgevel met driehoekig fronton met ovale nis en bekronend
ijzeren topkruis.

319/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

Casier Joseph (Ontwerper),
Cassiman Roger (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper),
Govert Filip (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Uitvoerder)
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130436

Lustdomein van de abt van de abdij van
Affligem

Dendermonde

Schoonaarde

Eegene 134‐136, 134A‐C (Dendermonde)

Herenhuis gelegen aan de Schelde, vermoedelijk in het derde kwart
van de 18de eeuw gebouwd als buitenverblijf van kardinaal de
Franckenberg, later olieslagerij Veldeman en maalderij en olieslagerij
Duerinck. In 1886 wordt het huis uitgebreid, de oude bijgebouwen
gesloopt en vervangen door de nog bestaande bedrijfsgebouwen en
dienstgebouwen gegroepeerd in gesloten opstelling rondom de
binnenplaats. Erf met voortuin aan de straatkant afgesloten door
ijzeren hekwerk met centraal inrijhek aan ronde hekpijlers en
bakstenen muur.

oprijlanen,
bakovens,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
maalderijen,
oliefabrieken,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
schuren, tuinen

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

130588

Villa

Dendermonde

Schoonaarde

Jozef De Troetselstraat 33 (Dendermonde) Villa en voormalig maalderijgebouw, gelegen aan een bocht van de
straat. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1939. Voortuin
afgezet met een lage bakstenen muur onder ezelsrug. Vrijstaande
woning van twee bouwlagen en twee traveeën onder
pseudomansardedak. Bedrijfsgebouw op L‐vormig grondplan.

maalderijen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

130589

Gesloten hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Jozef De Troetselstraat 36 (Dendermonde) Aan de volledig gekasseide rechthoekige binnenplaats van de hoeve
palen in U‐vorm opgestelde hoevegebouwen uit het tweede kwart
van de 19de eeuw: ten westen de langsschuur met voorpuntgevel aan
de straatzijde, ten noorden de aan de achterzijde van de binnenplaats
gelegen boerenwoning, ten oosten de lage vleugel die de stallen en
een vroeger knechtenhuisje omvat. Elk van deze gebouwen getuigt
door de aandacht voor architecturaal verzorgde details van de
welstand die de toenmalige bouwheer met de constructies wou
etaleren.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

130705

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Dendermonde

Schoonaarde

Langestraat zonder nummer
(Dendermonde)

Pijlerkapel vermoedelijk van 1785, gelegen aan het begin van een
erfoprit.

pijlerkapellen

130758

Hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Migrodriesstraat 17 (Dendermonde)

Voormalige 18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen op
het einde van de straat. Achterin gelegen hoevegebouwen ingeplant
omheen een deels met gras begroeid en omhaagd en deels gekasseid
erf; verharde toegang en twee bomen die de doorrit flankeren.
Dubbelhuis van zeven traveeën met een traditioneel naar het zuiden
gerichte erfgevel en gebruik van natuursteen voor de venster‐ en
deuromlijstingen met negblokken en de als banden doorgetrokken
dorpels.

boerenwoninge 18de eeuw,
interbellum
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

130759

Hoevecomplex

Dendermonde

Schoonaarde

Migrostraat 123 (Dendermonde)

Hoeve, minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.
De semigesloten hoeve omvat in U‐vorm opgestelde bakstenen
gebouwen onder rode pannen zadeldaken: ten zuidoosten de
boerenwoning, ten noordoosten de dwarsschuur en ten zuidwesten
de stallen die schuin ingeplant zijn aan de straat. De erftoegang is
afgesloten door een breed houten ingangshek, links aan een zware,
vierkante bakstenen hekpijler met piramidale bekroning. De woning
klimt minstens op tot de tweede helft van de 18de eeuw en bewaart
reminiscenties aan de houtbouw of resten van een oudere houten
constructie.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen

320/1748

vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Abdij van Affligem
(Opdrachtgever)
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130760

Gesloten hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Migrostraat 51 (Dendermonde)

Hoeve van het gesloten type, opklimmend tot de 18de eeuw, reeds
weergegeven op de Ferrariskaart van 1771‐1778. Het primitief
kadasterplan van 1829 geeft een boerenwoning met de huidige
schuur en stalling weer. Erftoegang met één bakstenen pijler en
nieuw ijzeren hek, gelegen tussen de boerenwoning en het
wagenhuis. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief wordt in
1901 het bakhuis opgetrokken. In 1917 wordt de boerenwoning
verbouwd en het wagenhuis opgetrokken. Het kadasterarchief
registreert in 1938 een verbouwing en herbouwing van de
boerenwoning, waarbij het huidige volume tot stand komt.

boerenwoninge 18de eeuw,
voor WO I, WO
n, schuren,
I, interbellum
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

130764

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Moleneinde 18 (Dendermonde)

burgerhuizen,
Vrijstaande burgerwoning met aanpalend bijgebouw, gebouwd in
hekken
1925. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak bedekt met zwarte pannen. Aanpalend bijgebouw van twee
traveeën en één bouwlaag met een gelijkaardige, doch
vereenvoudigde vormgeving. Links fraai ijzeren hek in art‐decostijl.

interbellum

130765

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Moleneinde 20 (Dendermonde)

Vrijstaande burgerwoning van het dubbelhuistype, gebouwd in 1925. burgerhuizen
Links ijzeren toegangshek leidend naar achtergelegen serre en
ligusterhaag, rechts ijzeren voetgangershek. Woning van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak bedekt met kunstleien.

interbellum

130766

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Molenkouterstraat 16 (Dendermonde)

Halfvrijstaande interbellumwoning, gebouwd in 1937. Bakstenen
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, deels onder
zadeldak en plat dak. Asymmetrische gevelopstand met hoger
opgetrokken rechtertravee met dakvenster, boven de kroonlijst
uitstekende, in baksteen gemetselde vlaggenmasthouder.

burgerhuizen

interbellum

130767

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima

Dendermonde

Schoonaarde

Molenkouterstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Gelegen in het veld aan een zijwegel van de Molenkouterstraat,
volgens opschrift opgericht in 1952. Portiekkapel omgeven door
dennenbomen, met twee houten zitbanken aan de voorzijde en één
achteraan. Baksteenbouw op een lage, bruingeschilderde plint met
sterk overstekend schilddak rustend op vier rechthoekige, met hout
ingekapselde hoekpijlers.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

130773

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Schoonaarde

Nieuwstraat 29 (Dendermonde)

Woning, opgetrokken in 1913. Het volume rechts ervan werd
opgetrokken als hoenderhok in 1909; vermoedelijk kort daarna
aangepast tot woning. Oorspronkelijk woonhuis in verankerde
baksteenbouw op gecementeerde plint, aflijnende houten kroonlijst.
Hoenderhok met verankerd bakstenen parement op gepikte plint en
afgewerkt met een geprofileerde bakstenen daklijst.

boerenarbeider voor WO I
swoningen,
kippenhokken

130774

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Nieuwstraat 43 (Dendermonde)

Burgerhuis met naast‐ en achtergelegen bijgebouwen. Volgens de
gegevens uit het kadasterarchief wordt de woning opgetrokken in
1903 en in 1929 uitgebreid met de aanpalende schuur en de
achtergelegen bijgebouwen. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen, voor WO I,
schuren, stallen interbellum

130790

Hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Opstalplein 22 (Dendermonde)

De woning klimt wellicht op tot de tweede helft van de 18de eeuw;
dit oudste onderdeel van de hoeve is als afzonderlijk bouwvolume. De
bedrijfsgebouwen sluiten in U‐vorm bij elkaar aan onder snijdende
bedaking met vrijwel idem nokhoogte; zoals dikwijls voorkomt
werden zij in een jongere periode dan de woning opgericht, hier ten
laatste in 1829, zie primitief kadasterplan. Vijver met oude
natuurstenen oeverversteviging.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken, hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen, vijvers,
waterpompen,
bakhuizen

321/1748

datering

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon
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130791

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Dendermonde

Schoonaarde

Opstalplein zonder nummer
(Dendermonde)

Kapel, gebouwd in 1875, zie jaartalsteen boven de plint. De dubbele
kapel in een sobere neogotische stijl met trechtervormig grondplan
en twee uitgewerkte zichtgevels werd opgetrokken uit
baksteenmetselwerk en natuursteen voor de plint en decoratieve
onderdelen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw, na
WO II

neogotiek

130815

Gesloten hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Oude Brugstraat 1 (Dendermonde)

Volgens de gegevens uit het kadasterarchief worden in 1883 de
woning, de stallen aan de noord‐ en de schuur aan de westzijde van
het erf opgetrokken. In 1884 uitgebreid met de bouw van het
koetshuis en stallen aan de zuidzijde van het erf. Bouw in 1901 van
het poortgebouw aan de oostzijde van het erf, waardoor een
afgesloten erf tot stand komt.

aardappelkelder vierde kwart
19de eeuw,
s,
boerenwoninge voor WO I
n, koetshuizen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

130816

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Oude Brugstraat 10 (Dendermonde)

burgerhuizen
Interbellumwoning uit de jaren 1930, volgens kadastergegevens
wordt de woning in 1942 uitgebreid aan de achterzijde. Halfvrijstaand
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

130817

Station Schoonaarde

Dendermonde

Schoonaarde

Oude Brugstraat 2‐4 (Dendermonde)

Spoorwegstation opgericht in 1879‐1880 aan de spoorlijn Gent ‐
Dendermonde, een van de oudste spoorlijnen in ons land. Het station
dat nog steeds in gebruik is vervangt een ouder en kleiner station. Het
stationsgebouw bezit typologisch en stilistisch de gebruikelijke
karakteristieken van een landelijk stationsgebouw uit het laatste
kwart van de 19de eeuw. Wachthuisje op het perron. Bakstenen
bijgebouwtje van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak met
Boomse pannen.

130818

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Oude Brugstraat 5, 5A (Dendermonde)

Interbellumwoning, opgetrokken in 1932, uitgebreid met een garage burgerhuizen,
garages
in 1937. Toegang tussen de woning en de garage naar de naast‐ en
achtergelegen tuin. Bakstenen burgerhuis op een plint van
hardsteenplaten, van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak. Hoger opgetrokken linker zijrisaliet met breed
venster ter hoogte van de zolderverdieping.

130843

Gesloten hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Plesbosstraat 1 (Dendermonde)

Op de kaart van graaf de Ferraris van 1771‐1778 is op dezelfde locatie
een gebouwengroep aangeduid met losse configuratie en omhaagde
boomgaard ten zuiden. De hoeve is van noord tot west omgeven door
het bijhorend erf met deels door hagen afgeboorde boomgaard. Een
grote eik markeert de toegang van de hoeve. De woning werd in het
tweede kwart 19de eeuw vergroot en door aanpassing en uitbreiding
van het L‐vormig bedrijfsgebouw ten zuiden omgevormd tot gesloten
hoeve in het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
bakhuizen,
gesloten
hoeven,
opgaande
bomen,
afsluitingshagen

130844

Hoeve

Dendermonde

Schoonaarde

Plesbosstraat 4 (Dendermonde)

Achterin gelegen hoeve volgens het kadasterarchief gebouwd in 1888
ter vervanging van een oudere hoeve, die al opgetekend staat op het
primitief kadasterplan van 1829. Boerenarbeiderswoning met
bepleisterde en geschilderde, verankerde baksteenbouw onder mank
zadeldak. Haaks op de straat ingeplante dwarsschuur met
geïncorporeerde stallen aan de noordoostzijde van het erf.

boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
swoningen,
hoeven,
schuren, stallen

322/1748

interbellum

stationschefwo vierde kwart
19de eeuw
ningen,
stationsgebouw
en, wachthuizen

interbellum

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

plantensoort

context

persoon
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130893

Dokterswoning

Dendermonde

Schoonaarde

Schoonaardebaan 15 (Dendermonde)

De herenwoning van 1883 is een vrijstaande woning met
dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl, met ten westen een
aanpalende lagere bijbouw. Het gebouw telt twee bouwlagen en vijf
traveeën onder een schilddak met centrale dakkapel. De
oorspronkelijke U‐vormige plattegrond van het complex werd enkele
jaren geleden door de afbraak van de oostelijke bijgebouwen
gewijzigd tot een L‐vormige. Enkel de bijgebouwen aan de westzijde
bleven behouden.

vierde kwart
bijgebouwen,
dokterswoninge 19de eeuw
n, siertuinen,
bomenrijen,
afsluitingshagen

130894

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën en Sint‐Jozefparochie met tuin

Dendermonde

Schoonaarde

Schoonaardebaan 56 (Dendermonde)

Pastorie naar ontwerp van architect Jan Baptist Beeckman, daterend
van 1841 en omgevende tuin Vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak; links aanpalende travee onder
lessenaarsdak met haaks achteraan een lage aanbouw met galerij.
Geplaveide toegangsweg, afgesloten door een fraai ijzeren hek met
centrale kruisbekroning. Circa 1870‐1871 wordt ook de remise
gebouwd.

stallen, hekken,
pastorieën,
wagenhuizen,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)

130895

Brouwerswoning

Dendermonde

Schoonaarde

Schoonaardebaan 63 (Dendermonde)

Het primitief kadasterplan van 1829 toont op deze locatie een woning
op L‐vormig grondplan en een achtergelegen brouwerij.
Brouwerswoning en site van de voormalige brouwerij G. Blancquaert.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, met links een
bijkomende poorttravee. Aan de binnenplaats, maalderij bestaande
uit drie aanpalende gebouwen, bijgebouw, bakstenen schoorsteen
met ijzeren banden op een hoge vierkante onderbouw en schuur met
centrale poort en rechthoekige staldeuren.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen,
maalderijen,
schuren, stallen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

De Cock A. (Ontwerper)

130896

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Dendermonde
Weeën en Sint‐Jozef

Schoonaarde

Schoonaardebaan zonder nummer
(Dendermonde)

Parochiekerk van circa 1830 in neoclassicistische stijl naar ontwerp
van architect Jan Baptist Beeckman. De voorgevel van de kerk werd
veel monumentaler en rijker uitgevoerd dan voorzien was in het
voorontwerp. In 1857 werd het oorspronkelijke bouwvolume aan de
oostzijde uitgebreid met een koor, sacristieën en een toren.

calvariebergen, tweede kwart
19de eeuw,
kerkhoven,
parochiekerken derde kwart
19de eeuw

130994

Herenhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Steenweg naar Wetteren 18
(Dendermonde)

Sinds 1898 directeurswoning van de in 1896 opgerichte Société
anonyme de produits chimiques de Schoonaerde. Vrijstaand
dubbelhuis van tweeënhalve bouwlaag en vijf traveeën, aan
weerszijden geflankeerd door aanbouwen van één bouwlaag
waaronder het voormalige koetshuis rechts. Achtergelegen tuin met
centraal pad, onderbroken door een vijver die omgeven wordt door
een ijzeren hekwerk. Achteraan de tuin gelegen tuinpaviljoen.

herenhuizen,
koetshuizen

130995

Fabriek Société anonyme de produits
chimiques de Schoonaerde

Dendermonde

Schoonaarde

Steenweg naar Wetteren 20
(Dendermonde)

gebouwen voor voor WO I,
Huidige industrieterreinen aan de steenweg nog gemarkeerd door
interbellum
verschillende bakstenen gebouwen uit het eerste kwart van de 20ste chemische
nijverheid
eeuw verbonden door hoge bakstenen muren. Rechts wordt het
terrein begrensd door een bakstenen gebouw met een opvallend
halfrond pannen dak, vermoedelijk vernieuwd in 1926. De overige
gebouwen aan de steenweg palen met hun zijgevel aan de straat,
tellen één of twee bouwlagen onder zadeldak en zijn geritmeerd door
hoge rechthoekige of getoogde vensters met kleine metalen
roedeverdeling. Recentere bedrijfsgebouwen in binnenblok.

130996

Tweegezinswoning

Dendermonde

Schoonaarde

Steenweg naar Wetteren 31‐33
(Dendermonde)

Twee gekoppelde woningen met links aanpalende omhaagde tuin en
ijzeren toegangshek, opgetrokken in 1904‐1905 door de Société
anonyme de produits chimiques de Schoonaerde, naar verluidt voor
de ingenieurs. Woningen van tweeënhalve bouwlaag en elk drie
traveeën onder een doorlopend zadeldak.

personeelswoni voor WO I
ngen

130997

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Schoonaarde

Steenweg naar Wetteren 59‐77
(Dendermonde)

In 1927 per twee in spiegelbeeld opgetrokken enkelhuizen van elk
twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopende zadeldaken
door de Société anonyme de produits chimiques de Schoonaerde.

arbeiderscités

323/1748

datering

derde kwart
19de eeuw

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

Malfait Carlos (Ontwerper)
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131069

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Vrankrijkstraat 25 (Dendermonde)

Dubbelhuis uit 1914 met links twee bouwlagen en bekronende
schoudergevel onder haaks pannen zadeldak en twee rechter
traveeën met één bouwlaag onder zadeldak. Kleurrijke bakstenen
straatgevel op een hardstenen en breukstenen plint, verrijkt met
geglazuurde tegels.

burgerhuizen

WO I

131070

Burgerhuis

Dendermonde

Schoonaarde

Vrankrijkstraat 83 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1906 en rechts uitgebreid in 1911. In 1921 en
in 1931/1939 werden er achter de woning broeikassen en
grootschalige bedrijfsgebouwen opgetrokken. Voortuin op
driehoekige plattegrond, aan de straatkant afgesloten door een laag,
witgeschilderd ijzeren hek. Links van de woning, grote boom en oprit
naar de achtergelegen bijgebouwen. Achtertuin met vrij korte,
vierkante vrijstaande bakstenen fabrieksschoorsteen van het
vroegere tuinbouwbedrijf.

burgerhuizen, voor WO I,
fabrieksschoors interbellum
tenen,
tuinbouwbedrij
ven

130246

Begraafplaats

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Acacialaan zonder nummer
(Dendermonde)

Aanvankelijk kleiner oud kerkhof verwijderd van de in 1903‐1907
opgerichte parochiekerk Sint‐Egidius, in 1935‐1936 ten zuidoosten
aanzienlijk uitgebreid en van een nieuw poortgebouw voorzien naar
ontwerp van bouwkundige Joseph Michaut, zie opschrift gedenkplaat.
Twee lage bakstenen dienstgebouwen onder schilddak flankeren de
centrale toegang. Oorlogsmonument voor de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog,

interbellum, na
hekken,
oorlogsgedenkt WO II
ekens,
buitenbegraafpl
aatsen

Michaut Joseph (Ontwerper)

130247

Sociale woonwijk van Volkswelzijn

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Azalealaan 1‐6, Basiel De Cockplein 1‐26, Volkswijk met gezinswoningen, in 1957‐1960 gerealiseerd door de
Begonialaan 1‐20, 21‐29, Berkenlaan 1‐4, 6‐ sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn naar ontwerp van
Robert Verbanck en Rik Van de Sompel, en tussen 1969 en 1981 in het
8, Breestraat 109, Burgem. Paul
Hendrickxplein 1‐16, 17, Dalialaan 1‐36, 38‐ zuiden aangevuld met een 150‐tal bejaardenappartementen in
hoogbouw, naar ontwerp van Rik Van de Sompel.
40, Dokter De Witteplein 1‐16, 17, H.
Vandemeulebrouckeplein 1‐28,
Krizantenlaan 1‐10, Leliënlaan 1‐6, Oud
Strijdersplein 1‐22, Resedalaan 2‐34, Rode
Kruislaan 1‐14, 15, Rozenlaan 1‐20, 21‐47,
Tulpenlaan 1‐20, 22‐30 (Dendermonde)

na WO II, na WO modernisme
beelden,
onderwijsgebou II, tweede helft
20ste eeuw
wen, sociale
woningen,
tuinwijken,
winkels,
bejaardenwonin
gen, sociale
woningen,
woonblokken,
invalidenwonin
gen,
galerijflatgebou
wen

De Decker Jos (Ontwerper), Van
de Sompel Richard M.
(Ontwerper), Verbanck Robert
(Ontwerper), Volkswelzijn Sint‐
Gillis‐Dendermonde
(Opdrachtgever), Van de Sompel
Richard M. (Ontwerper),
Volkswelzijn Sint‐Gillis‐
Dendermonde (Opdrachtgever)

130336

Arbeiderswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Breestraat 11 (Dendermonde)

Rijhuis van drie traveeën en een poorttravee en twee bouwlagen
onder zadeldak met mechanische pannen, gebouwd in 1901.
Bakstenen lijstgevel verlevendigd met witte banden en banden van
gesinterde baksteen, op hardstenen plint.

arbeiderswonin voor WO I
gen

130337

Winkel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Breestraat 3‐5 (Dendermonde)

Rijhuis in art‐decostijl van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, opgetrokken in 1934. Twee balkons met ijzeren leuning op
veelhoekige consoles.

winkels

130379

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Buisstraat 12 (Dendermonde)

Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, van drie traveeën
en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak, voorzien van twee
rechthoekige dakkapellen. Faiencetegeltableaus met voorstelling van
een landschap onder de lekdrempels van de bovenvensters. Jonger
aanpalend poortgebouw met atelier.

eerste helft
poorten
(bijgebouwen), 20ste eeuw
werkplaatsen,
burgerhuizen

130380

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Buisstraat 14 (Dendermonde)

burgerhuizen
Deels vrijstaand enkelhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw
met twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel
met knipvoegen op gecementeerde plint met imitatie
breuksteenvoegen en gewitte gepleisterde gevelaccenten onder meer
met horizontale banden.

324/1748

interbellum

eerste helft
20ste eeuw

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon
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130381

Café Molenhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Buisstraat 6 (Dendermonde)

cafés
Café Molenhuis, cafénaam verwijzend naar het tegenover gelegen
voormalig molenhuis en herinnerend aan de voorheen daarnaast
staande bijhorende Buisstraatmolen. Rijhuis met voorkomen uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw, vooraf gegaan door een kleiner
vrijstaand huis gebouwd in 1866. Enkelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel verlevendigd
met witte steentjes.

130382

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Buisstraat 61‐67 (Dendermonde)

Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema, opgetrokken in
1898. Rijwoningen van telkens twee traveeën en anderhalve
bouwlaag, onder kunstleien zadeldaken met doorlopende nok.
Bakstenen lijstgevel met gesinterde baksteen.

130378

Gekoppelde dorpswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Buisstraat 8‐10 (Dendermonde)

Ensemble van twee gekoppelde enkelhuizen, daterend van omstreeks dorpswoningen interbellum
1926 en naar achter vergroot in 1953. Rijhuizen van twee traveeën en
twee bouwlagen met spiegelbeeldschema.

130383

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 19, 19A
(Dendermonde)

Bakstenen dubbelhuis uit 1906 van vier traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
waarvan drie traveeën onder leien zadeldak en lagere vierde travee
met plat dak. Boogvelden met decoratieve vulling in reliëf en
uitspringende deurtravee met accentuerende geprofileerde
deuromlijsting.

voor WO I

130384

Twee burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 20‐22
(Dendermonde)

Rijhuizen uit 1907 met enkelhuisopstand, van drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak met kunstleien. Lijstgevels, nummer 20
met bakstenen parement doorspekt met banden van gele en
gesinterde baksteen, nummer 22 met witte faiencegevel verlevendigd
door banden van hardsteen en groene geglazuurde steen; beide op
hardstenen plint.

voor WO I

130385

Twee burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 21‐23
(Dendermonde)

Samenstel van twee gelijkaardige bakstenen dubbelhuizen uit 1910
van drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak
met verspringende daknok. Lijstgevels op hardstenen plint met
doorlopende tot dito cordons doorgetrokken lekdrempels en
aflijnende houten kroonlijst.

burgerhuizen

voor WO I

130386

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 33
(Dendermonde)

Burgerhuis, opgetrokken in 1913. Rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met bakstenen lijstgevel met banden van
gele en gesinterde baksteen. Bredere venstertravee met balkon
afgesloten door gebombeerd ijzersmeedwerk.

burgerhuizen

voor WO I

130387

Rij dorpswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 51‐55
(Dendermonde)

Twee enkelhuizen en één dubbelhuis onder kunstleien zadeldak.
Nummer 55 gebouwd in 1926, nummer 51 en 53 in 1931.

dorpswoningen interbellum

130388

Rij burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 66‐76
(Dendermonde)

Huizenrij samengesteld uit een ensemble van burgerhuizen met
doorlopende kroonlijsthoogte en daknoklijn gebouwd in 1911 en
1912. Gevarieerde bakstenen rijhuizen van twee of drie traveeën en
twee bouwlagen, overwegend enkelhuizen, onder zadeldaken.

burgerhuizen

voor WO I

130389

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 79
(Dendermonde)

Enkelhuis in de rij uit 1928 van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak bekleed met mechanische pannen. Bakstenen
lijstgevel versierd met banden en druipmotieven van groene
geglazuurde tegeltjes, op een plint van hardsteen. Bel‐etage
gemarkeerd door klein driezijdig balkon met ijzeren leuning.

burgerhuizen

interbellum

130390

Herenhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Burgemeester Potiaulaan 9
(Dendermonde)

Herenhuis uit 1912 met eclectisch getinte bakstenen voorgevel met
enige art‐nouveau‐invloeden. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder kunstleien mansardedak met bakstenen lijstgevel
rijkelijk uitgewerkt met hardsteen en verlevendigd met kleurrijke
geglazuurde tegels in banden en bogen en met tegelfriezen.

herenhuizen

voor WO I

325/1748

typologie

datering
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

stijl
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130391

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

interbellum
Burgemeester Potiaulaan zonder nummer Het ontwerp is van de Gentse ingenieur Jules Tytgat. Het monument fonteinen,
oorlogsgedenkt
(Dendermonde)
werd op 19 juli 1931 feestelijk onthuld. Oorlogsmonument in art‐
decostijl samengesteld uit een ellipsvormig gebogen arduinen bekken ekens
met daarachter aan de korte zijde een rechthoekig opstaand element.

130392

Boerenwoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Camille Marchantplein 100
(Dendermonde)

Haaks ten opzichte van de straat ingeplante en zuidoostelijk gerichte boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw
boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak (leien, voorheen
met pannen), minstens opklimmend tot eind 18de eeuw, mogelijk
teruggaand op nog oudere constructie. Van de voormalige hoeve rest
nu nog deze langgerekte woning, die naar verluidt circa 1974 grondig
gerenoveerd werd. Verankerde bakstenen lijstgevel op gepikte plint,
met onder meer getraliede rechthoekige vensters.

130393

Gemeenteschool

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Denderbellestraat 2A (Dendermonde)

lagere scholen, voor WO I, na
Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning van 1900 met links
onderwijzerswo WO II
aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke
ningen
schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime
rechthoekige geplaveide speelplaats. De school werd gebouwd in
1900 door bouwkundige Al. Sterck; in 1954‐1955 achteraan
uitgebreid met twee haakse vleugels aan weerszij van de speelplaats,
naar ontwerp van architect Fr. Van Severen.

130437

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Emanuel Hielstraat 10 (Dendermonde)

Enkelhuis uit 1937 van twee bouwlagen onder pseudomansardedak. burgerhuizen
Voorgevelparement van rode baksteen met decoratief metselwerk in
staand verband.

interbellum

130438

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Emanuel Hielstraat 12‐14 (Dendermonde) Ensemble van twee woonhuizen van twee bouwlagen en twee
traveeën onder platte daken, gebouwd in 1937. Voorgevels in
modernistisch getinte stijl met kenmerkend parement van gelige
baksteen met geaccentueerde lintvoegen en op hardstenen plint.
Rechthoekige massieve erkers op bovenverdieping dynamiseren de
gevelcompositie.

burgerhuizen

interbellum

130439

Rij burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

burgerhuizen
Emanuel Hielstraat 48‐54 (Dendermonde) Rij enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met
zolderverdieping in eenheidsbebouwing volgens spiegelbeeldschema,
uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

130466

Pastorie Sint‐Egidiusparochie met tuin

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

omheiningsmur voor WO I
Frans Van Schoorstraat 12 (Dendermonde) De pastorie uit 1908‐1909 werd gebouwd in neostijl naar ontwerp
en, pastorieën,
van architect Henri Vaerwyck na de voltooiing van de nabijgelegen
neogotische Sint‐Egidiuskerk van 1903‐1907 naar dezelfde architect. pastorietuinen
Zowel pastorie met omgevende tuin als kerk werden ingeplant op een
nieuw aangelegd plein in het dorpscentrum.

130467

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Frans Van Schoorstraat 20 (Dendermonde) Ten zuidoosten van de Sint‐Egidiuskerk ingeplant burgerhuis uit 1906. burgerhuizen
Rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder een geknikt
zadeldak voorzien van centrale dakkapel met driehoekig fronton
boven aflijnende houten kroonlijst op klossen en tandlijst.

130468

Woning met café

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Frans Van Schoorstraat 21 (Dendermonde) Volgens het kadasterarchief huis opgetrokken in 1907. Rijhuis van
twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak met
kunstleien, voorzien van twee dakkapellen.

cafés

130469

Parochiekerk Sint‐Egidius

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Frans Van Schoorstraat zonder nummer
(Dendermonde)

gedenktekens, voor WO I
parochiekerken

Driebeukige basilicale neogotische kerk uit 1907 met een naar het
zuidwesten gericht koor een en iets uitspringende vierkante
noordoosttoren boven de voorgevel. Het ontwerp is van de Gentse
architect Henri Vaerwyck. Het in neogotische stijl uitgevoerde
interieur dateert constructief uit 1903‐1906 en vormt een
harmonieus geheel met de art‐decogetinte inbreng uit 1923‐24.

326/1748

typologie

datering

stijl
art deco

plantensoort

context

persoon
Tytgat Jules (Ontwerper)

Sterck Alexis (Ontwerper), Van
Severen Frans (Ontwerper)

neotraditioneel

Vaerwyck Henri (Ontwerper)

neogotiek

Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

voor WO I

voor WO I
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130484

Chalet Callebaut

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Gasthuisstraat 37 (Dendermonde)

villa's
Op kunstmatige heuvel gelegen kleine villa genaamd naar de
(bouwkundig
voormalige eigenaar. Volgens de literatuur chalet afkomstig van de
erfgoed)
Wereldtentoonstelling te Brussel van 1897 en volgens het
kadasterarchief hier opgericht in 1899. Achterin gelegen vrijstaand
dubbelhuis. Omringende beboomde tuin door hekwerk aan bakstenen
pijlers afgesloten aan de straat.

130485

Eenheidsbebouwing

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Gasthuisstraat 45‐51 (Dendermonde)

Vrijstaand bouwblok van enkelhuizen in eenheidsbebouwing uit 1932 arbeiderswonin interbellum
en 1934. Arbeiderswoningen uit grote kunststeenblokken, van twee gen
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak. Lijstgevel in
overwegend afgevlakte rustica.

130486

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Gasthuisstraat 83 (Dendermonde)

Vrijstaand burgerhuis, gedateerd 1910. Dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak.

130538

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Heirbaan 103 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1933 en 10 jaar later links uitgebreid met een burgerhuizen
garage. Voortuintje met buisleuningen tussen bakstenen
postamenten. Bakstenen enkelhuis van drie bouwlagen onder plat
dak met modernistisch getinte lijstgevel met asymmetrische
gevelopstand; pui gedeeltelijk bezet met vierkante zwarte en rode
tegeltjes.

interbellum

130539

Villa

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Heirbaan 116, 116A (Dendermonde)

villa's
Aan de straat gelegen villa deels omringd door tuin en op
uitspringende console van voorgevelhoek gedateerd Anno 1920. Villa (bouwkundig
erfgoed)
met pittoresk voorkomen door de asymmetrische opbouw, door de
combinatie van kenmerken in neostijl met reminiscenties aan de
cottagestijl. Vrijstaand dubbelhuis op L‐vormige plattegrond en
afgedekt door twee snijdende manke leien zadeldaken.

interbellum

130540

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Heirbaan 148 (Dendermonde)

burgerhuizen
Vrijstaand burgerhuis uit 1931. Ruim opgevatte woning met
omringende, voornamelijk achterliggende tuin. Breed dubbelhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder links afgewolfd zadeldak.

interbellum

130541

Dorpswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Heirbaan 25‐27 (Dendermonde)

Aansluitende woningen uit 1915 van twee bouwlagen en vier en drie dorpswoningen WO I
traveeën onder doorlopend leien zadeldak. Eenvoudige bakstenen
lijstgevels op gecementeerde en grijs geschilderde plint, versierd met
banden van gesinterde baksteen.

130537

Tweegezinswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Heirbaan 99‐101 (Dendermonde)

Tweewoonst in modernistische stijl uit 1936, ingeplant achter ondiep burgerhuizen
voortuintje. In spiegelbeeld gekoppelde enkelhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend geknikt zadeldak.

130553

Linde met boomkapel en Mariabeeldje

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hertstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Op splitsing van wegen staat een linde als kapelboom, met daarin een
boomkapelletje en Mariabeeldje. Gewit houten kastje versmallend
naar onder toe en bovenaan met stompe hoek onder zadeldak,
vormgeving typisch voor de jaren 1950‐1960.

130557

Sint‐Jozefkapel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hof ter Hertwinckelstraat zonder nummer Landelijk gelegen wegkapel ingeplant aan het einde van een veldweg, betreedbare
(Dendermonde)
bij nummer 21. Kapel volgens het kadasterarchief gebouwd in 1950 kapellen (klein
erfgoed)
door Van Acoleyen–Van Hove, toenmalige eigenaar van het
naastliggende perceel. Bakstenen wegkapel op rechthoekige
plattegrond, onder zadeldak.
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datering
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Tilia

wegen

voor WO I

voor WO I

interbellum

boomkapellen, na WO II
kapelbomen,
solitaire bomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen
, hoekbomen

na WO II

cottagestijl

modernisme

persoon
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130583

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Wachthuis en fortwachterswoning Batterij Dendermonde
1

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hoogveld 5 (Dendermonde)

Wachthuis en naastliggend huis van de fortwachter, beide volgens het personeelswoni interbellum
ngen,
kadasterarchief gebouwd in 1938 op het fortdomein bij de
wachthuizen
verdwenen Batterij 1. Schuin ten opzichte van de straat ingeplant
wachthuisje. Eenlaags bakstenen gebouwtje op gecementeerde plint
en onder overstekend zadeldak. Ernaast gelegen voormalig huis van
de fortwachter, eenvoudig bakstenen enkelhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder een mank zadeldak.

130584

Boschhoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hullekenstraat 103 (Dendermonde)

In U‐vorm aaneensluitende hoevegebouwen rondom omsloten
gekasseid rechthoekig binnenerf. Volgens kadasterarchief in 1893
volledig herbouwde hoeve met achterin gelegen boerenwoning.
Bakstenen bedrijfsgebouwen in verankerde baksteenbouw onder
verspringende pannen zadeldaken. Dwarsschuur met poortdoorrit en
aardappelkelder.

aardappelkelder vierde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen

130585

Ensemble van arbeiderswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hullekenstraat 116‐118 (Dendermonde)

Eenheidsbebouwing, in 1902 gebouwd. Bakstenen enkelhuizen van
drie traveeën en twee bouwlagen, onder doorlopend pannen
zadeldak. Achterliggende bakstenen stal onder pannen zadeldak.

voor WO I
stallen,
arbeiderswonin
gen

130586

Villa

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Hullekenstraat 15 (Dendermonde)

Villa uit 1930 met voortuin afgesloten door gebogen en decoratief
ijzeren hekwerk met waaiermotief. Dubbelhuis van drie traveeën in
baksteenbouw met knipvoegen, onder snijdende mansardedaken
bekleed met kunstleien.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

130590

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Jozef Van Bogaertstraat 14‐18
(Dendermonde)

Bakstenen burgerhuizen uit 1924‐'25 van telkens een deurtravee en
bredere venstertravee van twee bouwlagen onder pannen zadeldak
of geknikt zadeldak met kunstleien, alle drie voorzien van een
dakvenster boven de rechtertravee.

burgerhuizen

interbellum

130591

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Jozef Van Bogaertstraat 26‐30
(Dendermonde)

Ensemble van drie burgerhuizen uit 1936 in art‐decostijl. Bakstenen
rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak met kunstleien.

burgerhuizen

interbellum

art deco

130592

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Jozef Van Bogaertstraat 4 (Dendermonde) Enkelhuis uit 1932 van drie traveeën en twee verdiepingen onder
pannen zadeldak. Lijstgevel in art‐decostijl met kleurrijk parement
van oranjegele baksteen met rode strekse banden en accenten.

burgerhuizen

interbellum

art deco

130600

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes met Dendermonde
leilindes

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Karel Hofmanstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Sobere georiënteerde wegkapel uit 1875 op rechthoekige plattegrond
onder zadeldak, aan de straatzijde door vier getrouwde linden
beschaduwd. Opgericht in rode baksteen op gepikte plint,
verlevendigd met gesinterde baksteen verwerkt in de aflijnende
baksteenfries met dropmotief.

Mariagrotten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
leibomen

derde kwart
19de eeuw

130653

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Klein Gent 7 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1935. Enkelhuis van twee bouwlagen en twee burgerhuizen
traveeën onder pseudomansardedak. Lijstgevel met rood bakstenen
parement gekenmerkt door wisselende metselverbanden en
geschilderde gevelelementen ter accentuering vooral van de getrapt
afgewerkt bovenlichten van de muuropeningen.

interbellum

130662

Ensemble van twee burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 10‐12 (Dendermonde) Ensemble van twee burgerhuizen uit 1933. Nummer 10 enkelhuis van burgerhuizen
drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen
lijstgevel verlevendigd door lisenen en bogenfriezen. Nummer 12 van
twee traveeën met aansluitende lijstgevel met rechthoekige
muuropeningen en getrapt eindigend spaarveld.

interbellum

130663

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 107 (Dendermonde)

burgerhuizen

interbellum

Half vrijstaand rijhuis, opgetrokken in 1936. Burgerhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder mank zadeldak bekleed met
mechanische pannen. Strakke lijstgevel met parement van gele
baksteen met verdiepte lintvoegen met horizontaliserend effect.
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130664

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 113, 117‐119
(Dendermonde)

Vrijstaand bouwblok samengesteld uit een ensemble van
oorspronkelijk vier rijhuizen, opgericht in 1932. Burgerhuizen van
twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken met
zelfde nokhoogte.

burgerhuizen

interbellum

130665

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 121‐123
(Dendermonde)

Tweewoonst, gebouwd in 1932. Gespiegelde gekoppelde enkelhuizen burgerhuizen
van twee traveeën en twee bouwlagen onder gemeenschappelijk
afgewolfd en geknikt zadeldak. Bakstenen voorgevel met wit
geschilderde horizontale gevelvlakken die de bouwlagen accentueren.

interbellum

130666

Dorpswoning bij hoek Hoge Weg

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 124 (Dendermonde)

Gebouwd in 1894 als twee huizen, in 1904 verenigd tot één huis.
Bakstenen dubbelhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak met mechanische pannen. Achter‐ en naastliggende
tuin toegankelijk via ijzeren hek aan dito hekpijlers, tuin aan de
straatkant deels afgesloten door jongere lage bakstenen muur met
ijzeren hekwerk tussen pijlers.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

130667

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 131 (Dendermonde)

Burgerhuis, volgens het kadasterarchief in 1936 gebouwd. Half
vrijstaand rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien
zadeldak, volgens plintopschrift naar ontwerp van architect Paul De
Mol. Modernistisch getinte lijstgevel met geelbakstenen parement,
volumewerking en accentuerend metselwerk.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

130668

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 31 (Dendermonde)

dorpswoningen interbellum
Dubbelhuis uit 1935 van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met kunstleien. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen
op plint van hardsteen, pui in afgevlakte bossage en
bloemenguirlandes op hoofdgestel.

130669

Dorpswoning met garage

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 32‐34 (Dendermonde) Ensemble van twee rijhuizen; nummer 34 werd gebouwd als huis in dorpswoningen, interbellum, na
WO II
1926 en nummer 32 in 1947 als garage. Woningen van één en twee garages
traveeën en twee bouwlagen, onder doorlopend zadeldak. Lijstgevels
bezet met gele baksteen op plint van blauwe harsteen en traveeën
ingeschreven in getrapt verdiepte spaarvelden.

130670

Café De Rop van Houwe

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Koning Albertstraat 82 (Dendermonde)

Baksteenbouw uit 1932 van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak met kunstleien. Lijstgevel met decoratief metselwerk en
deels gecementeerde vensterbogen, hardstenen plint, en afgelijnd
door omlopende houten kroonlijst op modillons.

cafés

130696

Gesloten hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Kruisstraat 15, 15A (Dendermonde)

Gesloten hoevecomplex met voorin gelegen boerenwoning met
voorgevel aan de straat; teruggaand op een kleinere hoeve met losse
bestanddelen, zie primitief kadasterplan van 1817. Poortgebouw links
aanleunend bij de woning. Bakstenen dwarsschuur met stallen
achterin parallel aan het woonhuis, onder pannen zadeldak,
gedateerd 1865 op steen in erfgevel. Lage stal haaks achter het
woonhuis met ingebouwde bakoven.

derde kwart
bakovens,
19de eeuw,
poorten
(bijgebouwen), interbellum
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

130697

Kapel 't Kruis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Kruisstraat zonder nummer
(Dendermonde)

betreedbare
Wegkapel al aangegeven op het primitief kadasterplan in 1817.
Volgens de literatuur werd de kapel vermeld in bronnen uit 1780 en kapellen (klein
erfgoed)
stond ze tot circa 1955 in het midden van de Kruisstraat. Ondiepe
portiekkapel op rechthoekig grondplan afgedekt met pannen
zadeldak. Open voorzijde bekroond door driehoekig fronton van
houten balken, voorzien van mijterboogvormige nis met Mariabeeldje
en rustend op twee Korinthische hardstenen halfzuilen.

130702

Hoeve in U‐vorm en molenromp

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Lange Dijkstraat 38, 38A (Dendermonde)

Hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt voorheen gekend als Hof
Van Damme, met rest van molenromp en deels afgegraven
molenberg van de Sint‐Antioniusmolen van 1901‐1902. De hoeve
klimt op tot het begin van de 19de eeuw en werd volgens het
kadasterarchief in 1892 gedeeltelijk gereconstrueerd en vergroot.
Toen kwam de huidige aanleg tot stand in U‐vorm geopend naar het
achtererf. Tweeledig bakhuis ten westen in het verlengde van de
woning.
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boerenwoninge
n,
waterpompen,
windmolens,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

interbellum

interbellum

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
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De Mol Paul (Ontwerper)
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130703

Hoeve Hevaertshof

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Lange Dijkstraat 40 (Dendermonde)

Deels aaneensluitende hoevegebouwen in U‐vorm rondom
rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt en centrale linde; aan de
straatzijde afgesloten door een bakstenen muur onderbroken door
een toegangshek aan hoge hekpijlers met dekplaat. Stal met
inscriptie: T.J. Heyvaert 1858. Minstens sinds begin 19de eeuw
bestaande hoeve vergroot in 1862.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

130704

Heilige Ritakapel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Lange Dijkstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Eenvoudige achterin gelegen wegkapel, bereikbaar via veldweg,
omheind met berkenbomen, volgens gevelsteen opgericht in 1947.
Bakstenen constructie op rechthoekig grondplan onder overstekend
zadeldak met pannen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

130761

Hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Moerstraat 11 (Dendermonde)

boerenburgerhu tweede helft
Hoevecomplex bestaande uit twee parallel aan de straat gelegen
19de eeuw,
izen, hoeven,
vleugels verbonden door een lange haakse vleugel, gefaseerd tot
stand gekomen in de tweede helft van de 19de en eerste helft van de schuren, stallen eerste helft
20ste eeuw
20ste eeuw. Aan de straat gelegen bakstenen boerenburgerhuis van
vijf traveeën en één bouwlaag onder kunstleien zadeldak, wellicht uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw, ingeplant achter voortuintje
afgesloten met ijzeren hekwerk tussen betonnen pijlers.

130762

Hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Moerstraat 173 (Dendermonde)

boerenwoninge vierde kwart
Hoeve bestaand uit een aan de straat ingeplante woning met
19de eeuw
aanpalend poortgebouw, opgericht in 1884. Oude gebouwen op het n, hoeven,
fruitbomen
achtererf vermoedelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw
vervangen door de huidige bedrijfsgebouwen in L‐vorm. Erf
gedeeltelijk omhaagd en afgezet met dennenbomen. Moerbeiboom
aan de straatkant. Erf toegankelijk via overzolderde doorrit rechts van
het woonhuis.

130763

Boerenarbeiderswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Moerstraat 30 (Dendermonde)

Alleenstaand enkelhuis van twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met pannen, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Verankerde, gecementeerde en geschilderde lijstgevel met
schijnvoegen, op gecementeerde plint in imitatie breuksteenvoegen.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

130792

Burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 106‐108 (Dendermonde)

Twee rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder
pseudomansardedaken met bakstenen lijstgevels verrijkt met
witgeschilderde gevelelementen en op arduinen plint.

burgerhuizen

130793

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 111 (Dendermonde)

Eenvoudig bakstenen rijhuis uit 1914 van twee traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak met lijstgevel met verwerking van gele
siersteentjes.

dorpswoningen WO I

130794

Hoekhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 122 (Dendermonde)

Hoekhuis met acht traveeën waaronder een afgeschuinde hoektravee dorpswoningen voor WO I
en twee bouwlagen onder half schilddak met kunstleien,
oorspronkelijk gebouwd als twee huizen in 1911; samengevoegd tot
één woning in 1953.

130795

Parochiaal centrum Gildenhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 124 (Dendermonde)

In 1934 werden de woonruimte en de gelagzaal ingewijd, in 1935
parochiezalen
volgde de feestzaal. Modernistische bakstenen constructie van twee
bouwlagen onder plat dak. Voorgevel in decoratief metselwerk, sterk
horizontaliserend effect door gewitte gecementeerde banden en
brede liggende vensters. Tweede volume toegevoegd in 1956, in
dezelfde stijl maar met smallere vensters, voorzien van nis met
Mariabeeldje.

130796

Samenstel van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 23‐25 (Dendermonde)

Samenstel van twee gekoppelde rijhuizen volgens
spiegelbeeldschema, gebouwd in 1905. Enkelhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen in baksteenbouw met lijstgevels,
horizontaal belijnd door banden in gele siersteentjes en op lage
arduinen plint.

130797

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 7 (Dendermonde)

burgerhuizen
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bakstenen lijstgevel met knipvoegen, verlevendigd met hardsteen en
siertegels.

330/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

interbellum, na modernisme
WO II

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

Van Severen Frans (Ontwerper)
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130798

Twee gekoppelde burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 73‐75 (Dendermonde)

Ensemble van twee gekoppelde enkelhuizen met spiegelbeeldschema. burgerhuizen
Rijhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder doorlopend
zadeldak, gebouwd in 1939. Strakke gevelopbouw met kenmerkend
geelbakstenen parement op hardstenen plint.

interbellum

130799

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 77 (Dendermonde)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1939.
Half vrijstaand enkelhuis met wachtgevel rechts en voorgevel met
parement van gele baksteen met uitspringende lijst bekleed met
zwarte tegeltjes. Deurtravee verticaal gemarkeerd door hoge ijzeren
vlaggenmast.

burgerhuizen

interbellum

130800

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 87 (Dendermonde)

Eenvoudig burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, gebouwd in 1936. Lijstgevel met rood
bakstenen parement met verwerking van hardsteen voor plint.

burgerhuizen

interbellum

130801

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Otterstraat 90 (Dendermonde)

Bakstenen rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, gebouwd in
1933, met lijstgevel met accentuerende gewitte gecementeerde
gevelvlakken, voornamelijk rond de brede erker en ter benadrukking
van de vorm der muuropeningen.

burgerhuizen

interbellum

130810

Pachterscamer

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Oud Klooster 50 (Dendermonde)

Het achterin gelegen huis met omringende tuin naast de Dender gaat kloosterhoeven tweede kwart
18de eeuw,
terug op een vroegere site van de abdij van Zwijveke. In verband met
tweede helft
de oude site van het Zwijvekeklooster is er sprake van de herbouw
20ste eeuw
van de Pachterdscamer in 1739. Vermoedelijk gaat de oude kern van
de pachterskamer terug op een deel van de oostelijke pandvleugel
van de Zwijvekeabdij naast het koor van de verdwenen kloosterkerk.
In de tweede helft van de 20ste eeuw had een grondige verbouwing
van de woning plaats.

130811

Onze‐Lieve‐Vrouw van Troostkapel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Oud Klooster zonder nummer
(Dendermonde)

Aan de straat gelegen wegkapel uit 1865‐1866, geflankeerd door de betreedbare
kapellen (klein
haag die het voorerf met ijzeren toegangshek afsluit van de hoeve
erfgoed)
Oud Klooster nummer 58; de kapel grenst met de achterzijde tegen
een stal van deze hoeve, waarvan sommige gebouwen volgens
kaartmateriaal minstens tot het begin van de 19de eeuw opklimmen.

130845

Semigesloten hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Processiestraat 48 (Dendermonde)

Hoevetje met semigesloten aanleg, gebouwd in 1877. Aan de straat,
verankerde bakstenen boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag met rechts aansluitend poortgebouw onder doorlopend
zadeldak. Op het achtererf, in L‐vorm achter de woning aansluitende
bakstenen bedrijfsgebouwen onder snijdende pannen zadeldaken.
Dwarsschuur met rijen verluchtingsgaten in de zijpunttop.

vierde kwart
poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

130862

Hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Robert Ramlotstraat 43 (Dendermonde)

Gesloten hoevecomplex met aan de straat gelegen burgerhuis, tot
stand gekomen in 1930 toen een bestaande kleine hoeve met
achterin gelegen boerenhuis uitgebreid werd tot een vierkantshoeve.
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, voorzien van drie oeils‐de‐boeuf. Dwarsvleugel
samengesteld uit een vernieuwde kleine voormalige woning en
aanpalend wagenhuis van drie traveeën onder pannen zadeldaken,
gelijktijdig met voorin gelegen burgerhuis opgericht.

boerenburgerhu 19de eeuw,
interbellum
izen,
boerenwoninge
n, stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

130863

Calvariekapel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Robert Ramlotstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Calvariekapel gelegen aan de straatkant achter laag ijzeren hek,
vrijwel onmiddellijk gebouwd na afbraak in 1948 van een oudere
wegkapel uit de tweede helft van de 19de eeuw op dezelfde plaats.
Ondiepe kleine rechthoekige bakstenen wegkapel onder pannen
zadeldak, met typerende vormgeving voor midden 20ste eeuw.

calvariebergen, na WO II
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

331/1748

typologie

datering

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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130898

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Zwijveke

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Serbosstraat zonder nummer
(Dendermonde)

Parochiekerk, gebouwd tussen 1969 en 1973 naar een ontwerp van parochiekerken na WO II
ingenieur architect Rik Van de Sompel. Modern opgevat kerkgebouw
in overeenstemming met de richtlijnen van de kerk na het laatste
concilie. Functionele constructie met een rationele materiaalkeuze
mede bepaald door de beperkte financiële middelen. Betonnen
onderbouw, deels bekleed met baksteen, deels met beschilderde
wandplaten; stalen skelet en gebint. Centrale opengewerkte
betonnen klokkentoren met kruis.

130903

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 10 (Dendermonde)

Eclectisch burgerhuis uit 1901, vergroot langs de achterzijde in 1909 burgerhuizen
en 1921. Vrijstaand enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
onder pseudomansardedak, met links aanpalende garage met plat
dak. Tegeltableaus op de borstweringen. en boogvelden ingevuld met
sgraffito met bloemenranken.

voor WO I

130904

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 104‐112 (Dendermonde)

Ensemble van heden vijf rijhuizen uit de eerste decennia van de 20ste burgerhuizen
eeuw, waarvan nummer 106 op tegeltableau gedateerd Anno 1908.
Gevarieerde bakstenen enkelhuizen van twee bouwlagen en twee
traveeën onder pseudomansardedak.

eerste helft
20ste eeuw

130905

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 12 (Dendermonde)

Deels vrijstaand burgerhuis, gedateerd 1911 op gevelsteen in top van burgerhuizen
dakvenster. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
kunstleien zadeldak. Uitspringend rechter vensterrisaliet uitlopend in
tuitgevel, met breed balkon voorzien van fraaie gebombeerde ijzeren
leuning op de bel‐etage.

voor WO I

130906

Ensemble van burgerhuizen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 120‐122 (Dendermonde)

Twee rijhuizen, gebouwd in 1926, van twee en drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder doorlopend zadeldak met kunstleien. Enigszins
gelijkaardig uitgewerkte bakstenen lijstgevels op hardstenen plint en
afgelijnd door doorlopende houten kroonlijst op modillons.

interbellum

130907

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 15 (Dendermonde)

Rijhuis in villastijl gebouwd in 1926. Dubbelhuis van twee bouwlagen burgerhuizen
en drie traveeën onder snijdende daken met links aansluitende lagere
aanbouw met plat dak.

interbellum

130908

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 185 (Dendermonde)

Eenvoudig rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, gedateerd 1926 op gevelsteen in de top van het
dakvenster met bakstenen lijstgevel met verwerking van hardsteen.

dorpswoningen interbellum

130909

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 19 (Dendermonde)

opgetrokken in 1912. Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met mechanische pannen, opgetrokken in 1912.
Enkelhuis met bakstenen lijstgevel verlevendigd door banden en
ontlastingsbogen van witte en groene geglazuurde steentjes en
faiencetegeltableaus.

dorpswoningen voor WO I

130910

Gemeentehuis van Sint‐Gillis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 22 (Dendermonde)

Gemeentehuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, volgens opschrift uit gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw,
1883 naar ontwerp van architect A. Sterck., zwaar beschadigd in 1914 n
interbellum
en pas heropgebouwd in 1922‐1923, zie tweede gedenksteen, door
architect E. Couck. Monumentaal vijf traveeën en twee bouwlagen
tellend gebouw met symmetrische opstand onder zadeldak (leien)
met dakkapellen en twee nagenoeg blinde zijtrapgevels.

130911

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 23 (Dendermonde)

Rijhuis uit 1912 van drie traveeën en twee bouwlagen op souterrain,
afgedekt met pseudomansardak, voorzien van twee dakkapellen
onder schilddakjes. Gevel met roodbakstenen parement verrijkt met
hardsteen voor plint en gevelornamentiek.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

130912

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 25 (Dendermonde)

Rijhuis uit 1901 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met één dakkapel. Enkelhuis met voorgevel in
eclectische stijl.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

332/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Sompel Richard M.
(Ontwerper)

eclecticisme

Rooms Wilfried (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Carels Jean‐Pierre (Ontwerper),
Couck Emeri (Ontwerper), Sterck
Alexis (Ontwerper)
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130913

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 27 (Dendermonde)

Rijhuis uit 1912 met voorgevel in eclectische stijl, met vier traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder pseudomansardedak met drie zinken oeils‐
de‐boeuf. Lijstgevel opgetrokken uit baksteen in combinatie met
groene geglazuurde steentjes. Uitspringende brede linker
venstertravee verhoogd met dakvenster bekroond met steil tentdak
met ijzeren nokhek. Daaronder half gebogen erker versierd met
guirlandes, daarboven balkon afgesloten met ijzeren hek.

130914

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 29 (Dendermonde)

Rijhuis uit 1934 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, voorzien van twee dakkapellen waarvan één breed
bakstenen boven de brede venstertravee. Lijstgevel met parement
van rode baksteen en gebruik van gele baksteen voor horizontale
banden en in de ontlastingsbogen. Licht uitspringend vensterrisaliet
gemarkeerd door driezijdige erker versierd met guirlandes op de
borstwering.

burgerhuizen

interbellum

130915

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 35 (Dendermonde)

Breed rijhuis uit 1936 van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat burgerhuizen
dak waarbij de bovenste bouwlaag het voorkomen bezit van een
dakverdieping. Modernistisch getinte lijstgevel met parement van
gele siersteen, met verwerking van hardsteen. Volumespel door
toepassing van een eigentijdse rechthoekige erker met afgerond
zijbalkon en balkonbekroning, beide met typische buisleuningen.

interbellum

130916

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 4 (Dendermonde)

Dubbelhuis twee bouwlagen met twee zichtgevels van drie en twee
traveeën, onder snijdende zadeldaken tussen aandaken en voorzien
van liggende dakkapellen, gedateerd 1921 en uitgevoerd in neostijl
geïnspireerd op de traditionele bak‐ en zandsteenbouw..
Achterliggende tuin met bakstenen tuinmuren, links met ijzeren
toegangshek.

burgerhuizen, interbellum
hekken,
omheiningsmur
en

130917

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 40 (Dendermonde)

Dorpswoning, teruggaand op een deel van een aanvankelijk breder
huis opgericht in 1878; deels herbouwd en ervan afgesplitst in 1930.
Sobere bakstenen lijstgevel met banden van gesinterde baksteen en
een houten kroonlijst.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

130918

Villa Heyvaert

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 47 (Dendermonde)

parken, villa's
Achterin gelegen villa in omringend park; bouwjaar 1921 op
(bouwkundig
gevelsteen. Parallel aan de straat ingeplant dubbelhuis op min of
erfgoed)
meer rechthoekige plattegrond, met drie traveeën van twee
bouwlagen en drie traveeën onder leien mansardedak met brede
rechthoekige dakkapellen en rechts aanpalende lagere venstertravee
onder half schilddak.

130919

Herenhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 59‐63 (Dendermonde)

Herenhuis, volgens oude prentkaart opklimmend tot begin 20ste
eeuw. Voorgevel van in totaal zes traveeën onder rechts afgewolfd
zadeldak, met eclectische stijlkenmerken. Bakstenen lijstgevel met
knipvoegen en verwerking van gesinterde bakstenen en andere
materialen als natuursteen en keramische tegels. Uitspringend
middenrisaliet begrensd door hoekkettingen en met polygonale
houten erker boven de omlijste dubbele voordeur.

130920

Kasteeltje brouwer J. Duerinck‐Heyvaert

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 6 (Dendermonde)

brouwerswonin voor WO I
Achterin gelegen villa in eclectische stijl met reminiscenties aan de
cottagestijl, opgetrokken in 1913‐1914 door brouwer J. Duerinck‐
gen, landhuizen
Heyvaert naast de brouwerij. Bakstenen hoofdvolume van drie
traveeën en twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken. Voorgevel
met dubbelhuisopstand en pittoresk voorkomen onder meer door
samenstel van tuitgevel, lijstgevel en afgeknotte puntgevel met
imitatievakwerk op de bovenverdieping.

333/1748

typologie

herenhuizen

datering

stijl

voor WO I

eclecticisme

neotraditioneel

interbellum

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

eclecticisme

plantensoort

context
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130921

Dorpswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 62 (Dendermonde)

dorpswoningen voor WO I
Sober rijhuis uit 1902 van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak voorzien van twee zinken oeils‐de‐boeuf.
Bakstenen lijstgevel met contrasterende witte banden en boogstenen
en afgelijnd door houten kroonlijst op modillons.

130922

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 65 (Dendermonde)

burgerhuizen
Stijlvol rijhuis uit 1902 met drie traveeën, twee bouwlagen en
kunstleien pseudomansardedak met twee oeils‐de‐boeuf.
Kenmerkende enkelhuisopstand met benadrukte smallere deurtravee
verhoogd met dakvenster eindigend op scherp tuitgeveltje.

voor WO I

130923

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 67 (Dendermonde)

Burgerhuis gedateerd 1902 op gevelsteen. Hoog enkelhuis van drie
traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak, met
uitspringende deurtravee gemarkeerd door getrapt dakvenster.
Kleurrijk uitgewerkte lijstgevel met oranjerode en gele baksteen,
witte siersteen, faiencetegels in tableaus met bloemmotieven in de
boogvelden, onder de bogenfries en tussen de uitgelengde consoles
van de houten kroonlijst met dropmotief.

burgerhuizen

voor WO I

130924

Kasteel Ramlot

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 69 (Dendermonde)

Kasteeltje met bijhorend koetshuis, gedateerd op gevelsteen ANNO
1889. Vrijstaande villa met voortuin van de straat afgesloten door een
fraai gesmeed ijzeren hekwerk met gietijzeren zuilen. Dubbelhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met
dakkapellen, tussen aandaken op schouderstukken. Grote
achterliggende beboomde tuin met voormalig koetshuis met
paardenstallen, bijgevoegd in 1898.

vierde kwart
siertuinen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

130925

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 73 (Dendermonde)

Dubbelhuis uit 1887, van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, met verankerde bakstenen lijstgevel met horizontale
banden en afgelijnd door hoofdgestel met geprofileerd bakstenen
architraaflijstje en houten kroonlijst.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

130926

Hoekhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 78 (Dendermonde)

Ruim hoekpand, gebouwd in 1906, van twee bouwlagen met vier
traveeën, afgeschuinde hoektravee en vijf traveeën onder snijdende
zadeldaken. Bakstenen lijstgevels op gecementeerde plint met gele
siersteen in banden en bogen en tegelpanelen op het hoofdgestel
onder de omlopende houten kroonlijst.

burgerhuizen

voor WO I

130927

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 84 (Dendermonde)

burgerhuizen
Bescheiden burgerhuis gebouwd in 1928, van twee bouwlagen en
twee traveeën onder zadeldak met kunstleien. Rechthoekige
muuropeningen onder I‐lateien met rozetten en boogvelden ingevuld
met faiencetegels met kleurrijke bloemmotieven.

interbellum

130928

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Sint‐Gillislaan 86 (Dendermonde)

burgerhuizen
Bakstenen rijhuis, gebouwd in 1932, van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak met een bakstenen lijstgevel met gebruik
van witte geglazuurde steentjes. Bel‐etage gemarkeerd door centrale
driezijdige erker.

interbellum

130981

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Spoorwegstraat 202 (Dendermonde)

Deels vrijstaand enkelhuis, gebouwd in 1935, van twee traveeën en
twee bouwlagen onder geknikt, mank zadeldak met kunstleien.
Vooruitspringend vensterrisaliet met onregelmatig getrapte daklijst,
gemarkeerd door driezijdige erker op getrapte basis.

burgerhuizen

interbellum

130982

Sint‐Lutgartkerk en Mariagrot

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Spoorwegstraat zonder nummer, zonder
nummer (Dendermonde)

Mariagrotten, na WO II
Parochiekerk Sint‐Lutgartkerk gebouwd in 1971. Sober en laag
kerkgebouw op rechthoekige plattegrond met uitspringende hoeken, parochiekerken
opgetrokken in oude Boomse klampsteen gecombineerd met
elementen uit arduin waaronder jaarsteen 1971 in het portaal. Open
campanile samengesteld uit spoorwegrails en bekroond door sober
kruis. Mariagrot, kunstgrot op kunstmatig heuveltje met wit en blauw
gekleurd Mariabeeld achter glas.

334/1748

typologie
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stijl

plantensoort
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131017

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Torrestraat 2 (Dendermonde)

burgerhuizen
Enkelhuis, gebouwd in 1932, van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met een lijstgevel met bakstenen parement
verlevendigd met witte banden en gevelvlakken en een uitspringende
deurtravee.

131018

Hoeve

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Torrestraat 35‐37 (Dendermonde)

Hoeve al aangegeven op het primitief kadasterplan uit 1817, volledig
gereconstrueerd en vergroot in 1872. Hoeve met U‐vormige aanleg
rondom verhard erf geopend naar de straat en met lindeboom.
Achterin en parallel aan de straat gelegen boerenwoning van één
bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak.

131019

Hoekhuis met herberg

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 1 (Dendermonde)

Hoekpand, gebouwd in 1908, van twee bouwlagen en twee traveeën herbergen
aan weerszij van de afgeschuinde hoektravee, onder snijdende
zadeldaken met een afgewolfde hoek. Lijstgevels met parement van
rode baksteen gecombineerd met geglazuurde witte siersteen.
Tegeltableaus op het hoofdgestel onder de omlopende houten
kroonlijst.

131020

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 10 (Dendermonde) Bakstenen rijhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1904, van burgerhuizen
vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Eclectisch getinte
voorgevel met jaartal 1902 gevormd door een rij decoratieve
cijferankers op de pui. Drie traveeën brede uitspringende tuitgevel
met op spitsbogen overkragende geveltop.

voor WO I

131021

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 14 (Dendermonde) Burgerhuis met villakarakter en voorgevel in cottagestijl, gebouwd in burgerhuizen
1926 en opgevat als rijhuis met driehoekig voortuintje doordat de
voorgevel met een stompe en rechte hoek deels achter inspringt.
Dubbelhuis van één bouwlaag met zolderverdieping onder haakse
pseudomansardedaken.

interbellum

131022

Brouwerswoning

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

brouwerswonin vierde kwart
Van Langenhovestraat 20 (Dendermonde) Brouwerswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder
19de eeuw,
gen, hekken,
kunstleien zadeldak, vermoedelijk omstreeks 1900 of begin 20ste
voor WO I
hekpijlers
eeuw opgericht door brouwer Theophilus Van Assche nadat hij in
1899 in de pas aangelegde Van Langenhovestraat een eigen
brouwerij opstartte. Vrijstaand burgerhuis met voortuin afgesloten
door ijzeren hekwerk op gesinterde bakstenen onderbouw met
hardstenen dekplaat; voetgangershek in de as van de voordeur. Links
aansluitende gekasseide poortinrit met ijzeren hek aan vierkante
bakstenen pijlers met dekplaat.

131023

Hoekhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 237 (Dendermonde) Burgerhuis, gebouwd in 1933, van twee bouwlagen met plat dak op L‐ burgerhuizen
vormige plattegrond; uitbouwsels van één bouwlaag in de oksel aan
de voorzijde met afgeronde hoek en onder terras met ijzeren leuning,
en met lage achteraanbouw.

interbellum

131024

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 239, 239A
(Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1933, van vier traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pseudomansardedak met kunstleien. Bakstenen lijstgevel met
symmetrische opstand en contrasterend geschilderde banden en
gevelelementen. Bel‐etage gemarkeerd door brede centrale gebogen
erker op halve kegelvormige console.

interbellum

131025

Samenstel van dorpswoningen

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Van Langenhovestraat 3‐5 (Dendermonde) Ensemble van twee rijhuizen opgetrokken in 1900 en samengesteld
uit een enkelhuis van twee en een dubbelhuis van vier traveeën, met
twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak met kunstleien.
Tegelpanelen op het hoofdgestel en de borstweringen.

131030

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Veldstraat 8 (Dendermonde)

stijl

interbellum

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen

voor WO I

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

Burgerhuis, gebouwd in 1936, van twee traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak met mechanische pannen. Lijstgevel met parement
van gele baksteen met dieper liggende lintvoegen en banden van
kopse en strekse bakstenen, op hoge hardstenen plint.
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131034

Burgerhuis

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Vijfde Januaristraat 23 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd in 1932, van twee traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pannen zadeldak. Bredere venstertravee gemarkeerd door
driezijdige erker op getrapte basis en eindigend op schuin oplopend
hoekig dakvenster afgelijnd door omlopende decoratieve houten
kroonlijst op modillons.

131065

Hoeve met olieslagerij

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Vlietbergstraat 1 (Dendermonde)

Hoeve met voormalige olieslagerij met gekasseid voorerf in U‐vorm
omsloten door gebouwen, toegankelijk via ijzeren hek met pijlpunten
tussen bakstenen pijlers met dekplaat bekroond met bol. Bakstenen
boerenburgerhuis van zeven traveeën lang en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, gedateerd 1806, doch vermoedelijk later uitgebreid
onder meer met bovenverdieping. Dwarsschuur met stallen, bakoven
en aardappelkelder.

131066

Heilig Hartkapel

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Vlietbergstraat zonder nummer
(Dendermonde)

betreedbare
Schuin ten opzichte van de weg ingeplante wegkapel gebouwd in
1920. Neogotische kapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige kapellen (klein
erfgoed)
sluiting, onder zadeldak (kunstleien) met ijzeren kruis op het einde
van de daknok.

131067

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Gaverland

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Volaardestraat zonder nummer
(Dendermonde)

Aan de straat ingeplante kapel volgens opschrift gevelsteen in 1878
gebouwd door J. De Smet. Rechthoekige bakstenen wegkapel met
voorportaal, onder pannen zadeldak met ijzeren topkruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

131078

Batterij 2

Dendermonde

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Winningstraat 50, zonder nummer
(Dendermonde)

Na 1876 werd gestart met de aanleg van drie vooruitgeschoven
batterijen op een afstand van circa 2000 meter voor de omwalling
van Dendermonde. Deze batterijen werden officieel aangelegd om de
verdwenen lunet in de voorgracht van de Dendermondse vesting te
vervangen. Batterij 2, met sergeantenwoning, kazemat en
poortgebouw. Batterij nummer 2 uit 1886 bewaart volledig zijn
oorspronkelijke aanleg. De batterij en de omwalling zijn begroeid met
bomen en struikgewas. De tegenoverliggende sergeantenwoning
wordt bewoond en werd met een rechtervleugel en een kleine
linkeruitbouw uitgebreid. Op het kunstmatige eilandje ligt het
voormalige hoofdgebouw dat intact behouden bleef.

vierde kwart
arsenalen,
personeelswoni 19de eeuw
ngen, poorten
(bijgebouwen),
kazematten,
batterijen,
grachten
(verdedigingsel
ementen),
wallen
(verdedigingsel
ementen)

130465

Batterij 3, sergeantenwoning en kazemat

Dendermonde,
Lebbeke

Sint‐Gillis‐bij‐
Dendermonde

Fortstraat 111, 116‐118, 111A
(Dendermonde)

Na 1876 werd gestart met de aanleg van drie vooruitgeschoven
batterijen op een afstand van circa 2000 meter voor de omwalling
van Dendermonde. Deze werden officieel aangelegd om de
verdwenen lunet in de voorgracht van de Dendermondse vesting te
vervangen. Deze zeer indrukwekkende en solitaire constructies liggen
in een prachtig domein en gaan volledig in het landschap op. Het
hoofdgebouw telt zeven traveeën en slechts één bouwlaag. De
dakconstructie is door de aarden deklaag niet zichtbaar. Tegenover
en buiten de gracht ligt de voormalige sergeantenwoning.

personeelswoni vierde kwart
19de eeuw
ngen,
kazematten,
batterijen,
toegangsbrugge
n, grachten
(verdedigingsel
ementen),
wallen
(verdedigingsel
ementen)

131123

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Beukendreef 1 (Destelbergen)

Vrijstaand burgerhuis met omringende tuin. Breedhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit het vierde kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

131124

Neogotische kapel

Destelbergen

Destelbergen

Beukendreef zonder nummer
(Destelbergen)

Merkwaardige wegkapel in vroege neogotische stijl opgericht naast betreedbare
de toegang tot Kasteel Te Lande, gebouwd in 1847 naar ontwerp van kapellen (klein
erfgoed)
Eugenius Dons in opdracht van de toenmalige eigenaars van het
kasteel.

131126

Boerenwoning

Destelbergen

Destelbergen

Bochtenstraat 77 (Destelbergen)

Kleurrijke boerenwoning op omhaagd erf met boomgaard; één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, vermoedelijk van circa
1800. Rechts aangebouwde schuur en lagere stallen onder
zadeldaken.
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typologie

aardappelkelder
s, bakovens,
boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

schuren, stallen,
hoeven,
boomgaarden,
waterpompen

datering
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interbellum

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neogotiek

Dons Eugenius (Ontwerper)
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131129

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Bonsgrachtstraat 1, 1A (Destelbergen)

Hoeve met losse bestanddelen op een achterin gelegen, deels
omgracht erf. Boerenwoning bestaande uit een hooghuis van twee
traveeën tussen zijaandaken met muurvlechtingen en links daarvan
een laaghuis van drie traveeën, beide onder zadeldak, minstens
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten westen lange rechthoekige
bedrijfsvleugel met stallen: gewit bakstenen gebouw met pannen
zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131130

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Brandstraat 5 (Destelbergen)

Achterin het erf gelegen boerenwoning van één bouwlaag en zes
traveeën, onder zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen.
Jaartal 1882 aangegeven door middel van witbepleisterde cijfers op
de beraapte linker zijpuntgevel. Bakstenen bakhuis van het
samengestelde type uit de 19de eeuw. Vroegere dwarsschuur van
acht traveeën aangepast tot paardenstallen. Ten westen houten
wagenhuis onder pannen zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131131

Parochiekerk Pius X

Destelbergen

Destelbergen

Bredenakkerstraat 27‐29 (Destelbergen)

Oprichting in 1966 van de parochie Pius X op de wijk Eenbeekeinde,
waar sinds 1957 erediensten plaatsvonden in een noodkapel. Bouw
van een modernistisch betonnen kerkgebouw in 1966‐67 naar
ontwerp van architect Loys Vervenne, ingezegend op 23 december
1967.

parochiekerken na WO II

131133

Café In de Statie

Destelbergen

Destelbergen

Burgstraat 47 (Destelbergen)

Vrijwel vierkant diephuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, cafés
onder schilddak, daterend van circa 1865.

131139

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Damstraat 33‐37 (Destelbergen)

Oorspronkelijk een hoeve met losse bestanddelen die minstens
opklom tot begin 19de eeuw. Naar het zuiden georiënteerde
boerenwoning in de tweede helft van de 19de eeuw aangepast en
vergroot tot de langgestrekte bouw bestaande uit drie woningen,
zijdelings palend aan de straat.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
19de eeuw

131142

Herberg De Admiraal

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 228
(Destelbergen)

Vanouds landelijke herberg, jaartal 1785 aangegeven door middel
van muurankers op de voorgevel van de linker annex. Aan de straat
ingeplante boerenwoning van één bouwlaag en acht traveeën onder
zadeldak.

herbergen

131143

Dorpswoning

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 26 (Destelbergen) Achterin gelegen rijhuis met smalle lange voortuin. Diephuis van drie dorpswoningen eerste helft
traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit begin 20ste eeuw.
20ste eeuw

131144

Kasteeldomein Ter Burcht

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 306
(Destelbergen)

Begin 19de eeuw omvatte het domein een kasteel met park,
oranjerie, een kasteelhoeve en paardenstallen. Het eigenlijke kasteel
zou naar verluidt tot driemaal toe op dezelfde grondvesten met
kelders herbouwd zijn. Naar verluidt laatst verbouwd circa 1960 naar
ontwerp van architect R. Bernard de Tracy. Witgeschilderde
neoclassicerende villa met neo‐empire‐elementen op de plaats van
het vroegere kasteel. Aangebouwde vierkante toren en ten zuiden
terras met pergola. Oorspronkelijke oranjerie met vernieuwde
zuidgevel voorzien van drie koetspoorten. Omgevend park met meer
formele aanleg in de directe nabijheid van het kasteel en aanleg in
landschappelijke stijl met vijver, kunstmatig reliëf en slingerende
paden in het park.

walgrachten,
vijvers,
pergola's,
oranjeries,
landhuizen,
private parken

na WO II, vierde neoclassicisme
kwart 19de
eeuw, derde
kwart 19de
eeuw

131145

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 375
(Destelbergen)

Gerenoveerd, alleenstaand neoclassicerend burgerhuis met
omringende tuin. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak, uit midden 19de eeuw met latere lichte wijzigingen.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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Vervenne Loys (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

Bernard de Tracy Robert
(Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper)
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131146

Herberg met lindebomen

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 377
(Destelbergen)

eerste helft
Vermoedelijk een voormalige herberg, naderhand licht aangepast tot herbergen,
landhuis. Aan de steenweg ingeplant huis van het landelijk type, met schermbeplanti 19de eeuw
ngen
twee markerende lindebomen ervoor ter hoogte van de deur. Acht
traveeën lange bouw van één verdieping onder links afgewolfd
zadeldak, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.

131147

Kasteel Ter Ramen met park

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 399
(Destelbergen)

Classicistisch rechthoekig herenhuis uit midden 18de eeuw met
symmetrische dubbelhuisopstand en oostelijk georiënteerde
voorgevel. Breedhuis van twee bouwlagen en oorspronkelijk slechts
vijf traveeën, onder zadeldak. Het kasteel is gelegen in een park dat
ten noorden wordt begrensd door een gracht, die oorspronkelijk het
gehele perceel omsloot. Een tuinbrug verbindt het kasteel met een
oude moestuin met bewaarde moestuinmuur.

landhuizen,
walgrachten,
private parken,
ommuurde
moestuinen,
tuinbruggen

131148

Kasteeldomein Van Acker

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 430
(Destelbergen)

Kasteel Van Acker met bijbehorend openbaar park van 5 hectare
tegenover de westgevel van de parochiekerk. Kasteel in neo‐Lodewijk
XVI‐stijl met monumentale allure, gebouwd in 1913, naar verluidt
naar ontwerp van architect Jozef De Bosscher.

voor WO I
landhuizen,
parken,
serpentinevijver
s

131149

Herenhuis

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 432
(Destelbergen)

herenhuizen
Naast de kerk gesitueerde herenwoning met opmerkelijk groter
bouwvolume den de overige dorpswoningen uit de 19de eeuw in het
dorpscentrum. Dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

131150

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 433
(Destelbergen)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1911 op mozaïekpaneel.

voor WO I

131151

Jachtverblijf van de familie Milliau

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 455
(Destelbergen)

Oorspronkelijk buitenverblijf met rechthoekige plattegrond met het dokterswoninge eerste helft
uitzicht van een kleine classicerende tempel, uit de eerste helft van de n, jachthuizen 19de eeuw
19de eeuw. Voorgevel van twee bouwlagen en drie traveeën, onder
zadeldak met aanpassingen uit de 20ste eeuw.

131152

Gemeentehuis van Destelbergen en
gemeenteschool

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 462
(Destelbergen)

gemeentehuize derde kwart
Gemeentehuis en gemeenteschool, volgens opschrift gevelsteen
19de eeuw
n, lagere
gebouwd in 1872 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette.
Breed, landelijk officieel gebouw bestaande uit een lage langsvleugel scholen
met zadeldak tussen gelijkaardige twee verdieping hoge
dwarsvleugels met zadeldak.

131153

Dorpswoning

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 469‐471
(Destelbergen)

Lange dorpswoning op de hoek met de Kerkstraat, aanvankelijk met
bijbehorende oliepaardenmolen, gesloopt in de eerste helft van de
20ste eeuw. Breedhuis van één bouwlaag en zeven traveeën, onder
rechts afgewolfd zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

131154

Winkelhuis

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 489
(Destelbergen)

Dorpswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk
één geheel vormend met het rechts aanleunende nummer 491
waarvan de gevel werd gemoderniseerd. Breedhuis van één
bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak.

winkels

131155

Kasteel Morel de Westgaver

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 504
(Destelbergen)

Aanvankelijk een lusttuin met buitenverblijf eigendom van de familie koetshuizen,
Coget, uit het derde kwart van de 19de eeuw, in het vierde kwart van stallen,
landhuizen
de 19de eeuw vergroot en aangepast tot een neoclassicistisch
landhuis. Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder schilddak. Dienstvleugel met koetshuis en stallen,
onder verspringende pannen zadeldaken, uit eind 19de eeuw.

131156

Kasteeldomein Fallon de Keyser

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 608‐610
(Destelbergen)

Kasteel met omringend park gebouwd circa 1900. Onderkelderd
kasteel met neoclassicistische inslag, van twee bouwlagen op
rechthoekige plattegrond met een zware rechthoekige uitgebouwde
toren van drie geledingen op de zuidoostelijke hoek, onder
mansardedak. Dienstgebouw met paardenstallen en remise, op H‐
vormige plattegrond, eveneens daterend van circa 1900.
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typologie

burgerhuizen

datering

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stijl

vierde kwart
koetshuizen,
19de eeuw,
landhuizen,
paardenstallen, voor WO I
parken

context

persoon

classicisme

neoclassicisme

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

De Noyette Modeste (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme
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131158

Dorpswoning

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 613
(Destelbergen)

Middelste woning van oorspronkelijk een rij van drie dubbelhuisjes
met één bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

cafés,
tweede helft
dorpswoningen 19de eeuw

131157

Drie stadswoningen

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 61‐65
(Destelbergen)

Ensemble gevormd door een rij van drie achterin gelegen enkelhuizen stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
met voortuin, uit begin 20ste eeuw. Gemetste afsluiting met ijzeren
hekwerk tussen poortjes. Twee gelijkaardige breedhuizen van twee
traveeën en drie bouwlagen met spiegelbeeldschema en een meer
eclectisch uitgewerkt hoekhuis.

131159

Dorpswoning

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 617
(Destelbergen)

Alleenstaande dorpswoning met afgesloten voortuin voorzien van een dorpswoningen tweede helft
19de eeuw
ijzeren toegangshekje tegenover de deur. Dubbelhuis van één
bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

131160

Hoeve Etting

Destelbergen

Destelbergen

Dendermondesteenweg 681‐683
(Destelbergen)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, nog gedeeltelijk
omringd door de aanvankelijk samengestelde rechthoekige
omgrachting. Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 18de eeuw. Paardenstallen van twee traveeën,
gedateerd 1804. Lager bakstenen koets‐ en wagenhuis uit de 19de
eeuw. Midden en schuin op het erf ingeplant bakstenen bijgebouw
van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit
de 18de eeuw, oorspronkelijke functie onbekend. Lange rechthoekige
bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur en stallen, onder
zadeldak, uit de 19de eeuw met aangebouwd open wagenhuis.
Bouwvallig enkelvoudig bakhuis.

18de eeuw,
walgrachten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, koetshuizen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131166

Kasteeldomein Crabbenburg

Destelbergen

Destelbergen

Eenbeekstraat 32, Zevensterrede 1‐5
(Destelbergen)

In 1821‐1823 bouw van een buitenplaats door F. Heynderycx, naar
ontwerp van de Gentse architect J.B. Van de Cappelle. Licht
aangepast en vergroot in 1892. Oorspronkelijk empire buitenplaats
met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden
georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën
met bepleisterde en witgeschilderde gevels. IJzeren toegangshek voor
de brug aan vierkante, hardstenen hekpijlers bekroond met een
siervaas. Kasteelpark in landschappelijke stijl met beeldbepalende
serpentinevijver. Ten oosten van het kasteel, verbonden via een brug
over de gracht, liggen de dienstgebouwen van het kasteel: twee
personeelswoningen, koetshuis en stallen. Ten noorden hiervan de
kasteelhoeve bestaande uit enkele losse gebouwen waaronder een
woonhuis, stallen en wagenhuis.

landhuizen,
toegangsbrugge
n, hekken,
hekpijlers,
walgrachten,
vijvers, parken,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
stallen,
personeelswoni
ngen

131167

Kasteelhoeve Hof ter Meeren

Destelbergen

Destelbergen

Eenbeekstraat 40 (Destelbergen)

Naar verluidt zogenaamd Hof ter Meeren, voormalige kasteelhoeve
bij het ernaast gelegen gelijknamige kasteel. Boerenwoning van één
bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend
tot de eerste helft van de 17de eeuw. Daarbij aansluitende
voormalige hovenierswoning van één bouwlaag en drie traveeën
onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Verder nog
schapenstallen en bakhuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n,
hovenierswonin 17de eeuw
gen,
kasteelhoeven,
stallen,
bakhuizen

131168

Kasteel Ter Meeren met park

Destelbergen

Destelbergen

Eenbeekstraat 44 (Destelbergen)

Kasteel Ter Meeren, gesitueerd in een park in landschappelijke stijl
met serpentinevijver. Vanouds leidt een lange toegangsdreef vanuit
het zuiden naar het vroeger omgrachte kasteel. Heden een vergrote,
neoclassicistische buitenplaats uit het tweede kwart van de 19de
eeuw. Hoofdvolume met rechthoekige plattegrond, vijf traveeën
breed, drie traveeën diep en drie bouwlagen hoog onder een leien
schilddak. In de jaren 1880 aangepast en voornamelijk vergroot.
Ommuurde moestuin met lange, beglaasde ijzeren serre en koetshuis
onder mansardedak.

dreven,
koetshuizen,
landhuizen,
parken, serres,
vijvers,
ommuurde
moestuinen
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datering

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

empire,
neoclassicisme

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

neoclassicisme

Eeckhout Paul (Ontwerper)
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131169

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Eenbeekstraat 46 (Destelbergen)

Enig overgebleven bedrijfsgebouw van een voormalige hoeve met
losse bestanddelen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Lange
bakstenen vleugel aan de oostelijke erfzijde met koetshuis,
dwarsschuur en stallen.

eerste helft
koetshuizen,
schuren, stallen, 19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

131170

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Eenbeekstraat 7, Kerkkouterrede 75
(Destelbergen)

Hoeve met grote lindeboom midden op het erf, heden omringd door
verkavelde landbouwgrond met villabouw. Boerenwoning van één
bouwlaag en acht traveeën, onder zadeldak; jaartal 1789 gevormd
door ijzeren cijfers op de linker zijtop. Lange bakstenen
bedrijfsvleugel bestaande uit stallen en een dwarsschuur met
gedichte gebogen wagenpoort.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131172

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Goudenhandwegel 9 (Destelbergen)

Hoeve met losse bestanddelen met ten oosten lang rechthoekig
bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak, uit de 19de eeuw.
Verankerde en gewitte bakstenen lijstgevel op gepikte plint met
staldeuren, rechthoekige koetspoort en verhoogde schuurpoort.

stallen, schuren, 19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

131173

Boerenwoning

Destelbergen

Destelbergen

Groenstraat 7 (Destelbergen)

Boerenerf met ijzeren toegangshek aan twee overhoekse, vierkante,
bakstenen hekpijlers. Zuidelijk georiënteerd boerenhuis van één
bouwlaag en vier traveeën met annex van drie traveeën, onder
zadeldak, waarschijnlijk uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
hekpijlers,
hekken

131174

Landhuis Les Chaumes met tuin

Destelbergen

Destelbergen

Haenhoutstraat 149 (Destelbergen)

Bak‐ en natuurstenen landhuis met bijgebouwen in een fraai
aangelegde tuin, gebouwd circa 1925 door industrieel F. Steenhaut
uit Gent, naar eigen ontwerp. Achterin gelegen L‐vormige woning met
bouwkenmerken ontleend aan de Engelse landhuisarchitectuur.
Typische aanhorigheden in de traditie van de vroegere
buitenplaatsen: een neerhof met wagenhuis, stallen,
personeelswoning en opvallende duiventoren; vijver en tuinpaviljoen
op een eiland.

interbellum
landhuizen,
siertuinen,
tuinpaviljoenen,
wagenhuizen,
duiventorens,
neerhoven,
personeelswoni
ngen, vijvers,
stallen

131175

Woning Heyvaert

Destelbergen

Destelbergen

Hellegatstraat 36 (Destelbergen)

De woning van Gilbert Heyvaert werd omstreeks 1956‐1958
ontworpen door zijn broer René Heyvaert, architect en kunstenaar.
Woning Heyvaert vormt als een ver doorgedreven minimumwoning
een representatief voorbeeld van het denken omtrent het moderne
wonen tijdens de vroege naoorlogse periode.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131182

Boerenarbeiderswoning

Destelbergen

Destelbergen

Hoogstraat 37 (Destelbergen)

Zijdelings aan de straat palende boerenarbeiderswoning met
moestuin links. Woning van één bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak, daterend van circa 1800. Kleine bakstenen stal met pannen
zadeldak en gewitte erfgevel haaks naast de woning.

boerenarbeider
swoningen,
herbergen,
moestuinen,
stallen

131183

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Hoogstraat 8 (Destelbergen)

Grote hoeve gesitueerd achter een boomgaard. Twee populieren
markeren het ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers.
Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën, onder een
aangepast zadeldak, in kern waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar
verbouwd en vergroot in de 19de eeuw. Bedrijfsgebouwen
voornamelijk opgesteld rondom het achtererf: lange rechthoekige
bakstenen gebouw met: stallen, wagenhuis en bergplaats, onder
zadeldak en een klein bakstenen dienstgebouw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n,
opslagplaatsen,
schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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datering

na WO II

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Heyvaert
René (Ontwerper), Swinnen Peter
(Ontwerper)
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131186

Olieslagerij en stokerij bij voormalige
hoeve

Destelbergen

Destelbergen

Houtstraat 29‐31 (Destelbergen)

Vrij hoog bakstenen bedrijfsgebouw van vier traveeën onder zadeldak
met smalle rondboogdeur en een korfboogpoort met aangebouwde,
naar boven toe versmallende vierkante bakstenen schoorsteen. Van
de hoeve resteert nog de boerenwoning van één bouwlaag en vijf
traveeën, onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
distilleerderijen,
oliefabrieken,
hoeven met
losse
bestanddelen,
fabrieksschoors
tenen

131189

Dorpswoning

Destelbergen

Destelbergen

Kerkham 2‐4 (Destelbergen)

dorpswoningen tweede kwart
Tegen de omheiningsmuur van Kasteel Van Acker aangebouwde
19de eeuw,
dorpswoning uit midden 19de eeuw; anderhalve bouwlaag met
derde kwart
zadeldak. Gewitte bakstenen zijpuntgevel met drie getoogde vensters
19de eeuw
voorzien van luiken en een gepikte, gecementeerde plint.

131190

Godshuis voor ouderlingen

Destelbergen

Destelbergen

Kerkham 3 (Destelbergen)

Godshuis voor ouderlingen, gesticht op 6 november 1843 door L.A.
Huyttens en F.C. van Tieghem. Lang rechthoekig alleenstaand
bakstenen gebouw met lichte neoclassicistische inslag, achter een
ommuurde voortuin. Dubbelhuis met twee bouwlagen van dertien
traveeën op souterrain, onder zadeldak. Haakse achteraanbouw met
kapel op de bovenverdieping voorzien van rondboogvensters.
Neogotische Piëtakapel uit 1871 opgericht links in de voortuin tegen
de omheiningsmuur.

131191

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw ter
Sneeuw

Destelbergen

Destelbergen

Kerkham zonder nummer (Destelbergen)

131192

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

131193

Burgerhuis

Destelbergen

131194

Dorpswoning

131195

Landhuis Goed te Sande met park

stijl

tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

Classicistische parochiekerk, gebouwd ter vervanging en op de plaats grafkapellen,
van de in 1784 gesloopte oude parochiekerk. De kerk is van het type parochiekerken
hallenkerk met drie beuken van zes traveeën lang, afgedekt onder een
gemeenschappelijk leien zadeldak, met ingebouwde vierkante
westtoren, een koor van één travee met halfronde beëindiging
ingeschreven in een driezijdige sluiting. Neoclassicistische laterale
grafkapel van 1857.

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

classicisme

Kerkstraat 3 (Destelbergen)

Rijhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak,
vermoedelijk uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Destelbergen

Kerkstraat 30 (Destelbergen)

Alleenstaand burgerhuis omringd door een tuin, aan de straatkant
afgesloten door een haag. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Destelbergen

Destelbergen

Kerkstraat 5 (Destelbergen)

Rijhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder geknikt zadeldak, uit dorpswoningen 18de eeuw
de 18de eeuw, met verankerde, geknikte tuitgevel van geelgekleurde
baksteen met muurvlechtingen.

Destelbergen

Destelbergen

Kerkstraat 65 (Destelbergen)

Kasteeldomein met grachten en vijvers. Begin 19de eeuw werd de
bestaande oude hofstede of kasteel met U‐vormige aanleg vervangen
door een kleinere buitenplaats met weinig uitgesproken H‐vormige
plattegrond; meermaals aangepast en vergroot. Op het domein:
polygonaal bakstenen tuinpaviljoen, waarschijnlijk uit midden 19de
eeuw, een tweede tuinpaviljoen met uitzicht op de straat, een
ijskelder uit midden 19de eeuw, gelegen aan de vijver. Voorts nog
drie 19de‐eeuwse tuinbruggen met ijzeren leuningen en één houten
hangbrug. In het verlengde van een Beukendreef bevond zich de oude
moestuin, waarvan de moestuinmuur en de serre bewaard gebleven
zijn.
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godshuizen,
rusthuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

19de eeuw
ommuurde
moestuinen,
private parken,
dreven,
ijskelders,
landhuizen,
tuinbruggen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
walgrachten,
serres

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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131197

Romp van Molen Buyst

Destelbergen

Destelbergen

Kouterstraat 11 (Destelbergen)

Bakstenen romp van de Molen Buyst, een stenen beltmolen met
doorgang, die vermoedelijk aan het begin van de 19de eeuw werd
opgericht als graanwindmolen. De molen is ingeplant op een
gekasseide binnenkoer.

windmolens

eerste kwart
19de eeuw

131201

Kasteeldomein Notax

Destelbergen

Destelbergen

Kwadenplasstraat 12‐16 (Destelbergen)

Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve, bijgebouw
en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de
gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot
de vroege middeleeuwen. Ook de naam Notax wijst op de
vroegmiddeleeuwse oorsprong. Begin 17de eeuw zou Notax
heropgebouwd zijn tot een kasteel dat typologisch aansluit bij de
bescheiden kastelen uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gewit bak‐
en zandstenen kasteel van twee bouwlagen onder snijdende
schilddaken en lage haakse westvleugel van één bouwlaag onder
zadeldak.

kasteelhoeven,
bijgebouwen,
walgrachten,
toegangsbrugge
n, poorten
(bijgebouwen),
parken,
landhuizen,
hekpijlers,
dreven, donjons

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
19de eeuw,
18de eeuw

131202

Bijgebouw van Kasteel Notax

Destelbergen

Destelbergen

Kwadenplasstraat 14 (Destelbergen)

Vroeger bijgebouw van Kasteel Notax gelegen naast de boerenwoning bijgebouwen
van de kasteelhoeve, heden hovenierswoning. In de 20ste eeuw
aangepast tot een eenvoudige woning van één bouwlaag met pannen
zadeldak, in landelijke stijl; sporen van de oudere kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw.

131203

Kasteelhoeve van Kasteel Notax

Destelbergen

Destelbergen

Kwadenplasstraat 16 (Destelbergen)

Kasteelhoeve van Kasteel Notax, gesitueerd ten noorden van het
kasteel. Toegangshek tot het voorerf links aansluitend bij de
toegangspoort van het kasteel. IJzeren hek aan twee verschillende,
gewitte bakstenen hekpijlers, rechts voorzien van een
mijterboogvormig uitgespaard nisje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje
achter ijzeren traliewerk. Boerenwoning van één bouwlaag en vijf
traveeën met rechts aangebouwde stallen van drie traveeën, onder
zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw maar
waarschijnlijk zelfs ouder.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
kasteelhoeven,
schuren, stallen

131204

Bedevaartplaats Bergenkruis

Destelbergen

Destelbergen

Kwadenplasstraat zonder nummer
(Destelbergen)

Bedevaartplaats Bergenkruis, gesitueerd aan de zuidkant van de
Kwadenplasstraat. Halfronde ommegang van veertien
kruiswegtaferelen in half verheven beeldhouwwerk van 1898
gesigneerd J. De Visscher. Voorzijde van de bedevaartplaats
afgesloten door ijzeren hekken aan twee decoratief uitgewerkte
vierkante bakstenen hekpijlers.

calvariebergen, vierde kwart
19de eeuw,
hekken,
voor WO I
hekpijlers,
ommegangen

131226

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Paardenstraat 54 (Destelbergen)

Gedeeltelijk gedempte rechthoekige omgrachting. Boerenwoning
ingeplant aan de straatkant; één bouwlaag en zes traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw maar met
latere aanpassingen. Bakstenen dwarsschuur onder hoog zadeldak.

18de eeuw
walgrachten,
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

131227

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Palingstraat 31 (Destelbergen)

IJzeren toegangshek los naast de zijdelings aan de straat palende
bedrijfsvleugel. Achterin gelegen boerenwoning, nu met 19de‐eeuws
voorkomen maar met oudere kern minstens opklimmend tot de 18de
eeuw. Bakstenen dwarsschuur met stallen en wagenhuis onder
pannen zadeldak uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131228

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Pastorijstraat 11 (Destelbergen)

burgerhuizen,
Half vrijstaand burgerhuis met voortuin. Aan de straat: een ijzeren
afsluiting met hek tussen ronde slanke hekpijlers; twee bouwlagen en hekken,
vijf traveeën met zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. hekpijlers,
smidsen

342/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

De Graeve Guido (Ontwerper)

18de eeuw,
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw

De Visscher J. (Ontwerper)
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131229

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Pastorijstraat 15 (Destelbergen)

burgerhuizen,
Alleenstaand burgerhuis in omringende tuin met toegangshek in de
ijzeren afsluiting aan de straatkant. Onderkelderd dubbelhuis van drie hekken
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

131230

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw ter
Sneeuwparochie met tuin

Destelbergen

Destelbergen

Pastorijstraat 17 (Destelbergen)

De pastorie van Destelbergen, omgeven door een deels omgrachte
pastorietuin, dateert van 1744. Zij werd onder abt Filips III Standaert
gebouwd op kosten de Gentse Sint‐Pietersabdij. Kenmerkend is de
aanleg van de gebouwen, namelijk in een U‐vorm met twee
gelijkaardige voormalige koetshuizen die het naar de straat gerichte
woonhuis aan weerszij flankeren. De pastoriewoning telt slechts één
bouwlaag en vijf traveeën onder een geknikt zadeldak of
mansardedak.

koetshuizen,
pastorieën,
stallen,
walgrachten,
pastorietuinen

131232

Herberg 't Pauwken

Destelbergen

Destelbergen

Reinaertweg 51 (Destelbergen)

Een rij van negen lindebomen waartussen een staaf aan twee ijzeren
paaltjes voor het vastbinden van paarden markeert nog steeds de
herberg in de landelijke omgeving. Dubbelhuis van twee bouwlagen
en zeven traveeën onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot
begin 19de eeuw. In U‐vorm opgestelde landelijke bijgebouwen van
de bij de herberg horende hoeve.

dansgelegenhed 19de eeuw
en, hekken,
hekpijlers,
herbergen,
hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen

131233

Burgerhuis

Destelbergen

Destelbergen

Reinaertweg 53 (Destelbergen)

Alleenstaand burgerhuis op de hoek Damvalleistraat. Dubbelhuis van burgerhuizen
twee bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit midden 19de
eeuw. Lijstgevel met hoge rechthoekige muuropeningen; hardstenen
lekdrempels op bovenverdieping verbonden tot cordonlijst.

131235

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Schaessestraat 3, 3A (Destelbergen)

Achterin gelegen grote hoeve uit de 18de eeuw, heden met drie
gewitte bakstenen vleugels. Lange boerenwoning aan de zuidelijke
erfzijde; één bouwlaag en vermoedelijk acht traveeën. Dwarsschuur
aan de oostelijke erfzijde; vier traveeën met twee rechthoekige
poorten en noordelijke erfzijde afgesloten door een lange stalvleugel.
Mesthoop ten westen en ten zuiden achter het boerenhuis een
boomgaard met een groot gewit bakhuis van het enkelvoudige type.

18de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131236

Hoeve‐herberg

Destelbergen

Destelbergen

Scheldekant 19 (Destelbergen)

Hoeve‐herberg, gebouwd aanvang jaren 1880 achter de Scheldedijk
met trekweg, na het rechttrekken van de Scheldebochten. In het
landschap gemarkeerd door enkele knotwilgen.

herbergen,
hoeven

131237

Woning De Pue

Destelbergen

Destelbergen

Scheldekant 50 (Destelbergen)

Woning gebouwd in opdracht van Norbert De Pue‐Van de Walle, naar villa's
ontwerp van hun zoon, architect Paul De Pue, volgens bouwplannen (bouwkundig
erfgoed)
van 1983. Het ontwerp getuigt van een totaalconcept en een grote
samenhang tussen de buitenaanleg, het exterieur en het interieur van
de woning.

131241

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Stationsstraat 26 (Destelbergen)

Deels bewaarde voormalige hoeve met losse bestanddelen en
walgracht. Zuid‐ en oostkant van de vroegere enkelvoudige
rechthoekige omgrachting bleven bewaard. Ten zuiden:
boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit
de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
walgrachten,
hoeven met
losse
bestanddelen

131242

Kasteeldomein Ter Lede

Destelbergen

Destelbergen

Stationsstraat 92 (Destelbergen)

Bak‐ en natuurstenen kasteel met eclectische inslag gebouwd in 1887,
in omringend park. Kasteel met dubbelhuisopstand, van drie traveeën
breed en twee bouwlagen op souterrain, onder mansardedak.
Rechter hoek achteraan, uitgebouwd tot een rechthoekige hoektoren
onder een steil schilddak. Koetshuis en personeelswoning samen
ondergebracht in een pittoresk bakstenen gebouw onder een
afgewolfd leien zadeldak midden bekroond door een kleine houten
lantaarn.

vierde kwart
hekpijlers,
19de eeuw
koetshuizen,
landhuizen,
parken,
personeelswoni
ngen
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

vanaf 1975

De Pue Paul (Ontwerper)
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131256

Kasteeldomein Succa

Destelbergen

Destelbergen

Succalaan , Volderrede 52‐58
(Destelbergen)

Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven. Waterkasteel
met U‐vormige aanleg omringd door een brede rechthoekige
walgracht waarvan de zuidzijde samenvalt met buitenste
rechthoekige omgrachting. Deels ingebouwde vierkante traptoren in
de nooordwesthoek van de binnenplaats, uit de 16de eeuw. Koetshuis
uit de 19de eeuw. Vroegere personeelswoning, waarschijnlijk
opklimmend tot circa 1700. In de zuidoostelijke hoek van het
kasteeldomein staat een kleine hoeve uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Lindedreef ten oosten van het kasteeldomein.

koetshuizen,
hekken,
hekpijlers,
personeelswoni
ngen,
toegangsbrugge
n,
waterkastelen,
boogbruggen,
private parken,
sterren,
snoeivormen,
siertuinen,
beelden,
tuinvazen,
grasparterres,
dreven,
ommuurde
moestuinen,
boomgaarden

16de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

131264

Hoeve

Destelbergen

Destelbergen

Veldekensstraat 64 (Destelbergen)

18de eeuw,
Voormalige hoeve met achterin gelegen boerenwoning en heden nog schuren,
boerenwoninge 19de eeuw
één bedrijfsvleugel aan de rechter voorerfzijde. Boerenwoning van
n, hoeven
één bouwlaag en vier traveeën, onder zadeldak, in kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast en achteraan
uitgebreid in de loop van de 19de eeuw. Lange gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel met pannen zadeldak, waarschijnlijk uit eind 19de
eeuw.

131265

Hoeve

Destelbergen

Destelbergen

Veldekensstraat 66 (Destelbergen)

Hoeve achter een haag met ijzeren toegangshek tussen de tegenover boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hekken,
elkaar ingeplante boerenwoning en bedrijfsvleugel. Boerenwoning
19de eeuw
hoeven
van één bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak, in kern zeker
opklimmend tot de 18de eeuw, maar met latere aanpassingen.
Zijdelings aan de straat palende bakstenen bedrijfsvleugel met
pannen zadeldak, waarschijnlijk uit eind 19de eeuw.

131266

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Vissersstraat 1 (Destelbergen)

Hoevegebouwen opgesteld rondom het voorerf. Betonnen hekpijlers
met ijzeren toegangshek tegenover de woning. Boerenwoning van
één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.
Lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur en stallen.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131267

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Destelbergen

Vissersstraat 4 (Destelbergen)

Kleine hoeve met losse bestanddelen ingeplant parallel aan de straat
achter een haag met ijzeren toegangshek. Boerenwoning van één
bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak, in kern opklimmend tot de
18de eeuw maar aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw.
Eenvoudige bakstenen bedrijfsgebouwen met pannen zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n,
omheiningsmur 19de eeuw
en, hoeven met
losse
bestanddelen

131268

Hoeve

Destelbergen

Destelbergen

Volderrede 58 (Destelbergen)

Gedeeltelijk omhaagde kleine hoeve, palend aan het park van Kasteel boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
Succa. Boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën, onder
schuren, stallen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aan weerszij
aanpalende stallen, rechts met zadeldak, links met lessenaarsdak.
Eenvoudige bakstenen dwarsschuur op het achtererf.

131269

Woning De Brabandere

Destelbergen

Destelbergen

Walbosdreef 10 (Destelbergen)

De Woning De Brabandere is een modernistische vrijstaande woning
die in 1961 werd gebouwd naar ontwerp van architect Paul Felix.

344/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

stijl

plantensoort

context

persoon
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
De Wilde Maurice (Ontwerper)

modernisme

Felix Paul (Ontwerper)
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131270

Walboskasteel met park

Destelbergen

Destelbergen

Walbosdreef 16 (Destelbergen)

landhuizen,
Bouw van het kasteel in 1892 door de familie De Keyser ter
vervanging van hun ouder, verdwenen kasteel dat waarschijnlijk in de parken, vijvers
eerste helft van de 19de eeuw gebouwd werd, gelijktijdig met de
aanleg van de bewaarde serpentinevijver in het park. Opgefrist bak‐
en hardstenen kasteel in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl. Twee
bouwlagen hoog min of meer rechthoekig kasteel op souterrain.

131276

Neoclassicistische villa Le Petit Château
met tuin

Destelbergen

Destelbergen

Winkelputrede 1 (Destelbergen)

Neoclassicistische villa met omgevende tuin. Rechthoekig dubbelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen; twee linker traveeën onder
mansardedak met dakkapellen; rechter travee bekroond door een
achthoekige torengeleding met naaldspits; naar verluidt gebouwd
circa 1900, rechter deel van 1957 als uitbreiding in dezelfde stijl.

131279

Dienstgebouwen bij Kasteel Crabbenburg

Destelbergen

Destelbergen

Zevensterrede 1‐3 (Destelbergen)

Twee personeelswoningen, koetshuis en stallen ondergebracht in een koetshuizen,
L‐vormig gebouw opgericht circa 1875 achter een smalle omhaagde personeelswoni
ngen, stallen
voortuin en met een achtertuin palend aan de oostelijke
kasteelgracht. Bakstenen gebouw van één verdieping en acht
traveeën lang, met een woning in beide uiteinden, onder snijdende
zadeldaken.

131280

Kasteelhoeve

Destelbergen

Destelbergen

Zevensterrede 5 (Destelbergen)

Hoeve met losse bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Merkwaardige
boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak.
Lang, gewit bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur met
verhoogde schuurpoort, stallen en wagenhuis onder een steil
zadeldak, uit de 19de eeuw. Achter het woonhuis: een afzonderlijk
gewit bakstenen bakhuis uitgebreid met een berghok.

boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

131119

Kasteelhoeve van Kasteel Ocket

Destelbergen

Heusden

Aelmeersstraat 1‐3 (Destelbergen)

Kasteelhoeve van het verderop gelegen Kasteel Ocket, volgens
archiefgegevens gebouwd circa 1875 door advocaat E. Delecourt.
Neogotisch hoevecomplex met gesloten rechthoekige binnenkoer en
een rechte toegangsdreef.

personeelswoni tweede helft
19de eeuw
ngen,
boerenwoninge
n, dreven,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
moestuinen,
stallen

131120

Kasteeldomein Ocket

Destelbergen

Heusden

Aelmeersstraat 1‐7 (Destelbergen)

Kasteel vanouds gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de
nagenoeg vierkante, brede omgrachting en midden een park dat zich
in de 19de eeuw uitstrekte tot aan de Meersstraat. Onderkelderd
kasteel van twee bouwlagen op L‐vormige plattegrond met schuin
opgevulde noordwestelijke hoek, afgedekt met snijdende
schilddaken. Speelhuis palend aan de binnenoever van de
zuidwestelijke walgracht, daterend uit eind 19de eeuw. Ten zuiden
van het kasteel kasteelhoeve en ommuurde moestuin. ten
noordwesten dreefje tot aan de Scheldeoever.

kasteelhoeven,
ommuurde
moestuinen,
sculpturen,
bijgebouwen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
parken,
walgrachten,
toegangsbrugge
n

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

131121

Villa met bijbehorend park Les Goëlands

Destelbergen

Heusden

Aelmeersstraat 2 (Destelbergen)

Villa met bijbehorend park, gebouwd circa 1912 door ridder van
Tieghem de ten Berghe. Engels geïnspireerd landhuis in cottagestijl.

parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

cottagestijl

131122

Boerenwoning met stallen en wagenhuis

Destelbergen

Heusden

Aelmeersstraat 9 (Destelbergen)

Alleenstaande woning in landelijke bouwtrant met bijbehorende
stallen en wagenhuis, samen met Meersstraat nummers 39‐43
vroegere afhankelijkheden van Kasteel Ocket. Geelgekalkte
bakstenen boerenwoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag,
met pannen zadeldak, uit eerste helft 20ste eeuw. Bakstenen
bedrijfsgebouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
uit 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
n, hoeven,
eerste helft
stallen,
20ste eeuw
wagenhuizen

345/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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131118

Aelmeersstraat en omgeving

Destelbergen

Heusden

Aelmeersstraat, Hoorlingstraat,
Meersstraat, Scheldetragel,
Steenakkerstraat, Veerdreef
(Destelbergen)

hoeven,
Het dorpsgezicht Aelmeersstraat en omgeving betreft een gebied
tussen de linker Scheldeoever en het dorpscentrum van Heusden met landhuizen,
parken
de Aelmeersstraat als centrale as. Kenmerkend zijn de historische
kastelensites met parken en omgevende hoevesites.

131125

Boerenwoning

Destelbergen

Heusden

Blauwesteenstraat 27 (Destelbergen)

Boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën met een staltravee boerenwoninge tweede helft
n
19de eeuw
links en aanpalende schuur rechts, onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

131127

Kasteeldomein Vieil Escaut

Destelbergen

Heusden

Bommelsrede 10‐12 (Destelbergen)

Bak‐ en natuurstenen villa in neo‐Lodewijk XVI‐stijl met omgevend
park en uitzicht op een oude Schelde‐arm. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen op souterrain, onder schilddak van circa
1910.

private parken, voor WO I
bowling greens,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131128

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Bommelsrede 61 (Destelbergen)

Grote hoeve met losse bestanddelen opgesteld in U‐vorm geopend
naar de straatkant. Gedeeltelijk ommuurd voorerf. Boerenwoning van
anderhalve bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak, gedateerd
1858. Links bij het woonhuis aansluitende paardenstallen. Twee lange
bakstenen bedrijfsvleugels met zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
paardenstallen,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

131132

Kasteeldomein Ganzendries

Destelbergen

Heusden

Brugdreef, Wellingstraat 5‐7
(Destelbergen)

Oorspronkelijk een buitenplaats met min of meer vierkante
omgrachting. Rechthoekig bakstenen kasteel met neoclassicistische
inslag. Jaartallen 1714‐1900 op een gevelsteen boven de torendeur.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder afgeknot
schilddak. Koetshuis met rondboogvormige doorgangen naar de
achterliggende deels ommuurde vroegere moestuin. Ten noorden
bakstenen hondenhok onder zadeldak en hondenren. Vroegere
personeelswoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak
met klokkenstoel, uit eind 19de eeuw. Sterk ingeperkt kasteelpark in
landschappelijke stijl met waterpartijen in U‐vorm en dubbele
toegangsdreef.

dreven, vijvers,
hekpijlers,
hondenhokken,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen,
walgrachten,
hekken, private
parken

131140

Langgestrekte hoeve

Destelbergen

Heusden

Damvalleistraat 43 (Destelbergen)

Naar het zuidwesten georiënteerde hoeve van het langgestrekte type, wagenhuizen,
oorspronkelijk afhangend en gelijktijdig gebouwd met het omgrachte langgestrekte
kasteeltje van Heusdongen. Hoog en breed rechthoekig gebouw van hoeven
één verdieping, onder zadeldak met eclectische inslag, daterend van
circa 1900. Rechts aanleunende stallen, links vroegere schuur en
wagenhuis met grotendeels gedichte poorten.

131141

Kasteel

Destelbergen

Heusden

Damvalleistraat 45 (Destelbergen)

Kasteeltje gebouwd in 1899 in opdracht van A. Havenith binnen de
walgrachten van een verdwenen versterkt middeleeuws kasteel.
Huidig kasteeltje met eclectische inslag gebouwd midden op de
noordoostelijke helft van de oude 8‐vormige kasteelsite. Sobere
bakstenen gevels met getoogde muuropeningen. Rechthoekig
hoofdvolume van twee bouwlagen onder schilddak.

346/1748

typologie

burchten,
landhuizen,
walgrachten

datering

eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
vanaf 1975

stijl

plantensoort

context

persoon
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131161

Brouwerij en herberg Het Meuleken

Destelbergen

Heusden

Dendermondesteenweg 822
(Destelbergen)

Regionaal landelijke woning met opvallende inplanting: gelegen aan
een buitenbocht van de steenweg op de hoek met de
Meersakkerstraat, in de wijk Ertbuer. Boerenwoning van één
bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak, tussen verbrede
zijpuntgevels met muurvlechtingen, minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Ten oosten voormalige bedrijfsgebouwen van gewitte
baksteen onder zadeldaken.

waterpompen,
brouwerijen,
hekpijlers,
herbergen

18de eeuw

131134

Burgerhuis Huize Haezeput

Destelbergen

Heusden

D'Haenestraat 22 (Destelbergen)

burgerhuizen
Burgerwoning gelegen midden in een tuin die achteraan grenst aan
de gedempte oude Schelde‐arm. Rechthoekig huis van twee
bouwlagen, aanvankelijk met zes traveeën en later negen traveeën,
onder schilddak voorzien van een decoratieve ijzeren klokkenstoel
met windwijzer, in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw.

131135

Herberg Molenhuis

Destelbergen

Heusden

D'Haenestraat 69 (Destelbergen)

Dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, uit dorpswoningen, tweede helft
19de eeuw
de tweede helft van de 19de eeuw. Aansluitende bijgebouwen op het herbergen,
stallen
achtererf.

131136

Kasteeldomein baron Braun

Destelbergen

Heusden

D'Haenestraat 71‐73, 77 (Destelbergen)

Ruim kasteeldomein gesitueerd op de hoek met de Haagstraat en
oostwaarts grenzend aan Wetteren. Midden op het domein, ligt een
kleiner en ouder kasteeltje, een voormalige omgrachte buitenplaats
met vroegere aanhorigheden aan de straat. Imposant bak‐ en
natuurstenen kasteel in neorenaissance‐stijl, gebouwd in 1881.
Rechthoekig onderkelderd kasteel van twee verdiepingen en zeven
traveeën met vierkante toren van vier verdiepingen.

paardenstallen, vierde kwart
19de eeuw,
koetshuizen,
voor WO I
langgestrekte
hoeven,
kasteelhoeven,
personeelswoni
ngen,
ommuurde
moestuinen,
vijvers, private
parken,
landhuizen,
walgrachten

131137

Bijgebouwen kasteel Runenborg

Destelbergen

Heusden

D'Haenestraat 73 (Destelbergen)

Volgens archiefgegevens aanvankelijk een kaarsenfabriekje opgericht
in het tweede kwart van de 19de eeuw. Bedrijfsgebouwen
omgevormd tot koetshuis en stallen door Legrand. Bestaande
gebouwen circa 1925 door de toenmalige eigenaar, baron Roland,
aangepast tot het huidige pittoreske landelijke ensemble deels
uitgewerkt in vakwerkbouw met een woning links en voorts
voornamelijk paardenstallen. Calvarie tegen de middentravee achter
een hardstenen knielkussen versierd met guirlande.

calvariebergen,
kaarsenfabrieke
n, koetshuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen,
waterpompen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

131138

Langgestrekte hoeve

Destelbergen

Heusden

D'Haenestraat 77 (Destelbergen)

Hoeve van het langgestrekte type ondergebracht in de dwarsvleugel
van de voormalige aanhorigheden van Kasteel Runenborg. Voorerf
ten oosten van nummer 73 met ijzeren hek aan gewitte vierkante
hekpijlers in de haag aan de straatkant. Op het voorerf: afzonderlijke
lage gewitte bakstenen schaapsstal met schilddak.

stallen,
paardenstallen,
wagenhuizen,
langgestrekte
hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131162

't Spaans Hof

Destelbergen

Heusden

Donkerstraat 3 (Destelbergen)

boerenwoninge 16de eeuw,
Voormalig omgracht adellijk verblijf, heden een hoeve. Bewaarde
n, hoeven, sites 17de eeuw
enkelvoudige omgrachting, ten noorden walgracht met
met walgracht
zigzagverloop. Rest van vroeger kasteel heden gebruikt als
boerenwoning; twee bouwlagen en vier traveeën lang onder een steil
en hoog zadeldak tussen trapgevels, waarschijnlijk daterend uit de
16de tot 17de eeuw, met latere aanpassingen.
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stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

neorenaissance

vakwerkbouw

Migom en Ramont (Ontwerper)
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131163

Semigesloten hoeve

Destelbergen

Heusden

Dries 14 (Destelbergen)

Voormalige hoeve van het semigesloten type gesitueerd op de hoek boerenwoninge 18de eeuw
met de Kleine Driesstraat, erf recent deels verkaveld voor villabouw. n, hoeven
Voornamelijk aan de straat palende hoevegebouwen. Toegang tussen
de vroegere schuur en het haaks tegen de boerenwoning
aangebouwde stalletje met bakoven. Ruggelings aan de straat
palende boerenwoning van één bouwlaag en acht traveeën, met
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

131164

Schalieveldhoeve

Destelbergen

Heusden

Dries 54 (Destelbergen)

Grote hoeve met losse bestanddelen op een ruim, rechthoekig erf
omringd door een brede walgracht en deels ook door een
populierenrij. Toegangshek aan twee bakstenen hekpijlers ten
zuidoosten. Boerenwoning van één bouwlaag en vermoedelijk zes
traveeën, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw. L‐vormige
bedrijfsvleugel met stallen, dwarsschuur en wagenhuis van circa
1900.

18de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

131165

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Dries 57 (Destelbergen)

Hoeve met ijzeren toegangshek aan ronde, betonnen hekpijlers naast
de schuur. Boerenwoning; één bouwlaag en vier traveeën met
zadeldak (Vlaamse pannen), tussen zijaandaken met
muurvlechtingen, uit de 18de eeuw. Latere aanbouwseltjes. Lange
bakstenen dwarsschuur met stallen, onder zadeldak, uit de 19de
eeuw.

18de eeuw
hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131171

Kunstenaarswoning

Destelbergen

Heusden

Gaverstraat 24 (Destelbergen)

Moderne alleenstaande woning met atelier van kunstschilder Octave kunstenaarswo na WO II
Landuyt, gebouwd in 1962 naar ontwerp van architect Jozef Lietaert. ningen
Massieve constructie met plat dak en ruw gemetste bakstenen gevels,
verrijkt met sculpturen van Octave Landuyt.

131176

Herenhuis

Destelbergen

Heusden

Heusdendorp 18 (Destelbergen)

Herenhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, onder zadeldak;
benedenverdieping uit midden 18de eeuw, verhoogd met een
bovenverdieping met aanpassing van de voorgevel in de eerste helft
van de 19de eeuw.

131177

Hofstede en herberg De Vier
Heymanskinderen

Destelbergen

Heusden

Heusdendorp 3, 3A (Destelbergen)

In de tweede helft van de 18de eeuw tot de eerste helft van de 19de herbergen,
eeuw toebehorend aan de familie Remory, nadien van de familie De herenhuizen,
hoeven
Bosscher. Ruim herenhuis van twee bouwlagen en zes traveeën,
onder schilddak, in oorsprong waarschijnlijk opklimmend tot de 18de
eeuw. Rechts aansluitend driedelig ensemble in eclectische stijl met
neo‐Vlaamserenaissance‐inslag; vroegere aanhorigheden gebouwd
van baksteen en similinatuursteen, daterend van circa 1895. Rechter
deel nu afzonderlijk winkelhuis.

131178

Personeelswoning

Destelbergen

Heusden

Heusdendorp 4 (Destelbergen)

Oorspronkelijk een personeelswoning behorend bij de annex van
nummer 3‐3A. Diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, met
eclectische inslag, gebouwd circa 1895.

personeelswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw

131179

Brouwerij De Klok

Destelbergen

Heusden

Heusdendorp 9 (Destelbergen)

Voormalige brouwerij, ingeplant op het vroeger achtererf van een
19de‐eeuwse dorpswoning met in midden 20ste eeuw vernieuwde
voorgevel. Eenvoudig, rechthoekig bakstenen brouwerijgebouw van
zeven traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, onder
zadeldak en parallelle vleugel met vroegere stallen.

19de eeuw
brouwerijen,
dorpswoningen,
stallen
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typologie

herenhuizen

datering

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw
tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Landuyt Octave (Ontwerper),
Lietaert Jozef (Ontwerper)
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131180

Parochiekerk Heilig Kruis

Destelbergen

Heusden

Heusdendorp zonder nummer
(Destelbergen)

Parochiekerk in neogotische stijl, opgericht in 1844‐45 naar ontwerp grafkapellen,
kerkhoven,
van architect M.J. Wolters op de plaats van de oude parochiekerk.
parochiekerken
Driebeukige hallenkerk onder zadeldak met ingebouwde vierkante
toren boven het portaal, schip van zes traveeën eindigend op een
zuidelijk georiënteerd koor van één travee met driezijdige sluiting. Op
het oud kerkhof gebouwde grafkapel uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

131181

Boerenwoning

Destelbergen

Heusden

Hoekskenstraat 28 (Destelbergen)

boerenwoninge eerste kwart
Deels omhaagd klein boerenerf met naar het zuiden georiënteerde
19de eeuw
boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak, n, hoeven,
schuren, stallen
waarschijnlijk uit begin 19de eeuw. Bijbehorende losstaande
aanhorigheden: vroegere houten maar heden versteende
dwarsschuur met koestallen; kleine bakstenen varkensstallen.

131184

Boerenwoning

Destelbergen

Heusden

Hooiwegel 40 (Destelbergen)

Achterin gelegen en ruggelings naar de straat gekeerde
boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, onder zadeldak,
uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
waterpompen

131185

Kapelletje van het Klaverken

Destelbergen

Heusden

Hoorlingstraat zonder nummer
(Destelbergen)

Kapelletje uit 1855, gesitueerd aan de noordzijde van de straat ter
hoogte van Kasteel Soupart. Neogotische bakstenen wegkapel op
rechthoekige plattegrond.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

131187

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Hullendriesstraat 1 (Destelbergen)

Hoeve met gerenoveerd naar het zuidwesten georiënteerde
boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak,
tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Jaartal 1769 in jaarankers
op de linker zijtop, aan de straatzijde. Aangebouwde lage bakstenen
stallen. Ten zuidoosten losstaande en haaks ingeplante bakstenen
bedrijfsgebouw met dwarsschuur en wagenhuis, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
wagenhuizen

131188

Boerenarbeiderswoning

Destelbergen

Heusden

Kalverboswegel 4 (Destelbergen)

Boerenarbeiderswoning van één bouwlaag en twee traveeën met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Linker bewaarde
woning van oorspronkelijk twee gelijkaardige aaneengebouwde
woningen.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

131196

Boerenwoning

Destelbergen

Heusden

Koreinrede 23 (Destelbergen)

Achterin gelegen boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën,
onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw. Links
hoger opgaande annex met schuurpoort.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren

131198

Kasteel Morel de Westgaver met park

Destelbergen

Heusden

Krekelstraat 12 (Destelbergen)

Classicistisch getint herenhuis van twee bouwlagen en acht traveeën, landhuizen,
private parken
met zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw
maar met latere aanpassingen en renovaties. Herenhuis met
omgevend park.

tweede helft
18de eeuw

131199

Dorpswoning La maison grise

Destelbergen

Heusden

Krekelstraat 7 (Destelbergen)

Burgerhuis met omgevende tuin. Achtergevel uitziend op de voortuin burgerhuizen
deels afgesloten door een bakstenen en ijzeren omheining met
openzwaaiend toegangshek. Woning van twee bouwlagen en zes
traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot tweede helft
18de eeuw. Huisnaam waarschijnlijk ontleend aan de grijze
gevelberaping van de tuingevel.

tweede helft
18de eeuw

131200

Heilige Jozefkapel

Destelbergen

Heusden

Kruisstraat zonder nummer (Destelbergen) Neogotisch getinte bakstenen kapel met rechthoekige plattegrond,
gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

131205

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Laarnebaan 131 (Destelbergen)

boerenwoninge 17de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

Georiënteerde boerenwoning achter boomgaard; één bouwlaag en
acht traveeën, met zadeldak, in kern waarschijnlijk opklimmend tot
de 17de eeuw waarvan nog duidelijke sporen in de twee rechter
traveeën en in het interieur. Ten zuiden, lang vroeger bedrijfsgebouw
met dwarsschuur en stallen, binnenin gedateerd 1817. Ten noorden
enkelvoudig laag bakstenen bakhuisje met zadeldak.
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typologie

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), De Vigne‐Quyo
Pierre (Ontwerper), Hauman Jan
Baptist (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper), Wolters
Mathias Jozef (Ontwerper)
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131206

't Kasteeltje

Destelbergen

Heusden

Laarnebaan 132 (Destelbergen)

Oorspronkelijk villa van twee bouwlagen onder leien bedaking,
daterend van circa 1900. Heden witgeschilderde bakstenen gevels
met bepleisterde banden; sterk verspringende gevelpartijen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

131207

Vier eengezinswoningen

Destelbergen

Heusden

Laarnebaan 133‐139 (Destelbergen)

Groepering van vier hedendaagse aan elkaar gebouwde bakstenen
eengezinswoningen in eenheidsbebouwing van 1971 naar ontwerp
van architect P. Huyghebaert. Opmerkelijke realisatie door de
originele inplanting van dezelfde typewoningen en het verkregen
totaaleffect.

burgerhuizen

na WO II

131208

Hof te Lovelde

Destelbergen

Heusden

Lovelddreef 13‐15 (Destelbergen)

Op de site met walgracht bevond zich voorheen het heerlijk kasteel
van de heren van Lovelde, later vervangen door een pachtgoed.
Onregelmatige enkelvoudige omgrachting gedempt op de
noordoostelijke hoek. In de westhoek van het erf vroegere
boerenwoning van één bouwlaag en heden vijf traveeën, onder
zadeldak, in oorsprong opklimmend tot de 17de of 18de eeuw. Naast
de erftoegang en achter de walgracht opgericht bakstenen bakhuis.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, dreven,
hoeven,
wegkruisen,
bakhuizen, sites
met walgracht

131209

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Lovelddreef 4 (Destelbergen)

IJzeren toegangshek tussen gewitte bakstenen hekpijlers naast een
aan de straat palende bijbouw van de boerenwoning. Woonhuis van
één bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak, in kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast. Waarschijnlijk
vroeger een tweegezinswoning. Aan de zuidelijke erfzijde: gewitte
bakstenen bedrijfsvleugel met wagenhuis, dwarsschuur en stallen
onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131210

Boerenarbeiderswoning

Destelbergen

Heusden

Loveldstraat 37 (Destelbergen)

boerenarbeider 19de eeuw
Twee aaneengebouwde en schuin ingeplante
swoningen
boerenarbeiderswoningen met voortuin. Een dubbel‐ en een
enkelhuis van één bouwlaag en ieder drie traveeën met zadeldak, uit
de 19de eeuw.

131211

Site Remuemolen

Destelbergen

Heusden

Loveldstraat 39, zonder nummer
(Destelbergen)

Site met molenaarswoning, maalderij en romp van een stenen
beltmolen met doorgang. De naam Remuemolen is genoemd naar de
familie, die sinds de tweede helft van de 20ste eeuw eigenaar is. De
stenen bergmolen werd in 1867‐1868 opgetrokken als korenmolen.
Naast de molen werd in 1884 een stoommaalderij gebouwd. De
boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak dateert uit de 19de
eeuw.

windmolens,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

131212

Dorpswoning

Destelbergen

Heusden

Loveldstraat 68 (Destelbergen)

Dorpswoning en naar verluidt vroegere smidse. Schuin ingeplant,
zuidwest‐georiënteerd huis van één bouwlaag en drie traveeën, met
zadeldak, uit de 19de eeuw.

dorpswoningen, 19de eeuw
smidsen, stallen

131213

Burgerhuis

Destelbergen

Heusden

Magerstraat 28 (Destelbergen)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak,
daterend van circa 1900. Gevel geleed door horizontale banden van
oranje en grijze baksteen en versierd met diamantkopsluitstenen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

131214

A la Nouvelle Station du Tram

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 1 (Destelbergen)

Breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak, uit
eind 19de eeuw. Links breed uitspringend risaliet met gebogen
vensteropeningen, eindigend op een getrapt dakvenster.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

131215

Villa Justine

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 13 (Destelbergen)

Half vrijstaand huis van twee bouwlagen met twee ongelijke
traveeën, onder zadeldak, volgens gevelsteen van 1904. Bredere
venstertravee verhoogd tot een manke trapgevel met ijzeren
bekroning op een overhoeks topstuk.

burgerhuizen

voor WO I

131216

Kasteel Buitenhof met park

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 31 (Destelbergen)

Voormalige buitenplaats die minstens opklimt tot de eerste helft van private parken,
de 18de eeuw, vroeger met een brede enkelvoudige en haast
landhuizen
vierkante omgrachting. Heden door park omgeven, deels begroeid,
bepleisterd en witgeschilderd kasteel van twee bouwlagen, onder
snijdende schilddaken.
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derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
19de eeuw

eerste helft
18de eeuw,
voor WO I,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Huyghebaert Pierre (Ontwerper)
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131217

Personeelswoningen en bijgebouwen

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 39, 43 (Destelbergen)

Pittoresk ensemble gevormd door naast elkaar liggende landelijke
woningen met gemeenschappelijke voortuin, aan de Aelmeersstraat
afgesloten door een lage muur met ijzeren hekwerk. Samen met
Aelmeersstraat nummer 9 vroeger behorend tot de afhangen van
Kasteel Ocket. Voormalige paardenstallen, koetshuizen en
personeelswoningen vermoedelijk uit tweede helft 19de eeuw, circa
1900 en in tweede kwart 20ste eeuw aangepast en deels vervangen
door de huidige woningen.

tweede helft
koetshuizen,
paardenstallen, 19de eeuw
personeelswoni
ngen

131218

Kasteeldomein Soupart

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 46‐50 (Destelbergen)

Kasteel achter in een park gebouwd in 1876 door de Gentse
universiteitsprofessor F.J. Soupart naar ontwerp van architect A.
Pauli. Voordien waarschijnlijk een landhuis of maison de plaisance
met aanhorigheden. Toegang tot het kasteelpark gemarkeerd door
twee opvallende, overhoekse vierkante gemetste pijlers.
Neoclassicistische villa met kasteelallures door de zware vierkante
toren met hoge afgeknotte spits op de hoek van de voorgevel. Het
kasteel wordt omgeven door een park in landschappelijke stijl met
een kasteelvijver. Aan de zuidwestelijke hoek van het park, naast het
koetshuis, bevinden zich de dienstgebouwen van het kasteel en een
ommuurde moestuin.

hekpijlers,
koetshuizen,
ommuurde
moestuinen,
vijvers, private
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

131219

Bijgebouwen van Kasteel Soupart

Destelbergen

Heusden

Meersstraat 48‐50 (Destelbergen)

Naast de gedeeltelijk ommuurde moestuin in de noordwestelijke hoek
van het park van Kasteel Soupart gesitueerd ensemble van vroegere
bijgebouwen. L‐vormige bakstenen vleugel van twee bouwlagen
onder snijdende zadeldaken. Verschillen en naden in het metselwerk
van de gevels wijzen op een ouder gebouw, koetshuis met stallen, uit
17de of 18de eeuw, dat in derde kwart 19de eeuw deels werd
aangepast tot een woonhuis. Elegante achtzijdige watertoren
ongeveer gelijktijdig opgericht met het kasteel.

hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
stallen,
watertorens

17de eeuw,
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131220

Pijlerkapel

Destelbergen

Heusden

Meersstraat zonder nummer
(Destelbergen)

Sokkelkapelletje op de hoek met de Steenakkerstraat, toegewijd aan
Onze‐Lieve‐Vrouw Sint‐Pierre. Gewitte bakstenen pijler op gepikte
sokkel, onder zadeldak. Jaartal 1932 onder de tuittop met
kruisbekroning.

pijlerkapellen

interbellum

131221

Hoeve in regionalistische stijl

Destelbergen

Heusden

Molenweidestraat 20 (Destelbergen)

Hoeve in regionalistische stijl daterend van circa 1940. Bakstenen
boerenwoning met pannen zadeldak, en aansluitende lagere
stalvleugel.

WO II
stallen,
boerenwoninge
n, hoeven

131222

Bosseveerhoeve

Destelbergen

Heusden

Molenweidestraat 24‐32 (Destelbergen)

Voormalige pachthoeve van het cisterciënzerinnenklooster
Nieuwenbosch te Gent. Hoevegebouwen uit de 17de tot 19de eeuw,
met overblijfselen van de middeleeuwse schuur van de abdijhoeve
van Nieuwenbosch. Grote hoeve met losse bestanddelen op een min
of meer rechthoekig erf met boomgaard en weiden, omringd door
een brede walgracht. Ten noorden en ten oosten begrensd door een
populierendreef.

hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
toegangsbrugge
n, duiventorens,
bakhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken, dreven,
boerenwoninge
n

131223

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Mussenstraat 41 (Destelbergen)

Deels omhaagd voorerf voorzien van een ijzeren toegangshek met
overhoekse bakstenen hekpijler. Zijdelings aan de straat palende
lange bakstenen dwarsschuur onder zadeldak, naar verluidt gebouwd
in 1895.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen
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datering

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
tweede helft
13de eeuw

stijl

neoclassicisme

regionalisme

plantensoort

context

persoon

Pauli Adolphe (Ontwerper)
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131224

Drie boerenarbeiderswoningen en hoeve

Destelbergen

Heusden

Mussenstraat 62‐68 (Destelbergen)

In zijn geheel gepland landelijk ensemble gevormd door een rij van
drie boerenarbeiderswoningen met voortuin en links daarvan een
afzonderlijke kleine hoeve, gebouwd circa 1935 naar ontwerp van
architect Jean Hebbelynck in regionalistische stijl.

boerenarbeider interbellum
swoningen,
hoeven, stallen

131225

Hoeve

Destelbergen

Heusden

Nederbroekstraat 9 (Destelbergen)

Hoeve bestaand uit een achterin gelegen boerenwoning met
bijgebouwen waaronder een haaks aanpalende, op het voorerf
ingeplante bedrijfsvleugel. In oorsprong waarschijnlijk daterend uit
begin 19de eeuw, met latere aanpassingen van voornamelijk de
boerenwoning.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen

131231

Punthoeve

Destelbergen

Heusden

Puntweg 20 (Destelbergen)

Grote voormalige hoeve met losse bestanddelen, gesitueerd bij de
linker Schelde‐oever en naast de oude Scheldearm van Melle‐ham.
Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën onder een hoog
zadeldak, voorzien van een klokkenstoel, naar verluidt daterend van
circa 1790. Op het voorerf: twee lange bakstenen bedrijfsvleugels
met gewitte gevels, onder zadeldaken, vermoedelijk uit de 19de
eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, stallen,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

131234

De Witte Huizen

Destelbergen

Heusden

Reinaertweg 77‐79 (Destelbergen)

schuren
Naar verluidt voormalige kalkschuur, heden twee woningen.
Alleenstaand rechthoekig gebouw van anderhalve verdieping, drie
traveeën breed en twee traveeën diep, onder schilddak, vermoedelijk
daterend van circa 1850, met latere aanpassingen.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131238

Café voor schippers en scheepstrekkers

Destelbergen

Heusden

Scheldetragel 2 (Destelbergen)

cafés
Verankerde en gewitte brede bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand van één bouwlaag en vijf traveeën, met schilddak,
vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

131239

Drie scheepstrekkershuisjes

Destelbergen

Heusden

Scheldetragel 3‐4, 5 (Destelbergen)

Haaks achter nummer 2 aanleunend voormalig bijgebouw, sedert
begin 20ste eeuw opgesplitst in drie scheepstrekkershuisjes.
Verankerd en gewit bakstenen gebouw van één verdieping en vijf
traveeën, met zadeldak, uit midden 19de eeuw met latere
aanpassingen.

arbeiderswonin tweede kwart
19de eeuw,
gen,
derde kwart
bijgebouwen
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

131240

Vier dijkhuisjes

Destelbergen

Heusden

Scheldetragel 6‐7, 8 (Destelbergen)

Rij van vier dijkhuisjes van één bouwlaag en drie of twee traveeën,
met zadeldak, gebouwd kort na de rechttrekking van de
Scheldebochten in 1882. Nummer 8 verhoogd met een
bovenverdieping.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

131244

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Steenakkerstraat 15 (Destelbergen)

Hoeve met losse bestanddelen daterend van circa 1875. IJzeren
toegangshek tussen twee gewitte, overhoekse bakstenen hekpijlers.
Boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.
Rechts aanpalende vroegere paardenstal. Lange bakstenen
bedrijfsvleugel onder zadeldak met wagenloods, aardappelkelder,
verhoogde schuurpoort met doorrit, paarden‐, koeien‐ en
varkensstallen. Een klein werkhuis met achter aansluitend bakhuis in
de rechterhoek van het erf aan de straatzijde.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
aardappelkelder
s

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131245

Hoevesite

Destelbergen

Heusden

Steenakkerstraat 17‐23 (Destelbergen)

Nummers 17‐19. Voormalige dwarsschuur vooraan ingeplant op het
half ovaalvormig omgrachte deel van de site, naar verluidt gedateerd
1722. Nummer 21. Bak‐ en natuurstenen villa van twee verdiepingen,
onder snijdende zadeldaken en wolfsdaken, met eclectische inslag,
gebouwd circa 1894. Nummer 23. Achterin de tuin gesitueerde
voormalige hovenierswoning.

hoeven,
schuren, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hovenierswonin
gen

eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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datering

stijl
regionalisme

plantensoort

context

persoon
Hebbelynck Jean (Ontwerper)
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131246

Hoeve

Destelbergen

Heusden

Steenakkerstraat 25 (Destelbergen)

Vroeger een geheel vormend met nummer 27, samen omringd door
een enkelvoudige rechthoekige omgrachting en afhangend van het
Goed ten Durpe. Waarschijnlijk site van de in het vierde kwart van de
18de eeuw bij het goed horende stokerij. Heden een hoeve met
boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën onder overstekend
zadeldak.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen,
sites met
walgracht

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

131247

Villa

Destelbergen

Heusden

Steenakkerstraat 27 (Destelbergen)

Landhuis in omringende tuin, voorheen afgebakend door grachten
aansluitend bij de omgrachte site nummers 17‐23. Vrij breed
onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën,
onder zadeldak, uit tweede kwart 19de eeuw, vergroot in begin 20ste
eeuw. IJzeren toegangshek tussen twee vierkante overhoekse
bakstenen hekpijlers.

tweede kwart
hekken,
hekpijlers, villa's 19de eeuw,
voor WO I
(bouwkundig
erfgoed)

131243

Hoeve

Destelbergen

Heusden

Steenakkerstraat 9‐11 (Destelbergen)

Vroeger één hoeve, heden twee aaneenpalende boerenwoningen
achter een omhaagde tuin met boomgaard en alleenstaand
bedrijfsgebouw ten zuidwesten. Lage boerenwoning van één
bouwlaag en drie traveeën, met zadeldak, uit de 19de eeuw en een
enkelhuis met één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak,
gedateerd 1653. Op het voorerf links: dwarsschuur met stallen in een
gewitte verankerde bakstenen constructie van zes traveeën onder
een rechts afgewolfd zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw,
derde kwart
n,
boomgaarden, 17de eeuw
hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen,
tolkantoren

131248

Herenhuis Villa Wilhelmina

Destelbergen

Heusden

Steenstraat 25 (Destelbergen)

Alleenstaand neoclassicistisch getint herenhuis met ruime tuin. Huis
van twee bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak met ijzeren
nokhek, gebouwd circa 1897. Bakstenen lijstgevel op een hoge
gecementeerde plint met getraliede keldervensters. Brede
vleugeldeur voorzien van een bordes met steektrap.

herenhuizen

131249

Hoeve

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 111 (Destelbergen)

Voormalige hoeve met naar het zuiden georiënteerde boerenwoning boerenwoninge 19de eeuw
van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw, n, schuren,
stallen,
zijdelings en achteraan recent uitgebreid.
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131250

Sint‐Vincentiusschool

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 13 (Destelbergen)

Twee bakstenen schoollokalen uit begin en eind eerste kwart van de
20ste eeuw, gekenmerkt door verticale geleding door lisenen en
bekroning van spaarvelden en gevels door baksteenfriezen,
toegevoegd aan weerszij van het nu verdwenen kloosterhuis.

131251

Langgestrekte hoeve

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 131 (Destelbergen)

Zijdelings aan de straat palende naar het zuiden georiënteerde hoeve waterpompen,
van het langgestrekte type minstens opklimmend tot de eerste helft bakhuizen,
langgestrekte
van de 19de eeuw.
hoeven

131252

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 171 (Destelbergen)

Vrij merkwaardige boerenwoning achter het voorerf met boomgaard;
één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw.
Ten zuiden, gewitte bakstenen stalvleugel met pannen zadeldak. Aan
de straat palende dwarsschuur van drie traveeën met zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

131253

Dorpswoning

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 23 (Destelbergen)

Achterin gelegen voormalig bloemistenhuis. Alleenstaand naar het
zuiden georiënteerde dorpswoning van twee bouwlagen en vier
traveeën, onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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vierde kwart
19de eeuw

kleuterscholen, eerste helft
lagere scholen 20ste eeuw

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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131254

Burgerhuis

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 27 (Destelbergen)

Bloemistenhuis met omringende tuin en achterliggend
bloemisterijbedrijf. Rechthoekig dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen, onder schilddak, gedateerd 1873.

burgerhuizen, derde kwart
tuinbouwbedrij 19de eeuw
ven

131255

Arbeiderswoning

Destelbergen

Heusden

Steenvoordestraat 94 (Destelbergen)

Arbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Grijsgeschilderde
beraapte lijstgevel met bepleisterde platte banden.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

131257

Burgerhuis en productiewerkplaats

Destelbergen

Heusden

Tramstraat 23 (Destelbergen)

Schuin ingeplante neogotische woning met omheinde voortuin:
ijzeren hekken op lage bakstenen muur met ezelsrug. Dubbelhuis van
vijf traveeën en één bouwlaag onder snijdende zadeldaken, tussen
getrapte zijpuntgevels, daterend van circa 1880. Rechts in de
omheiningsmuur uitgespaarde inrit naar het gekasseid erf met
bakstenen bedrijfsgebouwen van de oorspronkelijke
stoomovenfabriek.

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw
hekken,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

neogotiek

131258

Neogotische stadswoning

Destelbergen

Heusden

Tramstraat 25 (Destelbergen)

Bij nummer 23 aansluitend neogotisch diephuis van één bouwlaag en stadswoningen vierde kwart
drie traveeën, onder zadeldak, daterend van circa 1880.
19de eeuw

neogotiek

131259

Café In de Wachtzaal

Destelbergen

Heusden

Tramstraat 73 (Destelbergen)

Bakstenen hoekcafé van anderhalve bouwlaag met voorpuntgevel van cafés
één travee en zijgevel van vier traveeën, onder zadeldak, daterend
van circa 1900 en aanleunend bij de zogenaamd landelijke
spoorwegarchitectuur.

131260

Herenhuis

Destelbergen

Heusden

Tramstraat 9 (Destelbergen)

Ten opzichte van van de overige bebouwing opvallend alleenstaand
herenhuis met ruime achterliggende tuin palend aan de Krekelstraat
en kleine omheinde voortuin. IJzeren toegangshek rechts naast het
woonhuis aan de straat, tussen twee zware, overhoekse vierkante
bakstenen hekpijlers. Dubbelhuis met twee bouwlagen en zes
traveeën onder schilddak, gebouwd circa 1830.

131261

Brugdraaiershuis

Destelbergen

Heusden

Veerdreef 11 (Destelbergen)

Alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, onder wachterswonin voor WO I
gen
zadeldak, gedateerd 1909. Bak‐ en hardstenen woning met
neotraditionele inslag, met omlopende breukstenen sokkel met
afzaat.

131262

Kasteeldomein Stas De Richelle

Destelbergen

Heusden

Veerdreef 2‐4 (Destelbergen)

Neoclassicistisch kasteel van negen traveeën en twee bouwlagen op
onderbouw, onder schilddak, gesitueerd in een kasteelpark en
resulterend uit een vergroting waarschijnlijk van midden 19de eeuw
van het bestaande kasteel: bewaarde benedenverdieping met
bouwkenmerken uit midden 18de eeuw. In het park aanhorigheden
uit de 18de en 19de eeuw. Ommuurde rechthoekige moestuin en
vroegere ijskelder en resten van de walgracht en van Kasteel ter
Kerchove.

19de eeuw,
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
landhuizen,
oranjeries,
parken, vijvers,
walgrachten,
ommuurde
moestuinen

131263

Afspanning In het Brughuis

Destelbergen

Heusden

Veerdreef 6 (Destelbergen)

Hoekhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en twee
bouwlagen, heden met plat dak maar voorheen met schilddak,
gebouwd circa 1870.

afspanningen

derde kwart
19de eeuw

131271

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Weiderede 3 (Destelbergen)

Kleine hoeve met losse bestanddelen. Met de rugzijde naar de straat
gekeerde boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën, onder
zadeldak, uit midden 19de eeuw.

boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131272

Dorpswoning

Destelbergen

Heusden

Wellingstraat 14 (Destelbergen)

Linker deel van dorpswoning met tweegezinswoning van één
bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, van circa 1900.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
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hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
serres,
tuinbouwbedrij
ven,
watertorens

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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131273

Hoeve

Destelbergen

Heusden

Wellingstraat 38, 38A (Destelbergen)

Hoeve gebouwd in L‐vorm met zijdelings aan de straat palende
boerenwoning. Erftoegang uitgespaard in de haag aan de straat door
middel van een ijzeren hek tussen twee vierkante, gemetste
bakstenen hekpijlers met arduinen dekplaat. Boerenwoning van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

131274

Herenhuis

Destelbergen

Heusden

Wellingstraat 6 (Destelbergen)

tweede kwart
Alleenstaand, ruim rechthoekig herenhuis gesitueerd op een heuvel herenhuizen,
tuinpaviljoenen 19de eeuw
midden in een gedeeltelijk ommuurde tuin met twee oude ceders.
Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
schilddak, waarschijnlijk gebouwd circa 1840. Achtkantige houten
gloriëtte achterin de tuin, op een klein heuveltje met uitzicht op de
Veerdreef.

131275

Hoeve met losse bestanddelen

Destelbergen

Heusden

Wellingstraat 95 (Destelbergen)

Voormalige hoeve met witgeschilderde, losse bestanddelen.
Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag en zeven
traveeën, onder zadeldak met links een zijaandak, waarschijnlijk
daterend uit de 18de eeuw. Bakhuis van het samengestelde type
gesitueerd achter de haag aan de straatzijde. Dienstgebouw met
stallen en dwarsschuur parallel aan de straat.

131277

Langgestrekte hoeve

Destelbergen

Heusden

Zandakkerlaan 63 (Destelbergen)

Hoeve van het langgestrekte type op een spievormig perceel op het aalpompen,
eind van de straat. Beboomde en omhaagde voortuin op de afgeronde langgestrekte
hoeven
hoek. Dubbelhuis van één bouwlaag en vier traveeën met zadeldak,
gebouwd circa 1870. Links aansluitende lagere gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel met stallen en dwarsschuur en aalpomp met wiel
tegen de gevel.

131278

Hof Melleveir

Destelbergen

Heusden

Zevengemede 40 (Destelbergen)

duivenverblijve 16de eeuw,
Hoeve van het langgestrekte type met gebogen aanleg en
verspringende daknokhoogten. Boerenwoning links met vijf traveeën n, langgestrekte 17de eeuw
hoeven
en dubbelhuisopstand, mogelijk opklimmend tot de 16de of 17de
eeuw maar met latere aanpassingen. Verschillende aangebouwde
stallen en lange schuur met drie rechthoekige poorten. Zijtop met
luchtgaten en zes vlieggaten voor duiven.

131282

Sint‐Jozefkerk

Eeklo

Eeklo

Abdijstraat 29A (Eeklo)

Parochie opgericht bij KB van 30.12.1971. Modern kerkgebouw naar parochiekerken na WO II
ontwerp van 1972 van de architecten Paul Bekaert, Edgard De
Decker, en Bertrand De Muynck uit Eeklo. De aanbesteding werd
toevertrouwd aan de firma nv. De Graeve uit Deinze.

131283

Hoeve Kastanjehof

Eeklo

Eeklo

Antwerpse Heirweg 2A (Eeklo)

Gelegen op de splitsing met de Antwerpse Heirweg. Hoeve reeds
opgetekend in het landboek van 1638. Erftoegang gemarkeerd door
overhoeks geplaatste, vierkante bakstenen hekpijlers, de linker met
beeldnisje.

131284

Arbeiderswoning

Eeklo

Eeklo

Balgerhoeke 31 (Eeklo)

arbeiderswonin tweede helft
Arbeiderswoning van één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk
19de eeuw
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het enige bewaarde gen
huis uit het oude straatbeeld.

131285

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Balgerhoeke 32 (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Balgerhoekestraat als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

131286

Villa in cottagestijl

Eeklo

Eeklo

Balgerhoeke 65 (Eeklo)

villa's
Villaatje in cottagestijl, volgens kadasterarchief gebouwd door A.
Bauwens in 1935. Bakstenen huis van twee bouwlagen onder pannen (bouwkundig
erfgoed)
daken. In rechter travee twee verdiepingen hoge erker. Deur in
rondboogvormige portiek met erboven balkon met bakstenen
leuning.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

hekpijlers,
hoeven,
kapellen (klein
erfgoed)

bunkers

derde kwart
19de eeuw

Bekaert Paul M.M.H. (Ontwerper),
D'Havé Albert (Ontwerper), De
Decker Edgard (Ontwerper), De
Muynck Bertrand (Ontwerper),
Pauwels Achiel (Ontwerper)

19de eeuw

WO I

interbellum

cottagestijl
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131287

Parochiekerk Sint‐Antonius van Padua

Eeklo

Eeklo

Balgerhoeke zonder nummer (Eeklo)

Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en
bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903
schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk.
De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd
in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in
1905 en was voltooid in 1906.

Mariagrotten, voor WO I, na
ommegangen, WO II
parochiekerken,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

131289

Sociale huisvesting van 1954

Eeklo

Eeklo

Blakstraat 14, Brugsesteenweg 113‐131,
Tuinwijklaan 1‐24, 26‐32 (Eeklo)

Laan met 39 sociale woningen, in 1954 gerealiseerd door de sociale sociale
woningen,
huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen naar plannen van de Waarschootse architecten Jozef tuinwijken
E. De Coninck en Roger Dryhoel (architectenbureau Oriëntatie).

na WO II

131290

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Blommekens 88 (Eeklo)

winkels
Winkelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
(pannen) met twee houten dakvensters. Volgens kadasterarchief
vermoedelijk een verbouwing van een ouder huis van 1904. Vier
vensters in gecementeerde omlijsting met houten rolluikkasten. Deur
eveneens in gecementeerde omlijsting. Erboven paneel van
mozaïeksteentjes met voorstelling van molen en vermelding van het
jaartal 1651.

voor WO I

131291

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 10 (Eeklo)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak burgerhuizen
(pannen en leien), later voorzien van twee dakkapellen, vermoedelijk
uit de 19de eeuw. Gepleisterde en geschilderde gevel, met
verbouwde winkelpui. Rechthoekige bovenvensters met T‐ramen met
vernieuwd schrijnwerk.

19de eeuw

131292

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Boelare 100‐102 (Eeklo)

Dubbele woning met oude kern minstens opklimmend tot circa 1800, stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
volgens het kadasterarchief gesplitst in twee woningen in 1845.
eerste kwart
Rijhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder mansardedak
19de eeuw
(pannen) met dakvensters, afgewerkt met aandaken en vlechtingen,
wijzend op de oudere kern.

131293

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 104 (Eeklo)

Deels vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder pseudo‐mansardedak met dakvenster en oeil‐de‐boeufs,
volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend van 1925
samen met een nieuw gebouwd magazijn door handelaar Dauwe‐
Eeman, zie initialen in het bovenlicht van de deur.

burgerhuizen, interbellum
opslagplaatsen

131294

Dokterswoning Coppens

Eeklo

Eeklo

Boelare 121 (Eeklo)

Voormalig woonhuis van dokter Jozef Coppens, van 1933 naar
ontwerp van architect J. (?) De Meyer.

dokterswoninge interbellum
n

131295

Woonhuis met meubelfabriek en winkel De Eeklo
Latter

Eeklo

Boelare 126 (Eeklo)

meubelfabrieke interbellum, na
Winkelhuis gebouwd in opdracht van Jos. De Latter als woning met
n, winkels
WO II
meubelwinkel en werkhuis ("fabriek van moderne meubelen").
Ontwerp van architect Willy Heene van 1937. Gele baksteenbouw van
twee bouwlagen met plat dak.

131296

Interbellumwoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 129 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen) met dakkapel. Geel bakstenen gevel in modernistische stijl
van 1931, gebouwd in opdracht van G. Reychler door aannemers A.
Smitz en zonen.

131297

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 13 (Eeklo)

stadswoningen 19de eeuw
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(mechanische pannen), vermoedelijk uit de 19de eeuw. Gepleisterde
en geschilderde gevel, met verbouwde winkelpui.

131298

Burgerhuis in art‐decostijl

Eeklo

Eeklo

Boelare 141 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak burgerhuizen
(pannen en leien). Rode bakstenen gevel in art‐decostijl, volgens
gevelopschrift naar ontwerp van K. Van Cauwenberghe, bouwkundige
Eeklo.
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burgerhuizen

datering

interbellum

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
De Beule Aloïs (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri
(Ontwerper), Firma Loncke ab
1956 (Uitvoerder), Rooms Remi
(Uitvoerder), Verstraete Leonard
(Uitvoerder)

De Coninck Jozef (Ontwerper),
Dryhoel Roger (Ontwerper),
Meetjeslandse Bouwmaatschappij
voor Volkswoningen Eeklo
(Opdrachtgever)

Heene Willy (Ontwerper)

modernisme

A. Smitz en zonen (Ontwerper)

art deco

Van Cauwenberghe Karel
(Ontwerper)
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131299

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 31 (Eeklo)

stadswoningen derde kwart
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
19de eeuw
(pannen), volgens het kadasterarchief gebouwd in 1870. Gepleisterde
en geschilderde voorgevel op een plint van hardsteenplaten,
horizontaal gemarkeerd door een puilijst, cordon en een klassiek
hoofdgestel met gelede architraaf, fries en houten kroonlijst op
uitgewerkte consoles.

131300

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 34 (Eeklo)

stadswoningen 19de eeuw
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), vermoedelijk uit de 19de eeuw. Gepleisterde en
geschilderde gevel in neoclassicistische stijl. Licht uitspringend risaliet
van twee rechter traveeën.

131301

Café Saint‐Jean

Eeklo

Eeklo

Boelare 4 (Eeklo)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak
(pannen en leien), later (tijdens interbellum) voorzien van drie
dakkapellen, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

131302

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 40 (Eeklo)

Voormalige woning van de familie Dauwe. Onderkelderd rijhuis van stadswoningen 19de eeuw
vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen),
vermoedelijk uit de 19de eeuw. Gepleisterde en geschilderde gevel in
neoclassicistische stijl.

131303

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 41‐43 (Eeklo)

Burgerhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1916, op de plint burgerhuizen
gesigneerd: "Ed. Heene / Aannemer / Eecloo".

131304

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 42 (Eeklo)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Gepleisterde en
geschilderde gevel, met verbouwde winkelpui.

stadswoningen 19de eeuw

131305

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 47 (Eeklo)

Rijhuis met vroeg 19de–eeuwse kern, van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Thans gepleisterde en
geschilderde voorgevel op een lage hardstenen plint. Begane grond
met rechthoekige deur in de derde travee en gekoppelde houten
winkelramen onder leien dakje in de linker traveeën.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

131306

Herenhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 50 (Eeklo)

Ruim herenhuis, voormalige woning van notaris Romanus Van
Wassenhove (1795‐1873), burgemeester van 1859 tot 1872, en van
zijn kleinzoon advocaat L. Pussemier, burgemeester van 1921 tot
1938. Woonhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen). Achterliggende tuin in de Prinsenhofstraat afgesloten door
een ondiep dienstgebouw met rondboogvormige inrijpoort.

19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
herenhuizen,
notariswoninge
n

131307

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 63 (Eeklo)

Woning volgens het kadasterarchief heropgebouwd in 1889 door
beeldhouwer Karel Smitz. Dubbelhuis in baksteenbouw van vier
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

burgerhuizen

131308

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Boelare 74 (Eeklo)

Smal winkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen winkels
zadeldak met voorgevelparement van witte en grijze faiencetegels op
een gepikte plint, uit het begin van de 20ste eeuw. Rechthoekige
bovenvensters met T‐ramen. Gevelbrede winkelpui met
gestructureerd gekleurd glas in het bovenlicht en dieperliggende deur
rechts.

131309

Interbellumwoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 79 (Eeklo)

Woonhuis van textielfabrikant Arthur Penneman gebouwd naar
ontwerp van architect Alex Meuleman in 1933, zie plintsteen, en
volgens de bouwvergunning gebouwd door aannemer Edouard
Heene.

burgerhuizen

131310

Brouwerswoning Flandria

Eeklo

Eeklo

Boelare 9 (Eeklo)

Voormalig huis van brouwer J. Van Branteghem, verbouwd in
modernistische stijl in 1938. Rechts ervan, voormalige poorttravee
naar de brouwerij Flandria.

brouwerswonin interbellum
gen,
burgerhuizen
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typologie

cafés

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

19de eeuw

neoclassicisme

WO I

Heene Edouard (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

Smitz Karel Lodewijk (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

art deco

modernisme

Meuleman Alexander
(Ontwerper), Heene Edouard
(Uitvoerder)
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131311

Brouwerswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 91 (Eeklo)

Voormalig brouwershuis, begin 19de eeuw in handen van brouwer
August De Vos. Volgens het kadasterarchief laat zijn weduwe
Seraphine Steyaert het woonhuis wederopbouwen in 1865 en de
brouwerijgebouwen uitbreiden.

derde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen

131312

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Boelare 98 (Eeklo)

Rijhuis met oude kern, minstens opklimmend tot begin 19de eeuw
met twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldak.
Verankerde gepleisterde en witgeschilderde voorgevel met
rechthoekige vensters en licht getoogde deur in grijsgeschilderde
bakstenen omlijsting uiterst rechts.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

131313

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Boterhoek zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.

WO I

131314

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 116 (Eeklo)

Halfvrijstaande woning van 1933 naar ontwerp van architect G. Smitz burgerhuizen
(Eeklo), zie gevelsteen, gebouwd in opdracht van A. Gabriel.

interbellum

modernisme

Smitz Geo (Ontwerper)

131315

Werkmanshuizen

Eeklo

Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 30‐44,
Tulpenstraat 1‐5, Violettenstraat 2‐6
(Eeklo)

arbeiderscités
Ensemble van acht arbeidershuizen gebouwd in opdracht van de
Kristen Middenstandsbond in 1931 naar ontwerp van architect Geo
Smitz (Eeklo) in een modernistische stijl. Huizen van twee traveeën en
twee bouwlagen onder plat dak.

interbellum

modernisme

Smitz Geo (Ontwerper)

131316

Speculoosfabriek R.V.H.

Eeklo

Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 46 (Eeklo)

Confiserie, chocolaterie "Cavalier". Voormalige speculoosfabriek
"R.V.H." (Richard Van Hoorebeke). Fabriek gebouwd naar ontwerp
van architect Ch. Sestig in 1932.

industriële
bakkerijen

131317

Groot Goed

Eeklo

Eeklo

Bus 1 (Eeklo)

Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum.
Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf
met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn
beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis
opklimmend tot de 13de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw,
n,
boomgaarden, 19de eeuw
dreven,
maalderijen,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

131318

Hoeve met losse bestanddelen

Eeklo

Eeklo

Bus 18 (Eeklo)

Oude hoeve met losse bestanddelen op erf met boomgaard,
afgesloten met een fraai ijzeren inrijhek aan dito pijlers. Het
boerenhuis ingeplant ten zuiden op het erf is volledig vernieuwd. Van
de dienstgebouwen, haaks op de straat en het woonhuis, resten nog
oude delen, in de loop der tijd aangepast en vergroot.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

131319

Arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Cocquytstraat 13‐17 (Eeklo)

Ensemble van oorspronkelijk vier, nu drie arbeiderswoningen.
Enkelhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend
pannen zadeldak, volgens repeterend schema, vermoedelijk uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Geschilderde baksteenbouw.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

358/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort
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persoon
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131320

Winkelhuis met smidse

Eeklo

Eeklo

Cocquytstraat 16 (Eeklo)

Rijhuis, voormalig winkelhuis met smidse, van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak (pannen), gevel vermoedelijk aangepast
en voorzien van winkelpui door smid Alfred Dhondt in 1922.
Voorgevelparement van bloktegels met tegelpanelen.

smidsen,
winkels

interbellum

131321

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Cocquytstraat 37 (Eeklo)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), uit tweede helft 19de eeuw. Lijstgevel op een
gecementeerde plint met betegeld parement van witte tegels met
decoratieve verwerking van blauwe tegels in gevelbanden,
ontlastingsboogjes, meanderfries en gevelbeëindiging.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

131322

Arbeiderswoning

Eeklo

Eeklo

Cocquytstraat 41 (Eeklo)

Arbeiderswoning van twee traveeën en één bouwlaag onder pannen
zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

131323

Winkelhuis met houten pui

Eeklo

Eeklo

Cocquytstraat 60 (Eeklo)

winkels
Voormalig winkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak (pannen), gevel vermoedelijk uit interbellum. Lijstgevel met
betegeld parement en gevelbrede houten winkelpui.

interbellum

131324

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 11 (Eeklo)

Voormalig winkelhuis, op de pui nog voorzien van het opschrift: "In de winkels
concurrentie/ A. Verhas‐Temmerman: Groenten‐Fruit". Woning met
vermoedelijk nog 19de‐eeuwse kern en voorgevelparement uit het
begin van de 20ste eeuw met gevelbrede drieledige houten winkelpui
met centrale inspringende deur en op glas geschilderde huisnaam in
de fries.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

131325

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 25 (Eeklo)

Winkelhuis, volgens het kadasterarchief en de bouwvergunning van winkels
1938 naar ontwerp van architect Karel Van der Bruggen. Woning met
twee bouwlagen, opgetrokken uit oranjerode baksteen op een
arduinen pui gemarkeerd door halfronde zuilen die de centrale
winkeldeur flankeren. Afdekkend pseudo‐mansardedak.
Bovenverdieping met driezijdige erker.

interbellum

131326

Stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 27‐29 (Eeklo)

Twee goed bewaarde rijhuizen van een oorspronkelijk ensemble van
vier, volgens het kadasterarchief in 1877 samen gebouwde huizen
van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken,
met behouden beraapt voorgevelparement.

131327

Stadswoning in art‐decostijl

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 34 (Eeklo)

Eenvoudige art‐decowoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in stadswoningen interbellum
1938, opgetrokken in een kleurrijke baksteen en opvallend door de
behouden glas‐in‐loodbovenlichten met typische geometrische
motieven.

131328

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 62‐64 (Eeklo)

Twee bakstenen rijwoningen, volgens het kadasterarchief gebouwd in stadswoningen interbellum
de jaren 1920 door de maatschappij "Het werk der Belgische
oorlogsinvalieden", met boven de gekoppelde rondboogdeuren twee
ingemetselde gedenkstenen: "Toon en toneelmaatschappij De
Rozenknop/ hulde aan de invaliede soldaten" en "Hulde aan de
Eeklose verminkte soldaten 1914‐1918/ heer en mevrouw Armstrong‐
Lunt".

131329

Stadswoning in art‐decostijl

Eeklo

Eeklo

Collegestraat 76 (Eeklo)

stadswoningen
Art‐decorijhuis met twee bouwlagen en zadeldak met kleurrijke
voorgevel van gele en rode baksteen in decoratief metselverband,
voornamelijk op de borstwering van het erkervormig bovenvenster en
onder de overstkende houten kroonlijst op fraai uitgewerkte houten
consoles.

131330

Magazijn van nv G. Van Damme.

Eeklo

Eeklo

Dullaert 1 (Eeklo)

Gebouwd in 1927, vermoedelijk als magazijn van de nv G. Van
Damme; aan achterzijde vergroot in 1946 (toen eigendom van de
"bvba Mekanieke Weverij Wille en De Reu"), opgesplitst in
verschillende percelen (huidige toestand) respectievelijk in 1989 en
1991.
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stijl

context

persoon

Van der Bruggen Karel
(Ontwerper)

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

opslagplaatsen interbellum, na
WO II

plantensoort

art deco

art deco
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131281

Orgel kloosterkerk Minderbroeders

Eeklo

Eeklo

Eeklo (Eeklo)

In deze nieuwe minderbroederskerk (1868) werd in 1873‐1875 een
nieuw orgel gebouwd door P.A. van Dinter (Maaseik).

orgels

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

131331

Koninklijk Atheneum

Eeklo

Eeklo

Eikelstraat 41 (Eeklo)

Opgetrokken door het Ministerie van Openbare Werken naar
ontwerp van architect De Zutter, onder leiding van aannemer Van
Coillie. Eerstesteenlegging in maart 1947. Plechtig ingehuldigd op 1
juni 1949, doch slechts in gebruik genomen in 1950, de volledige
verhuis volgde in 1951. U‐vormig schoolcomplex in naoorlogse
modernistische stijl.

na WO II
feestzalen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs

131332

Interbellumwoning met meubelatelier E.
De Latter

Eeklo

Eeklo

Garenstraat 23 (Eeklo)

stadswoningen, interbellum
Voormalig woon‐ en werkhuis van meubelfabrikant E. De Latter,
meubelfabrieke
volgens bouwvergunning van 1936, uitgevoerd door aannemer E.
n
Joos. Interbellumwoning, opgetrokken van gele baksteen op een
bruingeschilderde plint, met twee verspringende bouwlagen en platte
daken; links aansluitende brede vouwpoort met erboven sporen van
de naam "E. De Latter".

Joos E. (Ontwerper)

131333

Twee burgerhuizen uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Garenstraat 29‐31 (Eeklo)

burgerhuizen
Twee samen ontworpen rijhuizen met voortuintjes, van twee
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend pseudo‐
mansardedak, volgens kadasterarchief en bouwvergunning van 1936
naar plannen van de Brusselse architect A. Lepropre in opdracht van
de heer Verstrepen.

interbellum

Lepropre A. (Ontwerper)

131334

Burgerhuis uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Garenstraat 33 (Eeklo)

burgerhuizen
Interbellumwoning met voortuin afgesloten door buisleuningen op
een bakstenen voet, volgens het kadasterarchief en bouwvergunning
gebouwd in 1935 door aannemer H. Cambien.

interbellum

Cambien Honoré Francies
(Ontwerper)

131335

Twee burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

Garenstraat 35‐37 (Eeklo)

burgerhuizen
Twee samen ontworpen en intact behouden rijhuizen met
voortuintjes, volgens kadasterarchief en bouwvergunning van 1935
naar ontwerp van de Brusselse architect A. Lepropre in opdracht van
de heer Verstrepen.

interbellum

Lepropre A. (Ontwerper)

131336

Melkfabriek Stassano Stabilac

Eeklo

Eeklo

Garenstraat 46 (Eeklo)

zuivelfabrieken na WO II
Voormalige melkfabriek Stassano Stabilac, thans Kantoor van de
Christelijke Mutualiteiten Meetjesland.Oprichting op deze locatie van
de leerlooierij Vermast met oudste gebouwen aan de Raamstraat,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1910, verbouwd en
uitgebreid volgens bouwvergunning vanaf 1938 onder leiding van der
Eeklose architect K. Van Cauwenberghe.

131337

Stoomspinnerij en weverij Tissage de la
Liève d'Eecloo

Eeklo

Eeklo

Gebr. Van De Woestyneplein 12 (Eeklo)

Voormalig "Ets A. Van Damme, De Lieve", gelegen aan de Dullaert en
het vroegere Leiken. Deze firma is een uitbreiding van het langs de
Tieltsesteenweg/ Raveschootstraat gelegen bedrijf, dat steeds de
hoofdzetel bleef. Van deze moederfirma resteren nog enkele
productiehallen.

conciërgewonin voor WO I,
interbellum, na
gen,
fabrieksschoors WO II
tenen,
katoenfabrieken
, ketelhuizen,
opslagplaatsen,
spinnerijen,
weverijen,
wolfabrieken

131338

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 15 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), met roodbakstenen gevel in eclectische stijl, volgens
kadastergegevens van 1910. Brede, licht uitspringende linker travee
uitlopend in puntgevel met zoldervenster en smalle rechter
deurtravee.

stadswoningen voor WO I

131339

Villa Zonneschijn

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 16‐18 (Eeklo)

duivenverblijve voor WO I,
Villa Zonneschijn, gebouwd door de textielindustrieel Nestor
Goethals‐Troch in 1907, reeds na de Eerste Wereldoorlog aangekocht n, landhuizen
interbellum
door de familie Baudts‐Van Acker. Duiventil in de vorm van een
kasteeltje van 1928 in de tuin.
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stijl

plantensoort

context

persoon
van de Loo Victor (Uitvoerder),
Van Dinter Pieter Adam Hubertus
(Uitvoerder)

modernisme

De Zutter (Ontwerper), Algemene
Ondernemingen Weduwe JerÃ´me
Van Coillie (Uitvoerder)

Beel Stéphane (Ontwerper), Van
Cauwenberghe Karel (Ontwerper)

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

eclecticisme

eclecticisme
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131340

Villa Dageraad

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 28 (Eeklo)

Villa, voorheen genaamd Dageraad, sedert 1988 Hotel Shamon, met
omringende tuin, aan de straat gedeeltelijk bewaarde afsluiting in
siersmeedwerk in art‐nouveaustijl.

hekken, villa's voor WO I
(bouwkundig
erfgoed), tuinen

131341

Villa des Acacias

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 30 (Eeklo)

Villa volgens de mutatieschetsen van het kadasterarchief van 1927,
opgetrokken in gele baksteen op plint van breuksteen; in een
cottagestijl met pseudo‐vakwerk, portiek rustend op één zuil met
geprofileerde rondboogdeur, voorafgegaan door trap, driezijdige
erkers, rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling in de
bovenlichten en speelse rode pannendaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131342

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 35 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met roodbakstenen
gevel in eclectische stijl, gedateerd in boogveld van zoldervenster
"Anno 1907". Brede, licht uitspringende linker travee uitlopend in
sierlijk uitgewerkte puntgevel en smalle rechter deurtravee.

stadswoningen voor WO I

eclecticisme

131343

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 37 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met roodbakstenen
gevel in eclectische stijl, uit begin 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

131344

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 41 (Eeklo)

Enkelhuis in eclectische stijl, volgens kadastergevens van 1908,
volgens een gevelsteentje rechts naast de deur gebouwd door de
Eeklose aannemer Cambien. Opvallende gevel met invloeden uit de
traditionele architectuur en met kenmerken uit de art nouveau.
Puntgevel gecombineerd met lijstgevel op plint van bossage van
arduin.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Cambien Honoré Francies
(Ontwerper)

131345

Villa Ter Heynsloo

Eeklo

Eeklo

Gentsesteenweg 74 (Eeklo)

Villa volgens bouwvergunning van 1930 en kadasterarchief gebouwd villa's
in opdracht van nijveraar Jan Danneels door aannemer E. Heene. Villa (bouwkundig
erfgoed)
in cottagestijl in mooi aangelegde tuin, vermoedelijk naar ontwerp
van H. De Schrijver (Sint‐Amandsberg), volgens bewaard plan van
1934, oorspronkelijk hek verdwenen door onteigening bij de
verbreding van de baan aan de straatkant.

interbellum

cottagestijl

De Schrijver H. (Ontwerper),
Heene Edouard (Ontwerper)

131346

Sociale huisvesting van 1964

Eeklo

Eeklo

Guido Gezellestraat 1‐32, Lekestraat 50‐
60, Schaperijstraat 71‐73 (Eeklo)

Straat met 40 sociale woningen aan weerszijden, in 1964 gerealiseerd sociale
door de huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij woningen
voor Volkswoningen naar ontwerp van de Eeklose architecten Paul
Bekaert en Louis Geirnaert.

na WO II

expo‐stijl

Bekaert Paul M.M.H. (Ontwerper),
Geirnaert Louis (Ontwerper),
Meetjeslandse Bouwmaatschappij
voor Volkswoningen Eeklo
(Opdrachtgever)

131347

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Gulden Sporenstraat 37 (Eeklo)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen), volgens kadastergegevens gebouwd in 1930, volgens
bouwvergunning gebouwd door aannemer Marcel Pauwels voor
Alfred Cambien.

burgerhuizen

interbellum

Pauwels Marcel (Ontwerper)

131348

Stadswoning uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Gulden Sporenstraat 61 (Eeklo)

Art‐deco‐getint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak (pannen), volgens kadasterarchief en bouwvergunning
daterend van 1933 en gebouwd door Ed. Heene voor F. Duchêne.

stadswoningen interbellum

Heene Edouard (Ontwerper)

131349

Villa

Eeklo

Eeklo

Gulden Sporenstraat 7 (Eeklo)

villa's
Villaatje in cottagestijl volgens kadasterarchief en volgens
bouwaanvraag gebouwd in 1930 door E. Heene in opdracht van J.C. (bouwkundig
erfgoed)
Philips. Combinatie van bakstenen metselwerk met gepleisterde
gevelvlakken en imitatievakwerk. Typische deurportiek in de hoek,
veelhoekige erker in de voorgevel met erboven balkon, vensters met
afgekante hoeken, voorzien van bovenlichten met roedeverdeling en
leien daken.

131350

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Gulden Sporenstraat 74 (Eeklo)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), volgens kadastergegevens gebouwd in 1931. Lijstgevel op
een arduinen plint met betegeld parement van witte tegels met
verwerking van bruine tegels in gevelbanden, ontlastingsboogjes en
gevelbeëindiging.
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datering

interbellum

interbellum

stadswoningen interbellum

stijl
art nouveau

plantensoort

context

persoon
Cauchie Paul (Ontwerper)

cottagestijl

cottagestijl

Heene Edouard (Ontwerper)
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datering

131351

Villa

Eeklo

Eeklo

Gulden Sporenstraat 9 (Eeklo)

Villa, volgens bouwplan eigendom van Adolf Van de Woestijne,
gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Ch. Sestig. Bakstenen
villa, getypeerd door puntgevels en hoge snijdende zadeldaken met
pannen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Sestig Charles (Ontwerper)

131352

Twee rijen arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Ijzerstraat 17‐36 (Eeklo)

Twee rijen arbeidershuizen in eenheidsbebouwing, gebouwd door
aannemer E. Heene in opdracht van de wolweverij Ste Peignage De
Keyzer in 1923. In 1976 werden de huizen overgenomen door de
sociale huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij
voor Volkswoningen.

arbeiderscités

interbellum

Heene Edouard (Ontwerper)

131353

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kaaistraat 25 (Eeklo)

burgerhuizen
Burgerhuis, van 1889 tot 2002 rijkswachtkazerne, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1869 door fabrikant Henri De Smet,
volgens bouwvergunning van 1868, gesigneerd V. Reychler. Aan de
straat palende woning van negen traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

Reychler Vincent (Ontwerper)

131354

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Kaaistraat 26 (Eeklo)

Winkelhuis, (voorheen fotograaf) met drie bouwlagen en plat dak,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1941.

winkels

WO II

131355

Congregatiezaal voor de arbeiders

Eeklo

Eeklo

Kaaistraat 32 (Eeklo)

Katholieke werkmanskring. Voormalige Sint‐Jozefkring, vroeger ook
"Het Gildenhuis" genoemd, thans wijkcentrum De Kring, gelegen in
binnenblok met toegang aan de Kaaistraat 32.

vierde kwart
feestzalen,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen,
volkshuizen,
opgaande
bomen

neogotiek

131356

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kaaistraat 74 (Eeklo)

Burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1876 met
behouden fraai uitgewerkte neoclassicistische bovenverdieping en
recent verbouwde pui. Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak.

burgerhuizen

neoclassicisme

131358

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Kerkplein 18 (Eeklo)

Rijhuis, volgens het kadasterarchief in 1932 gebouwd op een deel van stadswoningen interbellum
het vroegere fabriek van wollen en geweven stoffen, opgericht door
de familie L. Baudts‐Dobbelaere volgens bouwvergunning van 1870,
gesigneerd L. Heene, dat haast de hele zuidzijde van de pleinwand
innam.

131359

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Kerkplein 1B (Eeklo)

Rijhuis met oude kern van oorspronkelijk één bouwlaag zichtbaar aan stadswoningen,
de vlechtingen in de rechter zijpuntgevel, naderhand nog twee maal gevelniskapelle
n
verhoogd.

131360

Neoclassicistisch burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkplein 6 (Eeklo)

Voormalige stoffenzaak "Huis Marcel De Vreese", nadien café "De
Vreze Gods". Oorspronkelijke woning, volgens het kadasterarchief
gebouwd door Jean Andries, boutiquier, in 1874. Winkelpui
aangepast naar ontwerp van architect S. Smitz uit 1931.

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

Smitz Serafien (Ontwerper)

131361

Parochiekerk Sint‐Vincentius

Eeklo

Eeklo

Kerkplein zonder nummer (Eeklo)

Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte
parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse
architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré
Heysse tussen 1878 en 1883.

parochiekerken vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bressers atelier (Ontwerper),
Bressers Léon (Ontwerper), Casier
Joseph (Ontwerper), Coppejans
Frans‐Jozef (Ontwerper), Coucke
Samuel (Ontwerper), De Beule
Aloïs (Ontwerper), De Neve
(Ontwerper), De Noyette Modeste
(Ontwerper), Dobbelaere Henri
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Valcke Willy
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Heysse Désiré
(Uitvoerder)

131357

Parochiekerk Sint‐Vincentius met
aanpalende straten

Eeklo

Eeklo

Kerkplein, Kerkstraat, Markt, Patersstraat, In de tweede helft van de 19de eeuw kende Eeklo een vernieuwde
welvaart door de uitbreiding van de textielindustrie. Deze welvaart
Prinsenhofstraat, Stationsstraat,
Zilverstraat (Eeklo)
had een impact op de bouwactiviteit in de stad en wordt aldus
weerspiegeld in het stadsbeeld van deze periode.
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herenhuizen,
openbare
pleinen,
stadswoningen

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Nisol Fernand (Ontwerper)

Bauters Raymond (Ontwerper),
Heene Louis (Ontwerper)
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131362

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 1‐3 (Eeklo)

Hoekhuizen met het Kerkplein, volgens de bouwvergunning gebouwd stadswoningen interbellum
in 1934 naar plannen van architect Ch. Sestig en gebouwd op de
plaats van de vroegere woning van de textielfabrikant Baudts.

131364

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 14 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens het kadasterarchief in 1869
aangepast en achteraan uitgebreid met een handweverij door
eigenaar Polydoor Lippens (1810‐1889), vermaard fysicus en
uitvinder, die iets verderop in Kerkstraat nummer 20 woonde.
Bewaard, niet gedateerd bouwplan, ondertekend door aannemer
Louis Heene.

131365

Tuinpaviljoen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 20 (Eeklo)

tuinpaviljoenen eerste helft
Behouden tuinpaviljoen bij de voormalige woning van Polydoor
19de eeuw,
Lippens, fysicus en uitvinder, geboren te Eeklo in 1810 en gestorven in
derde kwart
1889. Volgens het kadasterarchief liet P. Lippens het huis vergroten
19de eeuw
en een paviljoen bouwen achteraan in de tuin in 1870 (pas
opgetekend op de schets van 1884). Volgens literatuur, naar analogie
met Gentse paviljoentjes, vermoedelijk daterend uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

131366

Twee burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 34‐36 (Eeklo)

Twee rijhuizen, volgens het kadasterarchief als één woning gebouwd burgerhuizen
in 1866.

131367

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 42 (Eeklo)

Woning en voormalige winkel met oudere kern en kleurrijk
voorgevelparement van geglazuurde baksteen op een plint van
hardsteenplaten. Houten winkelpui.

131368

Volkshuis Germinal

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 45 (Eeklo)

Huidig gebouw opgericht door de Maatschappij Vooruit I van Gent in volkshuizen
1925 op de plaats van twee oude huisjes die in 1903 aangekocht
werden door de "Société coöperatieve de Toekomst" van Gent als
"Volkshuis" en coöperatie.

131369

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 47‐49 (Eeklo)

stadswoningen tweede kwart
Rijhuizen van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder
19de eeuw,
pannen zadeldak, met oudere kern, volgens het kadasterarchief werd
derde kwart
nummer 47 in 1848 en nummer 49 in 1868 gebouwd. Begin 20ste
19de eeuw,
eeuw van een zelfde voorgevelparement van geglazuurde tegels
eerste helft
voorzien.
20ste eeuw

131370

Twee winkelhuizen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 48‐50 (Eeklo)

Twee rijhuizen met drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldaken volgens het kadasterarchief samen gebouwd in
1856.

winkels

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

131372

Burgerhuis uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 52 (Eeklo)

Interbellumwoning met drie bouwlagen en plat dak, volgens
literatuur naar ontwerp van architect K. Van Cauwenberghe (Eeklo),
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1935.

burgerhuizen

interbellum

131373

Art‐decowinkelhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 54 (Eeklo)

Art‐decowinkelhuis, volgens bouwvergunning gebouwd in 1935 naar winkels
plannen van architect Ch. Sestig.

131374

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 55‐57 (Eeklo)

Rijhuizen met oudere kern en voorgevelparement van beige
faiencetegels verrijkt met bruine of blauwe speklagen en
ontlastingsboogjes, uit begin 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

131371

Pastorie, later dekenij met tuin

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 5‐7 (Eeklo)

Oorspronkelijk verblijf voor de pastoor, volgens de literatuur
gebouwd in 1642 door het kerkbestuur op de plaats van een
verwoeste hoeve die in 1637 aangekocht werd. Sinds 1878 dekenij
met grote ommuurde tuin.

voor WO I,
koetshuizen,
pastorietuinen, tweede kwart
Mariabeelden, 17de eeuw
pastorieën

131375

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 62 (Eeklo)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met dakvensters, volgens het kadasterarchief
uitgebreid tot zijn huidige vorm in 1942.

stadswoningen WO II

363/1748

typologie

burgerhuizen,
weverijen

winkels

datering

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Sestig Charles (Ontwerper)

neoclassicisme

Heene Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

interbellum

art deco

Bauters Raymond (Ontwerper)

Van Cauwenberghe Karel
(Ontwerper)

art deco

Sestig Charles (Ontwerper)

D'Havé Albert (Ontwerper)
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131376

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 8 (Eeklo)

kunstenaarswo derde kwart
Rijhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1871, begin 20ste
19de eeuw,
ningen,
eeuw voorzien van een nieuw voorgevelparement van geglazuurde
tegels, na de Tweede Wereldoorlog gekend als woning en atelier van stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
beeldhouwer Albert Dhavé (1912‐1995).

131377

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 90 (Eeklo)

Art nouveaugetint burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1909. Kleurrijk voorgevelparement van oranjerode baksteen
verlevendigd met gele bakstenen banden en ontlastingsboogjes op
een plint van hardsteen en gesinterde baksteen; een witgeschilderde
fries lijnt de gevel onder de houten kroonlijst op consooltjes met
dropmotief af.

131363

Rij arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Kerkstraat 96‐98, 102‐104, 108 (Eeklo)

Arbeiderswoningen van elk twee traveeën en twee bouwlagen
volgens repeterend schema, volgens kadasterarchief gebouwd in
1905. Sobere baksteenbouw geritmeerd door getoogde
muuropeningen onder gesinterde bakstenen waterlijstje en witte
bakstenen hoekblokken.

131378

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Ketsebroeken zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.

WO I

131379

Winkelhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 11 (Eeklo)

Smal rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, winkels
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1878, begin 20ste eeuw
voorzien van een voorgevelparement van gele en blauwe
faiencetegels en tijdens het interbellum aangepaste winkelpui in art‐
decostijl.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

art deco

131380

Herenhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 15 (Eeklo)

herenhuizen
Het herenhuis werd vermoedelijk gebouwd in de 18de eeuw ter
vervanging van twee smalle oude panden; de neoclassicistische gevel
dateert waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Het huis werd volgens de
bouwaanvraag in 1935 aan de rechterzijde uitgebreid met drie
traveeën in aangepaste stijl.

interbellum,
18de eeuw,
19de eeuw

neoclassicisme

131381

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 21 (Eeklo)

Goed bewaard burgerhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in
1902 door wijnhandelaar Ph. Van Hoorebeke (zie wapenschild op de
console van het balkon).

burgerhuizen

voor WO I

131382

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 39 (Eeklo)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zwarte
pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm
daterend van 1865.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

131383

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 5‐7 (Eeklo)

Opmerkelijk hoog burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder pseudo‐mansardedak met twee dakkapellen, op twee
hardstenen plintstenen gesigneerd "Fr. Van Wassenhove/
Bouwkundige", "Reychler‐De Keyser/ Aannemer", volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1900. Begane grond met thans twee
afzonderlijk verbouwde winkelpuien.

burgerhuizen

voor WO I

131384

Burgerhuis ontworpen door V. Lievens

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 62 (Eeklo)

notariswoninge interbellum
Het burgerhuis werd gebouwd in opdracht van notaris Albrecht
n, siertuinen
Schoutteet‐Dhuyvetter, kort na zijn aankoop in 1930 van twee
bebouwde percelen. Reeds in 1933 werd het huis aangekocht door de
dokter Michel Bafort.

131385

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 64 (Eeklo)

Huis met oudere kern, volgens kadasterarchief in 1929 voorzien van burgerhuizen
voorbouw met rode bakstenen gevel op de rooilijn, thans
gerenoveerd en gevel geschilderd. Het enkelhuis telt drie traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak met pannen.

364/1748

typologie

arbeiderscités

datering

stijl

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Van Deputte Pieter (Ontwerper)

voor WO I

interbellum

Van Wassenhove Frans
(Ontwerper), Reychler Vincent
(Uitvoerder)

art deco

Lievens Valère (Ontwerper)
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131386

Huis Blancke

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 68 (Eeklo)

Rijhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1950 in opdracht van F.
Blancke ‐ De Smet van de erachter gelegen voormalige
speculoosbakkerij Lilan in de Molenstraat. Volgens plintsteen naar
ontwerp van "Ch.en Ger. Hoge / arch. Gent" en onder leiding van de
"gebr. Maenhout aannemers Adegem".

burgerhuizen

na WO II

neotraditioneel

131387

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 86 (Eeklo)

Deels vrijstaande burgerwoning van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zwart pannen schilddak, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1902.

burgerhuizen

voor WO I

131388

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Koning Albertstraat 9 (Eeklo)

Rijhuis met oudere kern en begin 20ste‐eeuwse voorgevel met
kleurrijk parement van witte en groene faiencetegels en fraaie art‐
nouveautegeltableaus met florale motieven onder de houten kroon‐
en tandlijst op uitgelengde consoles met dropmotief.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

131389

Café Rubens

Eeklo

Eeklo

Koningin Astridplein 10 (Eeklo)

Eén van de meest authentiek bewaarde en mooiste horecazaken,
gebouwd in 1912 samen met het huis nummer 8 door de toenmalige
brouwers, de gebroeders Dhanens.

cafés

131390

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Koningin Astridplein 14 (Eeklo)

stadswoningen voor WO I
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak
gemarkeerd door een breed linker zijrisaliet met trapgevelbekroning,
op de consoles gedateerd "anno – 1902" en op een plintsteen rechts
van de deur gesigneerd: "Cambien/ architecte entrepreneur/ Eecloo".

131391

Grand Hôtel Spittael

Eeklo

Eeklo

Koningin Astridplein 2 (Eeklo)

hotels
Beeldbepalend hoekgebouw met de Visstraat, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1905. Oorspronkelijk opgetrokken uit
baksteen in neotraditionele stijl, thans gepleisterd en witgeschilderde
gevels met imitatievakwerk.

131392

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Koningin Astridplein 26 (Eeklo)

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, op een cartouche boven
de deur gedateerd 1883. Enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder leien zadeldak.

131393

Café Devos

Eeklo

Eeklo

131394

Burgerhuis

Eeklo

131395

Winkelhuis

131396

Villa

131397

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)

eclecticisme

Cambien Honoré Francies
(Ontwerper)

voor WO I

neotraditioneel

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Koningin Astridplein 30 (Eeklo)

Oorspronkelijk neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1873 en gelegen tegenover het station.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Eeklo

Koningin Astridplein 6 (Eeklo)

Rijhuis in electische stijl, volgens het kadasterarchief en op de gevel burgerhuizen
gedateerd 1910. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, gemarkeerd door een breed rechter zijrisaliet
met bekronende topgevel.

voor WO I

eclecticisme

Eeklo

Eeklo

Koningin Astridplein 8 (Eeklo)

Winkelhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 samen met winkels
het ernaast gelegen café Rubens door de lokale brouwerij Dhanens.
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, met centraal dakvenster met puntgevelbekroning.

voor WO I

Eeklo

Eeklo

Korte Moeie 51 (Eeklo)

Villa in cottagestijl, volgens een herdenkingsteen in de hekpijler van
1921 naar ontwerp van architect S. Smitz. Vermoedelijk gebouwd in
opdracht van Herni Duvieusart, directeur van de ernaast gelegen
fabriek.

directeurswonin interbellum
gen, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

cottagestijl

Smitz Serafien (Ontwerper)

Interbellumwoning bij spinnerij L'Ile Adam Eeklo

Eeklo

Korte Moeie 57 (Eeklo)

Woning voorheen behorend tot de spinnerij "L'Ile Adam" waarvoor
bouwvergunning in 1936. Het ontwerp aansluitend bij het
modernisme met plat dak, afgeronde gevel en grote vensters, is
getekend door aannemer Edouard Heene (Eeklo).

personeelswoni interbellum
ngen

modernisme

Heene Edouard (Ontwerper),
Leclercq Gilles (Ontwerper)
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131398

Villa

Eeklo

Eeklo

Kottemstraat 10 (Eeklo)

Villa, oorspronkelijk dokterswoning met praktijk gebouwd in 1957
door pediater Vanhille naar ontwerp van architect Louis Geirnaert
van Eeklo. Witgeschilderde villa opgetrokken uit betonstenen
afgewerkt met een ruwe pleisterlaag, verwerking van breuksteen
voor de onderste bouwlaag en planken van afzelia, volumespel
afgedekt door schuine daken.

dokterswoninge na WO II
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131399

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Krekelmuit 16 (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken net ten
noorden van de voormalige spoorlijn 58 op het gehucht Krekelmuit,
als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

131400

Café Marché au Beurre

Eeklo

Eeklo

Ledeganckplein 1 (Eeklo)

Vanouds gekend als café, zogenaamd "Marché au beurre", met
slagerij en herberg, uitgebaat door E. Gillebeert, later "Het Anker".

cafés

19de eeuw

131401

Standbeeld van K.L. Ledeganck

Eeklo

Eeklo

Ledeganckplein zonder nummer (Eeklo)

Standbeeld van de Vlaamsgezinde dichter Karel Lodewijk Ledeganck
(1805‐1847). Via een wedstrijd werd de uitvoering begin 1896
toegewezen aan beeldhouwer Jules Lagae uit Roeselare, die voor de
sokkel beroep deed op architect Henri Vaerwyck uit Gent. De
plechtige inhuldiging had plaats op 27 augustus 1897.

standbeelden

vierde kwart
19de eeuw

131402

Kleuterschool met conciërgewoning

Eeklo

Eeklo

Lekestraat 35 (Eeklo)

Oorspronkelijk bewaarschooltje met twee klassen, gebouwd volgens
kadasterarchief op grond van Julienne Bovyn door wijnhandelaar
Desiré Goethals‐Mortier in 1902, zie gevelsteen, naar ontwerp van
architect Frans Van Wassenhove, met links aangebouwd huisje van
conciërge van twee traveeën. In 1955 uitgebreid met een derde klas.

conciërgewonin voor WO I
gen,
kleuterscholen,
Mariabeelden

131403

Villa

Eeklo

Eeklo

Leopoldlaan 30 (Eeklo)

Villa, op de hoek met de Sint‐Jansdreef, volgens bouwaanvraag
gebouwd in opdracht van griffier F. Lanszweert‐Vanouplines in 1937
naar ontwerp van architect Franz J. Langeraert (Gent).

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

131404

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Leopoldlaan 44 (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Leopoldlaan als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

131405

Garage De Wolf & Ghyselinck

Eeklo

Eeklo

Leopoldlaan 6 (Eeklo)

Woning en voormalige garage A. De Wolf en R. Ghyselinck, gebouwd burgerhuizen, interbellum
garagebedrijven
in 1938 door de aannemer G. Geeraert (Gent). Oorspronkelijk
vrijstaand complex in een decoratieve baksteenarchitectuur,
aansluitend bij het Romantisch Kubisme en met late invloeden van de
Amsterdamse School, gekenmerkt door de asymmetrische
volumewerking.

131406

Duitse mitrailleurpost spoorlijn 58

Eeklo

Eeklo

Leopoldlaan zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
voormalige spoorlijn 58, als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

131407

Stadswoning ontworpen door Ch. Sestig

Eeklo

Eeklo

Lijnendraaierstraat 6 (Eeklo)

Interbellumwoning, op een plintsteen gesigneerd: “Ch. Sestig/
bouwkundige/ Eekloo”, volgens bouwvergunning van 1933.
Deels vrijstaand rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
plat dak, opgetrokken uit oranjerode baksteen op een plint van
hardsteenplaten.

stadswoningen interbellum

131408

Burgerhuis uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Lijnendraaierstraat 8 (Eeklo)

Interbellumwoning volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931.
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak, opgetrokken uit gele en rode baksteen met
accentuerende witgeschilderde plint en lateien boven de deur en
vensters.

burgerhuizen

interbellum

131409

Hoekhuis met winkel

Eeklo

Eeklo

Markt 1 (Eeklo)

Hoekhuis met de Patersstraat, volgens bouwvergunning van 1934.
Winkelpand van respectievelijk één travee aan de Markt, één
afgeschuinde hoektravee en zeven traveeën in de Patersstraat en
twee en een halve bouwlagen onder plat dak.

Mariabeelden,
winkels

interbellum

366/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

Lagae Jules (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper)

Van Wassenhove Frans
(Ontwerper)

Langeraert François (Ontwerper)

modernisme

Geeraert G. (Ontwerper)

WO I

Sestig Charles (Ontwerper)
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131410

Biljartcafé De Eiktak

Eeklo

Eeklo

Markt 16 (Eeklo)

Hoekhuis met de Lijnendraaierstraat, volgens het kadasterarchief
herbouwd in 1899 door de fabrikant G. Baudts die volgens literatuur
op de hoekpenant het Sint‐Jozefbeeld liet aanbrengen.

cafés,
vierde kwart
heiligenbeelden 19de eeuw

131411

Huizen van het Rootjen

Eeklo

Eeklo

Markt 18‐20 (Eeklo)

Rijhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
mank pannen zadeldak met sporen van het vroegere aandak met
vlechtingen, gebouwd circa 1750 en volgens het kadasterarchief in
1842 in twee gesplitst door de toenmalige eigenaar, stoker B. Van
Hoorebeke verbouwd.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

131412

Herberg

Eeklo

Eeklo

Markt 2 (Eeklo)

Hoekgebouw in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, in 1884
ingericht als postkantoor, in de jaren 1930 tot huidige vorm
aangepast als luxueuze kledingzaak A. Jocqué.

winkels,
herbergen

131413

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Markt 24 (Eeklo)

Vrij oorspronkelijk bewaarde huizen op kavel 4 van de "nieuwe
huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657‐58 op een deel
van het kerkhof. Gebouwd als tweewoonst in 1660 volgens de
voorgeschreven voorwaarden, opgetrokken uit baksteen met twee
bouwlagen en pannen zadeldak.

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

131414

Twee stadswoningen 't Voutje

Eeklo

Eeklo

Markt 26‐28 (Eeklo)

Oorspronkelijk een dubbele woning op kavel 3 van de "nieuwe
huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657‐58 op een deel
van het kerkhof. Bakstenen huizen in kern van circa 1660.

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

131415

Minderbroederskerk

Eeklo

Eeklo

Markt 27 (Eeklo)

Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster kloosterkerken derde kwart
19de eeuw
of klooster van de paters franciscanen‐recolletten, wederopgericht in
1866 op initiatief van Karel Stroo (1793‐1873) in zijn woning en tuin
aan de zuidzijde van de Markt.

131416

Huis van het Rootjen

Eeklo

Eeklo

Markt 30 (Eeklo)

Resterend aangepast huis van de oorspronkelijke tweewoonst
gebouwd op kavel 2 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in
cijnspacht gegeven in 1657‐58 op een deel van het kerkhof.
Bakstenen huis in kern van circa 1660, van drie traveeën en
oorspronkelijk twee en thans drie bouwlagen.

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

131417

Stadhuis Eeklo

Eeklo

Eeklo

Markt 34 (Eeklo)

Oud schepenhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl opgetrokken in
1650‐1654. Restauratie en uitbreiding met administratieve vleugel en
belfort in aangepaste neotraditionele stijl in 1930‐1932, naar
ontwerp van architect Amand Robert Janssens, uitgevoerd door
aannemer Edouard Heene en zonen.

Mariabeelden,
oorlogsgedenkt
ekens,
belforten,
stadhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
interbellum

131418

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Markt 35‐37 (Eeklo)

Oorspronkelijk één burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder leien zadeldak, met oude kern onder meer zichtbaar door de
oude muurankers met kram en krul, volgens het kadasterarchief
aangepast in 1865 in opdracht van hotelier De Potter.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

131419

Herberg La Plume d'or

Eeklo

Eeklo

Markt 36 (Eeklo)

Sinds 1820 gekend als herberg "La Plume d'or"; op de hoek met het
Kerkplein, met oude kern, volgens het kadasterarchief in 1865
samengevoegd met het achterhuis.

herbergen

derde kwart
19de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Nisol Fernand (Ontwerper)

interbellum,
eerste kwart
19de eeuw

neogotiek

Coucke Samuel (Ontwerper),
Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper), Reychler Vincent
(Ontwerper), Smitz Karel Lodewijk
(Ontwerper), Van Haag Germanus
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Heysse Alphonse
(Uitvoerder), Heysse Désiré
(Uitvoerder)

traditioneel,
neotraditioneel

Cornelis Jan Baptist (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Nisol Fernand
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Heene Edouard
(Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

131420

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Markt 38 (Eeklo)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak
met deels behouden rechter zijaandak met vlechtingen van een steiler
dak met vier rijen vlieggaten voor duiven. Gepleisterde en
witgeschilderde voorgevel.

achterhuizen,
duivenverblijve
n,
stadswoningen

131421

Neoclassicistisch burgerhuis met art‐
nouveauwinkelpui

Eeklo

Eeklo

Markt 49‐51 (Eeklo)

Burgerhuis met oude kern opklimmend tot de eerste helft van 19de
eeuw met fraaie houten winkelpui in art‐nouveaustijl uit de eerste
helft van de 20ste eeuw.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme,
art nouveau

131422

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Markt 5 (Eeklo)

Burgerhuis met opmerkelijke neo‐Lodewijk XIV‐voorgevel, volgens
literatuur gebouwd in 1910 door P. Commergo naar ontwerp van
architect A. Poppe en uitgevoerd in lichtroze tegels van "The Leeds
Fireclay Co", thans geschilderd.

burgerhuizen

voor WO I

beaux‐artsstijl

131423

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Markt 50 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder pannen zadeldak, kenmerkend voor het einde van de 19de
eeuw. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

131424

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Markt 7 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1903.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

131425

Tabakswinkel Fabriek van Tabak en Snuif

Eeklo

Eeklo

Markt 73 (Eeklo)

Hoekpand met de Sterrestraat, volgens het kadasterarchief in kern
daterend uit het begin van de 19de eeuw, in het bezit van juwelier L.
Van de Putte, in 1882 verkocht aan B. Gillis, tabaksfabrikant.
Vermoedelijk op dat ogenblik of kort nadien inrichten van de winkel
met kenmerkende pui.

winkels

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

131426

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Markt 95 (Eeklo)

Oorspronkelijk neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder pannen zadeldak, opklimmend tot de tweede helft
van de 19de eeuw. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel.

131427

Gesticht Sint‐Vincentius a Paulo en kapel

Eeklo

Eeklo

Moeie 18 (Eeklo)

Klooster en kapel van het Gesticht Heilige Vincentius a Paulo, dat
opklimt tot 1839 naar plannen van de Eeklose architect Hypoliet De
Smet. Aan Koning Albertstraat kloostervleugel van twaalf traveeën en
twee bouwlagen onder een zadeldak van 1839, uitgebreid in 1877.
Links aansluitende kapel van 1855 naar de plannen van beeldhouwer
Pierre de Vigne‐Quyo. Ten oosten aanzet van de vroegere haakse
ziekenzaalvleugel. Aan de kant van Moeie bevindt zich nog een deel
van de aangelegde tuin met onder meer Heilig Hartbeeld en
Mariagrot.

calvariebergen,
godshuizen,
kloosters,
Mariagrotten,
siertuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
Heilig
Hartbeelden

131428

Hoeve met losse bestanddelen

Eeklo

Eeklo

Moerstraat 2 (Eeklo)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen in het noorden van de
gemeente dicht bij de gemeentegrens met Sint‐Laureins. Volgens
kadasterarchief oude hoeve, grondig aangepast en met toevoeging
van de ruime dwarsschuur in 1884.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

131429

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Moerstraat zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.

WO I

131431

Twee burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 127‐129 (Eeklo)

burgerhuizen
Ensemble van twee en vier traveeën en twee bouwlagen onder
vernieuwd pannen zadeldak, oudste kern, nummer 129, vermoedelijk
uit de tweede helft van de 19de eeuw, recent uitgebreid met eerste
twee traveeën in aangepaste stijl.

tweede helft
19de eeuw
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tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Poppe August (Ontwerper)

Coucke Samuel (Ontwerper), De
Smet Hyppolyte (Ontwerper), De
Vigne‐Quyo Pierre (Ontwerper)
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131430

Bankgebouw Handelsbank

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 1‐3 (Eeklo)

Hoekhuis met het Ledeganckplein. Volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1930 als bankgebouw, zogenaamd "Handelsbank",
volgens bouwaanvraag in 1932 door architect A. Meuleman
verbouwd tot winkelhuis van Verbiest‐Verstraete.

bankgebouwen, interbellum
winkels

131432

Twee interbellumwoningen bij tegelbedrijf Eeklo
Bauters

Eeklo

Molenstraat 130‐132 (Eeklo)

Twee rijhuizen gebouwd in 1933 voor R. Bauters, van het ernaast
gelegen tegelbedrijf R. Bauters en Zoon.

burgerhuizen

131433

Tegelbedrijf R. Bauters en zoon

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 134 (Eeklo)

interbellum
Tegelbedrijf R. Bauters, gebouwd in 1937, naast zijn reeds bestaande gebouwen en
huizen nummer 130 en 132.
structuren voor
fijnkeramische
nijverheid

131434

Woning De Hulsters

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 141 (Eeklo)

Woning volgens bouwvergunning door Gaston De Hulsters gebouwd
in 1936 naar ontwerp van architect K. Van Cauwenberghe.
Interessante inplanting op verspringende rooilijn met typische
afscheiding van de straat door buisleuning op bakstenen muurtje.

burgerhuizen

interbellum

131435

Tweegezinswoning

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 156‐158 (Eeklo)

In 1937 werd in opdracht van Achiel Verbiest een huis verbouwd tot burgerhuizen
twee huizen van drie bouwlagen onder plat dak, zie bouwvergunning.

interbellum

131436

Huis Locufier

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 162‐164 (Eeklo)

Voormalige woning van Paul Locufier, eigenaar van de erachter
gelegen meubelfabriek. Gebouwd in 1929 door aannemer Edouard
Heene, naar verluidt een ontwerp van Charles Hoge (Gent). Halfopen
villa in neorococostijl voorzien van berotst voortuintje met sierlijke
smeedijzeren afsluiting. Bijbehorende dienstwoning.

personeelswoni interbellum
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131437

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 178 (Eeklo)

Woonhuis, volgens bouwaanvraag gebouwd voor brouwer A.
D'Aubioul‐Rutsaert in 1932 door aannemer Marcel Pauwels.
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

131438

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 24 (Eeklo)

Burgerhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Gepleisterde en geschilderde lijstgevel. Licht getoogde vensters in
geriemde omlijsting met sluitsteen. Liggende vensters van
zolderverdieping tussen consoles in het hoofdgestel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

131439

Herenhuis

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 25 (Eeklo)

Herenhuis met dubbelhuisopstand bij het begin van de Molenstraat,
met jaartal 1780 op de voorgevel. In 1777 betrok dokter Bernardus
Johannes De Causmaecker de woning van de overleden chirurgijn
Bertijn. Na zijn overlijden in 1783 kocht dokter Bernardus Isacie,
afkomstig uit Gent, de inmiddels vernieuwde woning.

dokterswoninge vierde kwart
18de eeuw,
n,
paardenstallen voor WO I

Van Wassenhove Frans
(Ontwerper)

131440

Fietsenfabriek Pola Rijwielen fabriek

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 31 (Eeklo)

Gebouwd door fietsenfabrikant Maurice Verbiest‐Verstraete in 1937
onder leiding van de Gentse architect Alexander Meuleman. Op het
binnenterrein ingeplant hoofdgebouw in betonnen skeletbouw van
twee verdiepingen onder vijf sheddaken en bijgebouwen.

interbellum
gebouwen en
structuren voor
metaalbewerkin
g en ‐
verwerking

Meuleman Alexander (Ontwerper)

131441

Huis Verbiest

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 33 (Eeklo)

Voormalig woonhuis in art‐decostijl bij fietsenfabriek, "Pola Rijwielen burgerhuizen
fabriek" (nummer 31), gebouwd in opdracht van fietsenfabrikant
Maurice Verbiest‐Verstraete, naar een ontwerp van architect
Alexander Meuleman uit 1938.

interbellum

131442

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 39 (Eeklo)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
burgerhuizen
zadeldak met drie dakkapellen (leien en pannen), uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

131443

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 41 (Eeklo)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak met drie in 1936 toegevoegde dakkapellen (leien en
pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw
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datering

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Meuleman Alexander (Ontwerper)

interbellum

Van Cauwenberghe Karel
(Ontwerper)

neorococo

Hoge Charles (Ontwerper), Heene
Edouard (Uitvoerder)

Pauwels Marcel (Ontwerper)

art deco

Meuleman Alexander
(Ontwerper), Heene Edouard
(Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

131444

Huis Goethals‐Alleman

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 52 (Eeklo)

De woning in neogotische stijl werd gebouwd in 1886 in opdracht van burgerhuizen
aannemer en stadsarchitect Vincent Reychler (1830‐1897) en zijn
echtgenote Angelique De Keyser (1835‐1921). Een gevelsteen in de
trapgevel toont de emblemen van de bouwkunde en vermeldt het
bouwjaar Anno 1886.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

131445

Huis Fernand Nisol

Eeklo

Eeklo

Molenstraat 54‐56 (Eeklo)

Voormalig winkelhuis van beeldhouwer Fernand Nisol (1868‐1937), kunstenaarswo 19de eeuw,
vermoedelijk in kern 18de‐eeuwse woning met 19de‐eeuwse gevel en ningen, winkels interbellum
rijk uitgewerkte dakkapel uit 1933.

131447

Stedelijke begraafplaats

Eeklo

Eeklo

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)

Stedelijke begraafplaats. Deels beschermd als monument bij
ministerieel besluit van 30.04.2004.

131446

Heilig Grafkapel

Eeklo

Eeklo

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)

131448

Pateetskruis

Eeklo

Eeklo

131449

Mariakapel

Eeklo

131450

Villa

131451

Wolkammerij S.A. Peignage d’Eecloo

plantensoort

context

persoon
Van Wassenhove Frans
(Ontwerper), Reychler Vincent
(Opdrachtgever)

Nisol Fernand (Bewoner)

20ste eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Bruggeman Karel (Ontwerper),
D'Havé Albert (Ontwerper), De
Visscher J. (Ontwerper), Minne
George (Ontwerper), Reychler
Vincent (Ontwerper),
Sarrabezolles Carlo (Ontwerper),
Smitz Firmin (Ontwerper), Smitz
Karel Lodewijk (Ontwerper), Smitz
Serafien (Ontwerper), Van den
Meersche Gustaaf (Ontwerper),
Van Deputte Pieter (Ontwerper),
Dubois L.J. (Uitvoerder), Reychler
Philibert (Uitvoerder), Van
Damme Jan (Uitvoerder)

kapellen
Kapel in regionale neogotiek naar ontwerp van de Eeklose
stadsarchitect Frans Van Wassenhove, uitgevoerd door zijn stiefbroer (gebouwen en
structuren)
aannemer Philibert Reychler, ingewijd op 24 juni 1900. De kapel is
gebouwd tegenover de begraafplaats op het einde van de
Molenstraat, op de plaats van een calvarieberg met een ingegraven
Heilig Graftafereel.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Van Wassenhove Frans
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Reychler Philibert
(Uitvoerder)

Murkelstraat zonder nummer (Eeklo)

sculpturen,
Bronzen monument van de hand van beeldhouwer Rik Poot,
grenspalen
ingehuldigd op 27 september 1998, opgericht in opdracht van de
familie Patteet ter vervanging van het oorspronkelijke grenskruis dat
verdween in de 19de eeuw.

vanaf 1975

Eeklo

Nieuwendorpe zonder nummer (Eeklo)

Neogotische bakstenen wegkapel onder leien dak. Herdenkingsstenen betreedbare
in plint naast de deur vermelden respectievelijk "Om uw bescherming kapellen (klein
O Maria dank oorlog 1940‐1945" en "Ter herinnering aan het 50 jarig erfgoed)
bestaan van dit Mariaoord 1895‐1945".

20ste eeuw

Eeklo

Eeklo

Nijverheidskaai 15 (Eeklo)

Villaatje, gegelen op de hoek met Nieuwendorpe, volgens de
bouwvergunning in het gemeentearchief en het kadasterarchief
gebouwd in 1927 voor Leopold Boelens door aannemer Edouard
Heene.

Eeklo

Eeklo

Nijverheidskaai 7, zonder nummer (Eeklo) Resten van een indrukwekkend textielbedrijf dat zich aan het einde kantoorgebouw voor WO I,
interbellum
en,
van de 19de eeuw aan langs het kanaal vestigde. De wolwasserij, ‐
kaarderij en ‐kammerij "Peignage d'Eeecloo" werd opgericht in 1922 wolfabrieken
en ondergebracht in de gebouwen van de "s.a. Amidonneries
d'Eecloo" van Cousin ‐ Devos, opgericht in 1911. Later uitgebreid met
de gebouwen van de firma Duvieusart, opgericht in 1909 als ververij
en in 1932 uitgebreid met een weverij.
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gedenktekens,
grafkapellen,
grafkruisen,
hagen, hekken,
hekpijlers,
lijkenhuizen,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens, tuin‐ en
parkbeplantinge
n,
buitenbegraafpl
aatsen

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Poot Rik (Ontwerper)

neogotiek

Heene Edouard (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

131452

Hospitaal Sint‐Jan

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)

Heelkundig hospitaal opgericht 1906, naar ontwerp van Modeste de
Noyette, uitgevoerd door aannemer Philibert Reychler onder leiding
van stadsarchitect Frans Van Wassenhove Reeds in 1909 werd het
terrein uitgebreid. In 1911 omgevormd tot psychiatrische kliniek voor
vrouwen met nieuwe vleugel. In 1913 werd de vleugel aan de
spoorlijn verlengd naar het noorden toe en een nieuwe kapel werd
toegevoegd naar ontwerp van W.J. Poschen. Het uiteindelijke
hoofdgebouw vertoont een naar het oosten geopende U‐vorm, aan de
noordzijde verlengd met een kapel.

Mariagrotten,
ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
psychiatrische
instellingen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

interbellum,
voor WO I

131453

Café Kambuis

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 195 (Eeklo)

cafés
Voormalig dorpscafé en woning, volgens kadasterarchief gebouwd
door P. Dhanens (Boekhoute) in 1909. Eenvoudig gebouwtje van twee
en vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).
Verankerde baksteenbouw met getoogde muuropeningen. Linker
zijgevel, sporen van gedichte deuren en zoldervenster.

voor WO I

131454

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 211 (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Oostveldstraat als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

131455

Villa

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 222 (Eeklo)

villa's
Villa in cottagestijl volgens bouwaanvraag van de heer R. De
(bouwkundig
Brabander gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect Ch. Sestig.
Combinatie van bakstenen metselwerk met gepleisterde gevelvlakken erfgoed)
en imitatievakwerk en pannendaken.

131456

Spoorwachtershuis

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 239 (Eeklo)

voor WO I
baan‐ en
Voormalig spoorwachterhuis aan de spoorlijn Eeklo‐Zelzate
seinwachterswo
aangelegd in 1871 en voor het reizigersverkeer gesloten in 1950.
ningen
Alleenstaand bakstenen huis aan de voormalige overweg van twee
bouwlagen onder overkragend mank zadeldak met pannen, aan de
achterzijde lager doorgetrokken. Volgens het kadasterarchief dateert
het huis volgens zijn huidig voorkomen en met inbegrip van een
losstaand bijgebouwtje van 1900.

131457

Directeurswoning

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 3 (Eeklo)

Voormalige woning van de geestelijke directeur van het Psychiatrisch directeurswonin interbellum
gen, villa's
Centrum Sint‐Jan‐Baptist, gebouwd in 1926 door architect W.J.
(bouwkundig
Poschen (Brussel) en aannemer Edouard Heene.
erfgoed)

131458

Landhuis Oaklands

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat 91 (Eeklo)

koetshuizen,
Kasteel gebouwd door industrieel Hermann Enke‐Pöting,
vellenfabrikant in de Zuidmoerstraat, in 1894‐1896 onder leiding van landhuizen
aannemer Cambien‐Spruyt.

vierde kwart
19de eeuw

131460

Duitse mitrailleurpost

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, langs de Oostveldstraat
opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

131459

Onze‐Lieve‐Vrouw‐Hemelvaartkerk

Eeklo

Eeklo

Oostveldstraat zonder nummer (Eeklo)

parochiekerken na WO II
Ingeplant op de hoek met de Kottemstraat, tegenover het domein
Heldenpark. Plans van architect Lode Aerts (Sint‐Niklaas), Jozef De
Coninck (Eeklo) en Frans Vandendael (Heverlee), goedgekeurd in
1962. In 1964 bouw toegewezen aan aannemer Hilaire Ryserhove
(Knesselare). Eerstesteenlegging door hulpbisschop Leo De Kesel op 3
juli 1965.
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bunkers

bunkers

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
De Noyette Modeste (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Nijs August
(Ontwerper), Poschen W.J.
(Ontwerper), Pyl Staf
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper), Ysabie Achille
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Reychler Philibert
(Uitvoerder)

cottagestijl

Sestig Charles (Ontwerper)

Poschen W.J. (Ontwerper), Heene
Edouard (Uitvoerder)

eclecticisme

Cambien‐Spruyt Charles
(Ontwerper)

Aerts Lode (Ontwerper), De
Coninck Jozef (Ontwerper), Pyl
Staf (Ontwerper), Vandendael
Frans (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

131461

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Heropgebouwde interbellumwoning Oude Eeklo
Huis

Eeklo

Pastoor Bontestraat 1 (Eeklo)

burgerhuizen
Voormalig huis van de familie Standaert, naast hun fabriek van
chemische meststoffen en superfosfaat. Désiré en Adolphe Standaert
waren tevens de promotors voor het oprichten van de zelfstandige
parochie van Balgerhoeke en de bouw van een nieuwe parochiekerk.
De woning werd vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en Tweede
Wereldoorlog en heropgebouwd in 1941 naar ontwerp van architect
E.F. Callebaut, zie herdenkingssteen in de gevel.

131462

Hoeve

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 19 (Eeklo)

De hoeve van het regionaal kenmerkende type met losstaande
bestanddelen omvat een naar het zuiden en de straat gericht
boerenhuis en verscheidene bakstenen bedrijfsgebouwen, de
koeienstallen haaks achter het woonhuis werden na de Tweede
Wereldoorlog heropgebouwd.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

131463

Hoeve met losse bestanddelen

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 21 (Eeklo)

Naar het zuiden en de straat gericht boerenhuis vermoedelijk uit de
19de eeuw en recenter vernieuwde bijgebouwen.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

131464

Hoeve

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 35 (Eeklo)

Voormalig boerenhuis ten noorden op het erf, met ervoor recenter
huis, vermoedelijk uit het interbellum, nu in gebruik als stalling.
Oorspronkelijk huis van één bouwlaag onder zadeldak (pannen).
Zijgevels afgewerkt met vlechtingen. Gecementeerde voorgevel met
aangepaste muuropeningen. Bewaarde jaartalankers van 1663.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
17de eeuw

131465

Schoolhuis

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 4 (Eeklo)

Neotraditioneel bakstenen huis gelegen tussen de basisschool en de
pastorie, ten noorden van de parochiekerk. Volgens het
kadasterarchief gebouwd als schoolhuis bij de nieuwe
parochieschool door professor C. Van Crombrugghe in 1912.

onderwijzerswo voor WO I
ningen

131466

Pastorie Sint‐Antoniusparochie
Balgerhoeke met tuin

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 6 (Eeklo)

Gebouwd naar ontwerp van architect Geirnaert van 1913 op grond
geschonken door D. Standaert die ook de grond schonk waarop de
parochiekerk gebouwd werd. Deels ommuurde pastorietuin.

pastorietuinen, voor WO I
omheiningsmur
en, pastorieën

131467

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat 64 (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
voormalige spoorlijn 58 als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

131468

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Eeklo

Eeklo

Pastoor Bontestraat zonder nummer
(Eeklo)

Bakstenen wegkapel opgericht door pastoor Bonte in 1935, bij de
voormalige hoeve nummer 62.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

131469

Cultureel Centrum De Herbakker

Eeklo

Eeklo

Pastoor De Nevestraat 12 (Eeklo)

Cultureel centrum De Herbakker, gebouwd in 1991‐1993 naar
ontwerp van het ontwerpbureau Nero, onder leiding van architect
William Lievens.

culturele centra vanaf 1975

131470

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 13 (Eeklo)

Ruim dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlagen
onder zadeldak, volgens het kadasterarchief in kern daterend van
1865, tot zijn huidige vorm aangepast in 1890.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

131471

Interbellumwoning

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 33 (Eeklo)

Zeer smal huis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1937 en
bestaande uit één travee en drie bouwlagen onder plat dak.

burgerhuizen

interbellum

131472

Interbellumwoning

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 35 (Eeklo)

Interbellumwoning, volgens het kadasterarchief vergroot en
aangepast tot zijn huidige vorm in 1933.

burgerhuizen

interbellum
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typologie

datering

stijl

WO II

modernisme

plantensoort

context

persoon
Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

neotraditioneel

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

Nero (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

131473

Burgerhuis en textielbedrijf Vande Putte

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 38 (Eeklo)

Ruim burgerhuis met grote ingesloten tuin, in kern opklimmend tot
begin 19de eeuw. Volgens het kadasterarchief werd in 1849 het
bestaande huis met leerlooierij omgebouwd tot leerlooierij door Ch.
Verdick, in 1865 wordt opnieuw een woning ingericht en een ververij
gebouwd in een haakse vleugel.

burgerhuizen, 19de eeuw
katoenfabrieken
, leerlooierijen,
omheiningsmur
en, serres,
tuinbruggen,
siertuinen,
textielververijen
, vijvers,
weverijen,
wolfabrieken

131474

Burgerhuis uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 40 (Eeklo)

Rijhuis met twee bouwlagen met oudere kern en aangepaste
interbellumvoorgevel van circa 1935.

burgerhuizen

131475

Herenhuis

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 43 (Eeklo)

herenhuizen,
Herenhuis in kern teruggaand tot het einde van de 18de eeuw. In
1878 eigendom van Joannes Josephus Duplicius de Scheppere die het koetshuizen,
paardenstallen
huis liet vergroten en aanpassen en rechts ervan een bakstenen
koetshuis en paardenstallen bouwde.

131476

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 44 (Eeklo)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1867 door
fabrikant H. Lippens.

burgerhuizen

131477

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 46 (Eeklo)

Woonhuis en vroeger schrijnwerkerij, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1911 door de weduwe L. Heene‐Van Acker. Dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak .

burgerhuizen, voor WO I
schrijnwerkerije
n

131478

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 49 (Eeklo)

Rijhuis met oudere, begin 19de‐eeuwse kern, van drie traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Gecementeerde voorgevel
met schijnvoegen op een grijsgeschilderde plint. Rechthoekige vlak
omlijste muuropeningen.

burgerhuizen

131479

Burgerhuis in art‐decostijl

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 51 (Eeklo)

burgerhuizen
Intact bewaarde art‐decowoning, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1927. Rijhuis met dubbelhuisopstand en twee bouwlagen
onder pseudo‐mansardedak met dakvensters.

131480

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Patersstraat 6 (Eeklo)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met kenmerkend
voorgevelparement van gele faiencetegels verrijkt met speklagen en
ontlastingsboogjes van bruine faiencetegels, uit begin 20ste eeuw.
Arduinen plint en vensterdorpels. Getoogde muuropeningen.

131481

Hoeve met losse bestanddelen 't
Wallenhof

Eeklo

Eeklo

Peperstraat 38 (Eeklo)

Oude hoeve. Haaks op de straat ingeplant boerenhuis, ingetekend op boerenwoninge 20ste eeuw
de Poppkaart, doch huidig uitzicht voornamelijk uit 20ste eeuw.
n, hoeven met
losse
bestanddelen

131483

Watertoren

Eeklo

Eeklo

Peperstraat zonder nummer (Eeklo)

De zuilvormige watertoren van 600 m² werd opgetrokken in 1937‐38, watertorens
vermoedelijk naar ontwerp van ingenieur M. Roels. Het plan van
26.02.1937 is opgemaakt door de eigen administratie van de
Nationale Maatschappij van Waterleidingen.

interbellum

131482

Kapel

Eeklo

Eeklo

Peperstraat zonder nummer (Eeklo)

Eenvoudig witgeschilderd, bakstenen wegkapelletje met Onze‐Lieve‐ pijlerkapellen
Vrouwebeeld in getraliede nis, naar verluidt opgericht in 1915.

WO I

373/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

interbellum

art deco

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

Roels Marc (Ontwerper)
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131484

Rij van vier arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 12‐18 (Eeklo)

Per twee gekoppelde arbeidershuisjes van twee traveeën en
anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken, huidig voorkomen
vermoedelijk uit tweede helft 19de eeuw maar met oudere kern.
Opgesteld volgens spiegelbeeldschema. Verankerde en
gecementeerde gevels met schijnvoegen. Rechthoekige en licht
getoogde muuropeningen.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

131485

Huis A. Van Acker

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 17 (Eeklo)

Voormalig woonhuis van August Van Acker (1827‐1902),
stadssecretaris, uitgever, drukker en geschiedschrijver. Woonhuis
volgens kadasterarchief van 1868. Gerenoveerd burgerhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen).

burgerhuizen

131486

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 19 (Eeklo)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), volgens kadasterarchief van 1876. Witgeschilderde
bakstenen lijstgevel op een gecementeerde en zwart geschilderde
plint.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

131487

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 21‐23 (Eeklo)

Eenheidsbebouwing van twee rijhuisjes van twee traveeën.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

131488

Stadswoning en winkel

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 25‐27 (Eeklo)

stadswoningen, voor WO I
Ensemble van twee huizen, oorspronkelijk een huis en een winkel,
gebouwd in opdracht van de weduwe van August Van Acker en onder winkels
leiding van de aannemers René en Edouard Heene in 1903.

131489

Textielbedrijf Den Bouw

Eeklo

Eeklo

Prinsenhofstraat 7 (Eeklo)

Voormalig stoffenfabriek, opgericht door Pierre Jean Goethals in
1805. Fabriek stopgezet in 1852. In 1853 werd het gebouw
aangekocht door ridder Karel Stroo voor de inrichting van een
parochiale kring waarin het Genootschap van de Heilige Vincentius
ondergebracht werd met twee liefdadige instellingen, het "Werk van
Sint‐Jan‐ Baptist" en het "Werk van de soep", vanaf 1865 eveneens
avondschool en openbare bibliotheek. In een achter gelegen gebouw
werd volgens het kadaster in 1879‐1880 een parochiale
jongensschool gebouwd door de zusters Felicie en Eugenie Ryffranck.

131490

Twee gespiegelde stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Raamstraat 2‐4 (Eeklo)

Twee samen gebouwde rijhuizen in spiegelbeeld, elk drie traveeën en stadswoningen voor WO I
twee bouwlagen onder doorlopend pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1912 op de plaats van vroegere
paardenstallen van veekoopman Van de Genachte.

131491

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Raamstraat 3 (Eeklo)

Rijhuis met oude, begin 19de‐eeuwse kern, met drie traveeën en twee stadswoningen eerste kwart
bouwlagen onder pannen zadeldak.
19de eeuw

131492

Burgerhuis uit het interbellum

Eeklo

Eeklo

Raamstraat 30 (Eeklo)

Art‐decowoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1938.
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak.

burgerhuizen

interbellum

131493

Rij van vier burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

Raamstraat 49‐55 (Eeklo)

Rij van vier samen gebouwde huizen volgens het kadasterarchief van burgerhuizen,
winkels
1938, van elk twee traveeën en twee bouwlagen en plat dak.
Opgetrokken uit gele baksteen op een plint van bruine of rode
baksteen.

interbellum

131494

Rij arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Raverschootstraat 1‐11 (Eeklo)

Rij arbeidershuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd
in 1929 door wijnhandelaar Van Hyfte‐De Vilder op een deel van de
gesloopte voormalige textielfabriek Neelemans, opgericht in 1847
aan de nieuwe Tieltsesteenweg.

arbeiderscités

interbellum

374/1748

gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie, lagere
scholen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

Heene Edouard (Uitvoerder),
Heene René (Uitvoerder)

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

art deco
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131496

Duitse mitrailleurpost

Eeklo

Eeklo

Ringlaan zonder nummer (Eeklo)

Gelegen in een akker ten oosten van de Ringlaan, ten noorden van de bunkers
voormalige spoorlijn 58 en de Leopoldlaan. Duitse bunker
opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung. Deze Duitse
verdedigingsstelling werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
opgetrokken langs de grens met Nederland, tussen Knokke en
Vrasene (Beveren).

131495

Watertoren

Eeklo

Eeklo

Ringlaan zonder nummer (Eeklo)

Watertoren van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Betonnen watertoren gebouwd in 1989/ 1991‐1992 naar ontwerp
van Ortwin Deroo (Brussel), architect van de VMW.

131497

Spoorwachterswoning

Eeklo

Eeklo

Roze 2 (Eeklo)

baan‐ en
Voormalig spoorwachterhuis aan de spoorlijn Eeklo‐Brugge,
seinwachterswo
aangelegd in 1862‐63 door de "Société Anonyme du Chemin de Fer
d'Eecloo à Bruges" als uitbreiding van de concessielijn Gent‐Eeklo van ningen
1861 op initiatief van de Eeklose fabrikant Isidoor Neelemans. In 1959
werd de lijn tussen Brugge en Eeklo afgeschaft voor het
reizigersverkeer.

131498

Architectenwoning Geirnaert

Eeklo

Eeklo

Sint ‐ Jansdreef 10 (Eeklo)

Villa, volgens kadasterarchief gebouwd in 1959 door architect Louis
Geirnaert als eigen woning.

na WO II
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
architectenwoni
ngen

131499

Goed ten Moere

Eeklo

Eeklo

Sint ‐ Jansdreef 21 (Eeklo)

Eén van de twee hofsteden van het Sint‐Janshospitaal van Brugge,
waarvan de geschiedenis opklimt tot midden 13de eeuw. Hoeve met
losstaande bestanddelen, met boerenhuis ten noorden van het
begraasde erf, ten westen bakstenen dwarsschuur met stallen en
andere dienstgebouwen, grotendeels heropgebouwd na de Tweede
Wereldoorlog.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw, na
n, schuren,
stallen, hoeven WO II
met losse
bestanddelen

131500

Sint‐Jansgoed

Eeklo

Eeklo

Sint ‐ Jansdreef 24 (Eeklo)

17de eeuw
Oorspronkelijk omgrachte hoeve, samen met bovengenoemde hoeve, hoeven met
één van de twee hofsteden van het Sint‐Janshospitaal van Brugge.
losse
bestanddelen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

131502

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Sint ‐ Jansdreef zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'. Het betreft meer bepaald één van twee bij
elkaar gelegen bunkers langs de voormalige spoorlijn 58, iets ten
westen van de Sint‐Jansdreef.

WO I

131501

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Sint ‐ Jansdreef zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'. Het betreft één van twee bij elkaar gelegen
bunkers langs de voormalige spoorlijn 58, niet ver van de Sint‐
Jansdreef.

WO I

131503

Bloemisterij

Eeklo

Eeklo

Sint‐Laureinsesteenweg 21 (Eeklo)

bijgebouwen,
Alleenstaande woning, voorheen met bloemisterij Potvliege,
gebouwd in 1884. Tuin afgesloten door fraai ijzeren hek. Haaks op de burgerhuizen,
straat ingeplant bakstenen huis van vier traveeën en twee bouwlagen bloemisterijen
onder zadeldak (pannen).

vierde kwart
19de eeuw

131504

Mariakapel

Eeklo

Eeklo

Sint‐Laureinsesteenweg zonder nummer
(Eeklo)

betreedbare
Bakstenen wegkapel onder leiendakje, vermoedelijk opgericht in
kapellen (klein
1875 en recent wederopgebouwd naar oorspronkelijk model.
Spitsboogvormige deur en vensters. Op witmarmeren altaar inscriptie erfgoed)
"Heilige Maria bid voor ons".

vierde kwart
19de eeuw

131505

Villa Pinehurst

Eeklo

Eeklo

Sportlaan 7 (Eeklo)

veranda's, villa's voor WO I
Villa in 1904 gebouwd door Herman Peter Enke‐Lunt, zoon van
(bouwkundig
industrieel Hermann Enke‐Pöting, vellenfabrikant in de
erfgoed)
Zuidmoerstraat en eigenaar‐bewoner van villa "Oaklands", nu
zogenaamd "Heldenpark". Gebouw in art‐nouveaustijl met invloeden
van de Engelse cottagestijl door het gebruik van erkers en
imitatievakwerkbouw in de puntgevels en als gevelbeëindiging.

375/1748

typologie

watertorens

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

vanaf 1975

Deroo Ortwin (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Geirnaert Louis (Ontwerper),
Maréchal Bart (Ontwerper)

art nouveau
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131506

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Sportlaan zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.

131508

Neoclassicistisch burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 13 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak met gepleisterde en geschilderde lijstgevel,
opklimmend tot tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

131509

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 14 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief in zijn huidige
vorm van 1867. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

131510

Hoekhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 2 (Eeklo)

Hoekhuis met de Patersstraat, met oudere kern van één bouwlaag
onder mansardedak, volgens het kadasterarchief deels herbouwd in
1883 door de familie Van Damme.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

131511

Vredegerecht

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 21 (Eeklo)

gerechtsgebou
Opvallend kleurrijk bakstenen gebouw in neogotische stijl bij het
begin van de Stationsstraat, opgericht door de stad Eeklo tussen 1895 wen
en 1899 als vredegerecht, naar ontwerp van architecten Henri
Vaerwyck en Frans Van Wassenhove.

vierde kwart
19de eeuw

131512

Twee winkelhuizen

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 30‐32 (Eeklo)

Twee rijhuizen met oudere kern en eenzelfde voorgevelparement van winkels
beige en bruine faiencetegels uit het begin van de 20ste eeuw.
Winkelpui op de begane grond.

eerste helft
20ste eeuw

131513

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 34 (Eeklo)

Rijhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlagen onder
pannen zadeldak, met rechts aansluitend deurtje ter afsluiting van
een brandstraatje, in kern opklimmend tot begin 19de eeuw.

131515

Herenhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 45 (Eeklo)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1873
door F. Euerard.

131514

Herenhuis in rococostijl

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 4‐6 (Eeklo)

131516

Twee burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

131517

Notariswoning

Eeklo

131518

Neoclassicistisch herenhuis

131519

131520

plantensoort

context

persoon

WO I

neogotiek

De Decker Edgard (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Achtergael Lieven (Ontwerper),
Beel Stéphane (Ontwerper)

Herenhuis in rococostijl van circa 1775, laatst bewoond door dokter herenhuizen,
A. Meire, in 1917 aangekocht door de "Banque de Gand" en sindsdien koetshuizen
ingericht als bankfiliaal.

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

rococo

Robiette Jean (Ontwerper),
Robiette Paul (Ontwerper)

Stationsstraat 57‐59 (Eeklo)

Enkel‐ en dubbelhuis van respectievelijk twee en vijf traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder verspringende pannen zadeldaken, volgens het
kadasterarchief in kern van 1848. Thans gecementeerd
voorgevelparement met schijnvoegen tussen de hardstenen plint en
cordonlijst.

tweede kwart
19de eeuw

Eeklo

Stationsstraat 58 (Eeklo)

Imposant herenhuis, gebouwd in 1880‐81 door notaris Emiel Dauwe notariswoninge vierde kwart
19de eeuw
(1848‐1930), van 1902 tot 1920 tevens burgemeester van Eeklo, naar n
plannen van architect P. Van Hoecke. Nadien bleef het huis in het
bezit van de familie en had één van de zonen, dokter Urbain Dauwe er
zijn praktijk.

neoclassicisme

Van Hoecke P. (Ontwerper)

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 62 (Eeklo)

Imposante, voormalige woning van leerlooier Aimé Vermast‐De Buck, herenhuizen
daterend van 1881. Na de Eerste Wereldoorlog was Jules Vermast,
eigenaar van de gemechaniseerde leerlooierij aan de Zuidmoerstraat,
bewoner van het pand en liet er naar verluidt interieurverfraaiingen
aanbrengen.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 64‐66 (Eeklo)

Oorspronkelijk fraai burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1881
door industrieel E. Goethals‐Goethals, thans op de begane grond
deels verbouwd tot winkel samen met het aanpalende pand.

vierde kwart
19de eeuw

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 65 (Eeklo)

Hoekhuis met de Garenstraat, met oudere kern en typisch
voorgevelparement van beige en bruine faiencetegels uit het begin
van de 20ste eeuw.
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burgerhuizen

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw
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131521

Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 73‐75 (Eeklo)

Twee, volgens het kadasterarchief samen gebouwde eclectische
rijhuizen in 1910, opgetrokken uit dezelfde oranjerode baksteen,
gemarkeerd door speklagen en hardstenen cordons, onder een
doorlopend pseudo‐mansardedak met oeil‐de‐boeufs, dakvenster en
dakkapel.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

131522

Neoclassicistisch burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 77 (Eeklo)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in burgerhuizen
1912 door fabrikant Van de Putte‐De Beir. Verzorgd en authentiek
bewaard dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
pseudo‐mansardedak met dakkapellen en een dakvenster met hoog
leien schilddak en ijzeren nokhek boven de rechter travee.

voor WO I

neoclassicisme

131523

Neoclassicistisch burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 93 (Eeklo)

burgerhuizen
Verzorgd neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak met vier dakkapellen, volgens
het kadasterarchief gebouwd in 1873, naar verluidt aangepast na de
Eerste Wereldoorlog.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

131524

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 96 (Eeklo)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met twee aangepaste dakkapellen, volgens het kadasterarchief en op
de gevel gedateerd "ANNO 1887".

vierde kwart
19de eeuw

131507

Volkshuis Werkmanswelzijn

Eeklo

Eeklo

Stationsstraat 99‐101 (Eeklo)

Oprichting van een liberale coöperatieve maatschappij in 1900 en
aankoop van een bestaand herenhuis op deze locatie met inrichting
van een winkel, bakkerij, café en feestzaal.

131526

Rij van vier arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Sterrestraat 14‐20 (Eeklo)

arbeiderswonin 19de eeuw,
Rij arbeidershuizen met 19de‐eeuwse kern en thans gecementeerd
gen
eerste helft
voorgevelparement op een arduinen plint, uit begin 20ste eeuw.
20ste eeuw
Enkelhuizen van twee traveeën volgens repeterend schema en twee
bouwlagen onder doorlopend zadeldak. Rechthoekige omlijste deuren
en vensters met bewaard schrijnwerk; nieuwe kroonlijst.

131527

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Sterrestraat 2B (Eeklo)

Mariabeelden, 19de eeuw,
Woning met twee bouwlagen uit de 19de eeuw, thans horende bij
Markt nummer 77. Behouden beraapt gevelparement en vlak omlijste stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
muuropeningen, met op de bovenverdieping, op de rechter
hoekpenant, bewaarde witgeschilderde neogotische beeldnis met
Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met Kindje Jezus.

131525

Rij van zes arbeiderswonigen

Eeklo

Eeklo

Sterrestraat 3‐13 (Eeklo)

Rij van zes arbeidershuizen, volgens het kadasterarchief in kern
opgetrokken in 1868, begin 20ste eeuw voorzien eenzelfde
gevelparement van beige en bruine faiencetegels, op één tegeltje
gesigneerd: "Charles Deloof Cuelenaere/ Bruges‐Bassin".

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

131528

Arbeiderswoning

Eeklo

Eeklo

Teirlinckstraat 10 (Eeklo)

Laag arbeidershuisje volgens het kadasterarchief gebouwd in 1859.
Enkelhuisje van twee traveeën onder pannen zadeldak. Verankerde
geschilderde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen en
aflijnende geprofileerde daklijst.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

131529

Drie arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Teirlinckstraat 22‐26 (Eeklo)

Drie identieke lage arbeiderswoningen, volgens het kadasterarchief arbeiderswonin tweede kwart
19de eeuw
gebouwd in 1848. Enkelhuisjes van twee traveeën onder doorlopend gen
pannen zadeldak. Verankerde baksteen met rechthoekige deuren en
vensters en aflijnende geprofileerde daklijst.

131530

Rij arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Teirlinckstraat 25‐35 (Eeklo)

Rij van identieke arbeidershuizen, volgens het kadasterarchief
arbeiderswonin derde kwart
gebouwd in 1870. Enkelhuizen van twee traveeën volgens repeterend gen
19de eeuw
schema en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak.
Gecementeerd en geschilderd parement met schijnvoegen en
getoogde muuropeningen.

131531

Kleuterschool

Eeklo

Eeklo

Teirlinckstraat 37 (Eeklo)

Opgericht in 1877 als vrije bewaarschool op initiatief van
onderpastoor Dalschaert, van 1878 tot 1895 bestuurd door zusters
van het nieuwe klooster van de Spinessen of Jozefienen, afkomstig
van Gent.
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volkshuizen

kleuterscholen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw
n

Deloof‐Cuelenaere Charles
(Uitvoerder)

Smitz Karel Lodewijk (Ontwerper)
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131532

Arbeiderswoning

Eeklo

Eeklo

Teirlinckstraat 47 (Eeklo)

arbeiderswonin vierde kwart
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gen
19de eeuw,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1881 met vernieuwde
eerste helft
voorgevel uit begin 20ste eeuw. Parement van gele faiencetegels met
20ste eeuw
speklagen en ontlastingsboogjes van bruine tegels op een plint van
groene tegels. Licht getoogde muuropeningen.

131534

Rij arbeiderswoningen en gevelniskapel

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 121‐127 (Eeklo)

Bewaard deel van een rij arbeidershuisjes van één bouwlaag onder
zadeldak, volgens de mutatieschets van 1912 in het kadasterarchief,
een rij van 10 huisjes .

131535

Witte Huis

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 16‐18 (Eeklo)

herenhuizen,
Oorspronkelijk twee huizen, opgetrokken vlak na de aanleg van de
steenweg in 1840 door J.B. Cornelis. Reeds in 1845 aangekocht door weverijen
Jan Baptist Neelemans en aangepast tot één grote woning.

131536

Veevoederbedrijf Dhooge

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 175 (Eeklo)

Veevoederbedrijf opgericht in 1936 door de gebroeders Dhooge,
handelaars in zaden, granen en kunstmeststoffen uit Boekhoute, op
de plaats van het vlasbedrijf van Julien De Sutter.

131537

Villa Dhooge

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 177 (Eeklo)

Villa gebouwd in 1939 door veevoederfabrikant Edward Dhooge
villa's
achter zijn fabriek, naar ontwerp van architect K. Van Cauwenberghe. (bouwkundig
erfgoed)

131538

Klooster van de arme klaren coletinnen

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 22 (Eeklo)

Klooster van de arme klaren coletinnen, zogenaamd "Monasterium
van de Heilige Drievuldigheid". Kloostercomplex rondom twee
kloosterhofjes, opgetrokken in verschillende bouwfasen: eerste
kloostergebouwen van 1891‐1893, kapel van 1894, en laatste
uitbreiding van 1902, straatvleugel vernieuwd in 1960.

131539

Villa

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 42 (Eeklo)

Villa in cottagestijl op de hoek met Korte Moeie. Volgens de
bouwvergunning opgetrokken in opdracht van E. Dewez in 1928.

131533

Rij van gekoppelde burgerhuizen

Eeklo

Eeklo

Tieltsesteenweg 6‐12 (Eeklo)

Huizenrij gebouwd op de plaats van een gedeelte van de voormalige burgerhuizen,
opslagplaatsen,
textielfabriek Neelemans. De eerste bedrijfsgebouwen van de
wolweverij werden opgericht in 1846 door Jean Baptist Neelemans, wolfabrieken
reeds uitgebreid in de daaropvolgende jaren en toevoeging van een
wolspinnerij. In 1898‐1906 werd het gebouw aan de straatkant
verbouwd tot drie woonhuizen en twee opslagplaatsen. Nu ensemble
van vier resterende huizen in eenheidsbebouwing met bepleisterde
lijstgevel van twee‐en‐een‐halve bouwlaag onder doorlopend pannen
zadeldak.

131540

Jeneverhuis Van Hoorebeke

Eeklo

Eeklo

Van Hoorebekeplein 2‐3 (Eeklo)

Resterend deel van de voormalige jeneverstokerij Van Hoorebeke, de distilleerderijen, vierde kwart
opslagplaatsen 19de eeuw
enige Belgische jeneverstokerij op basis van jeneverbessen. Het
bewaarde gebouw vormde als opslagplaats slechts een deel van het
oorspronkelijke complex, en werd volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1893‐1894 in opdracht van Edmond Van Hoorebeke.

131541

Hoeve

Eeklo

Eeklo

Veldekens ‐ Vaart 1 (Eeklo)

Hoeve gelegen aan de oostelijke oever van het Schipdonkkanaal.
Ruim woonhuis van twee bouwlagen onder schilddaken (pannen) op
plattegrond in L‐vorm.

378/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

arbeiderswonin voor WO I
gen,
gevelniskapelle
n
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

burgerhuizen, interbellum
maalderijen,
opslagplaatsen

modernisme,
eclecticisme

interbellum

Van Cauwenberghe Karel
(Ontwerper)

calvariebergen,
heiligenbeelden
, infirmerieën,
kleuterscholen,
kloosters,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

D'Havé Albert (Ontwerper),
Hollevoet Pierre (Ontwerper),
Heysse Alphonse (Uitvoerder),
Heysse Désiré (Uitvoerder)

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

cottagestijl

tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

hoeven, stallen 19de eeuw

eclecticisme
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131542

Hoeve Het Goed Altena

Eeklo

Eeklo

Veldekens 23 (Eeklo)

Voorheen omwalde hoeve van het Brugse Sint‐Janshospitaal
ingeplant op de oostelijke oever van de Lieve, later vervangen door
het Schipdonkkanaal. In 1654 liet het hospitaal een nieuw woonhuis
bouwen op de hoeve.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 17de eeuw
losse
bestanddelen

131543

Duitse mitrailleurpost

Eeklo

Eeklo

Veldstraat 9 (Eeklo)

Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken ten
noorden van de Oostveldstraat, als onderdeel van de
'Hollandstellung'.

bunkers

131544

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Visstraat 17 (Eeklo)

Rijwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op burgerhuizen
een gevelsteentje boven de deur gedateerd "anno 1910", links op een
plintsteen gesigneerd: "E. Heene / aannemer / Eecloo".

131545

Rij arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 1‐9 (Eeklo)

Historische locatie van de grafelijke Hondecoten, op de zuidhoek van arbeiderswonin vierde kwart
gen, herbergen 18de eeuw,
de Vlamingstraat en de huidige Collegestraat, vroeger
tweede helft
Hondecotstraatje genoemd. Eind 18de eeuw is de locatie als herberg
19de eeuw
"het Hondecot" gekend. Oorspronkelijke herberg met binnenkoer,
volgens het kadasterarchief uitgebreid in 1865 en 1892 en in 1937
verkocht en verkaveld in vijf woningen.

131546

Twee arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 26‐28 (Eeklo)

Twee samen gebouwde huisjes van elk twee traveeën en één
bouwlaag onder pseudo‐masardedak met dakvenster, volgens het
kadasterarchief aangepast in de jaren 1920. Opgetrokken uit
oranjerode en gele baksteen op een plint in bossage en voorzien van
sierankers onder de kroonlijst.

arbeiderswonin interbellum
gen

131547

Buurtwinkel

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 41 (Eeklo)

Rijhuis en vroeger buurtwinkeltje, drie traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1875. Gecementeerd en geschilderd parement met schijnvoegen.
Bewaarde houten winkelpui met deur en twee vensters tussen
pilasters onder een overkragende kroonlijst met rolluikkasten.

winkels

131548

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 46 (Eeklo)

Bakstenen rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudo‐mansardedak met getrapt dakvenster en oeil‐de‐boeuf,
vernieuwd in de jaren 1920. Parement van oranjerode baksteen
verlevendigd met witte bakstenen speklagen, hoekstenen en
ontlastingsboogjes op een plint van hardsteenplaten.

stadswoningen interbellum

131549

Twee arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 50‐52 (Eeklo)

Twee rijhuizen van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder arbeiderswonin eerste kwart
gen
19de eeuw,
verspringende zadeldaken, thans met eenzelfde gecementeerd en
interbellum
geschilderd parement met schijnvoegen en sierlijke omlijstingen met
oren, in kern vermoedelijk nog daterend uit begin 19de eeuw, volgens
het kadasterarchief aangepast in de jaren 1920.

131550

Poort en wijnmagazijn

Eeklo

Eeklo

Vlamingstraat 56 (Eeklo)

Achterin gelegen voormalig wijnmagazijn horende bij het woonhuis opslagplaatsen, interbellum
van wijnhandelaar Ph. Van Hoorebeke, bereikbaar via een overdekte poorten
(bijgebouwen)
doorrit met poort in de Cocquytstraat.

131551

Waterproductiecentrum met woonhuis
elektrieker‐fonteinier

Eeklo

Eeklo

Waaistraat 2‐4 (Eeklo)

aterproductiecentrum (nummer 2) met woning (nummer 4) van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Het pompstation werd
in 1937 ontworpen, vermoedelijk door architect‐diensthoofd Th.
Coveliers van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen.

personeelswoni interbellum
ngen,
waterwinningsg
ebouwen

131552

Boerenarbeiderswoning

Eeklo

Eeklo

Waaistraat 35 (Eeklo)

Op de hoek met de Galgestraat gelegen voormalig
boerenarbeidershuisje met omringende tuin, vermoedelijk uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Gerenoveerd huis van drie traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).

boerenarbeider eerste helft
19de eeuw
swoningen,
stallen

131553

Duitse bunker

Eeklo

Eeklo

Waaistraat zonder nummer (Eeklo)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

voor WO I

Heene Edouard (Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw

WO I

modernisme

Coveliers Th. (Ontwerper)
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131555

Twee gekoppelde stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Zandstraat 119‐121 (Eeklo)

Gekoppelde woningen in kleurrijke baksteenarchitectuur van elk twee stadswoningen interbellum
traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak,
opgetrokken volgens bouwvergunning van 1936.

131554

Rij arbeiderswoningen

Eeklo

Eeklo

Zandstraat 2‐14 (Eeklo)

Rij lage arbeidershuisjes van elk twee traveeën onder doorlopend
pannen zadeldak, nog ingeplant op de oude rooilijn, op de hoek met
Moei, volgens het kadasterarchief reeds bestaande voor 1835.
Verankerde gecementeerde parementen en rechthoekige
muuropeningen, meestal met nieuw schrijnwerk.

arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw

131556

Boerenwoning

Eeklo

Eeklo

Zandvleuge 125 (Eeklo)

Boerenwoning van voormalige hoeve met losse bestanddelen op een
met gras begroeid erf, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw met
latere aanpassingen. Boerenwoning van één bouwlaag onder
zadeldak met geschilderde gevels op gepikte plint.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

131557

Stadswoning

Eeklo

Eeklo

Zilverstraat 4 (Eeklo)

Eclectisch rijhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912.
Bakstenen enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak.

stadswoningen voor WO I

131558

Winkel

Eeklo

Eeklo

Zilverstraat 7 (Eeklo)

Rijhuis met voormalig winkeltje met behouden fraaie houten pui,
volgens het kadasterarchief heropgebouwd in 1906. Bakstenen
parement, twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

winkels

131559

Bejaardenwijk Zonnepark

Eeklo

Eeklo

Zonnepark 1‐42, 43 (Eeklo)

Laagbouw parkwijk met 42 bejaardenwoningen en een clubhuis,
gerealiseerd door het stadsbestuur van Eeklo naar plannen van Edgar
De Decker en Roger Leloup uit 1964. In 2003 werden de woningen
aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
gemeenschapsl
okalen,
parkwijken,
bungalows

131560

Metaalconstructie E.D. Steyaert‐Heene.

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 102‐104 (Eeklo)

De vestiging van de firma vindt haar oorsprong in een klein
ijzermagazijn uit 1915 In 1928 breidde Désiré Steyaert‐Heene dit
achteraan het perceel uit met een constructiewerkhuis, dat zich
naderhand gestadig rond de eerste kern zou uitbreiden (onder meer
uitbreidingen in 1937‐38, 1941‐1943 en 1948‐1950). In 1957 werden
nieuwe fabriekshallen gebouwd met toegang vanaf de
Zuidmoerstraat. Rechts van deze werden in 1965 een nieuwe
constructiehal, een conciërgewoning en burelen gebouwd.

conciërgewonin eerste helft
20ste eeuw, na
gen,
kantoorgebouw WO II
en,
metaalfabrieken

131561

Burgerhuis

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 115 (Eeklo)

burgerhuizen
Eclectisch rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudo‐mansardedak met oeuil‐de‐boeuf en dakvenster, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1907.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

voor WO I

voor WO I

modernisme

eclecticisme

De Decker Edgard (Ontwerper),
Leloup Roger C.M.P. (Ontwerper),
OCMW stad Eeklo
(Opdrachtgever)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

131562

Klooster en kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ten
Doorn

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 125 (Eeklo)

Het huidige klooster‐ en scholencomplex met kapel van Onze‐Lieve‐
Vrouw Ten Doorn is een indrukwekkend ensemble waarvan de
geschiedenis teruggaat tot het midden van de 15de eeuw en die innig
verbonden is met de stad.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
hekken, hoeven,
internaten,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
tuinen

tweede helft
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

neogotiek

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper), Bethune Jean‐
Baptiste (Ontwerper), Bruyenne
Justin (Ontwerper), Cambien
Honoré Francies (Ontwerper),
Canneel‐Claes Jean (Ontwerper),
Cornelis Jan Baptist (Ontwerper),
Delanier François (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Haché Jan (Ontwerper), Rooryck
Raymond (Ontwerper), Smitz
Karel Lodewijk (Ontwerper), Van
Deputte Pieter (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper),
Blanchaert Leonard (Uitvoerder),
Blanchaert Leopold (Uitvoerder),
Bressers Adrien (Uitvoerder), Van
Deputte Pieter (Uitvoerder),
Wante Ernest (Uitvoerder)

131563

Directeurswoning

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 127 (Eeklo)

directeurswonin derde kwart
Voormalige woning Willems‐Kaisergrüber, opgericht in 1861, in de
19de eeuw
jaren 1920 aangekocht samen met de grote tuin door de zusters van gen
Liefde als directeurswoning van Ten Doorn. Vrijstaand dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.

131564

Bisschoppelijk college Heilige Vincentius

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 129 (Eeklo)

Voormalig "Bisschoppelijk college Heilige Vincentius", thans vzw
College Onze‐Lieve‐Vrouw ten Doorn en "De Passage", open
dienstverleningshuis voor mensen met beperking en hun omgeving.

neogotiek, art
deco

Acke Hubert I.J. (Ontwerper), de
Wilde Bernard (Ontwerper),
Hollevoet Pierre (Ontwerper),
Reychler Felix (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
A. Smitz en zonen (Uitvoerder)

131565

Sint‐Theresia Instituut

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 136 (Eeklo)

Voormalig Sint Theresia Instituut (naaischool) van Onze‐Lieve‐Vrouw gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
ten Doorn, in 1924 in het oude kloostergebouw van de broeders van secundair
onderwijs
Liefde. Achterin, haaks op de straat ingeplante bakstenen
schoolvleugel van veertien traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1898.

131566

Parochiaal Centrum Beukenhof

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 138 (Eeklo)

Fraai ijzeren hek tussen gietijzeren zuilen met vaasbekroning op een
hardstenen voet.

131567

Hoekhuis met winkel

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 140 (Eeklo)

Hoekpand met de Patersstraat, volgens het kadasterarchief gebouwd winkels
in 1912. Kleurrijk bakstenen winkelpand van twee en vier traveeën
met typische afgeschuinde hoektravee en twee bouwlagen onder
zadeldak met houten dakkapel op de hoektravee.

voor WO I

131568

Klooster van de minderbroeders

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 158 (Eeklo)

Voormalig "Patersklooster" of nieuw klooster van de minderbroeders‐ kloosters
franciscanen, thans "De Waai". In 1897 werd gestart met de bouw
van een nieuw klooster in sobere neogotische stijl ontworpen door de
Eeklose architect Frans Van Wassenhove en uitgevoerd door
aannemer A. Heysse. Eerstesteenlegging op 30 maart 1897, wijding
op 4 september 1898.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Nisol Fernand (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper),
Heysse Alphonse (Uitvoerder)
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gebouwen voor
secundair
onderwijs,
lagere scholen,
werkplaatsen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

plantensoort

context

persoon

hekken, tuin‐ en eerste helft
parkbeplantinge 20ste eeuw
n
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131569

Klooster van de broeders van Liefde

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 165 (Eeklo)

Nieuwe kloostergebouwen voor de broeders van Liefde, hier
opgericht in 1924‐1925, voorheen naast de Sint‐Aloysiusschool van
1914. Straatwand gemarkeerd door een bakstenen muur. Binnen een
beboomde tuin ingeplant eclectisch bakstenen gebouw op
onregelmatige U‐vormige plattegrond met drie vleugels: de
voorbouw met trapgevel, parallel aan de straat, de haakse
voormalige kloostervleugel en haakse hierop aansluitende korte
kapelvleugel.

interbellum
kloosters,
omheiningsmur
en, veranda's,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

131570

Café en beenhouwerij

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 21 (Eeklo)

interbellum
Interbellumgebouw, volgens de bouwvergunning gebouwd als café en cafés,
slagerijen,
beenhouwerij in 1934 door aannemer Van der Bruggen voor
gevelniskapelle
bouwheer Van Bellem.
n

131571

Jutefabriek India Jute Company

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 5 (Eeklo)

Behouden rechter vleugel met conciërgewoning en burelen van het
oorspronkelijke symmetrische complex van de vroegere zogenaamde
"Balenfabriek" de "S.A. India Jute Company" opgericht in 1899 als
opvolger van de firma "Baertsoen ainé en Cie", opgericht in 1874.
Gebouwd in 1951, uitgevoerd door aannemer W. Heene.

conciërgewonin na WO II
gen,
jutefabrieken,
kantoorgebouw
en, weverijen

Heene Willy (Ontwerper)

131572

Burgerhuis met schrijnwerkerij

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 51 (Eeklo)

Woning en voormalige schrijnwerkerij, in kern volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1905 samen met zeven aanpalende
woningen, aangekocht in 1920 door schrijnwerker Henri Smitz‐De
Smet en woning verhoogd en voorzien van een gecementeerd
parement door architect G. Smitz (zie opschrift naast de deur).

burgerhuizen, eerste helft
schrijnwerkerije 20ste eeuw
n

Smitz Geo (Ontwerper)

131573

Villa De Oase

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 59 (Eeklo)

Achterin gelegen villaatje, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1925 en horende oorspronkelijk bij de voormalige fabriek "Textiles
d'Eecloo". Bakstenen gebouw van twee traveeën en twee bouwlaag
en een geknikt, overstekend zadeldak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131574

Katoenfabriek Textiles d'Eecloo

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 61 (Eeklo)

In 1912 bouwde de in 1911 opgerichte s.a. "Textiles d’Eecloo" op een
binnenterrein tussen de Zuidmoerstraat en de Euerardstraat een
"Tisseranderie de coton à vapeur", toegankelijk via een "chemin
d’exploitation".

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
katoenfabrieken
, ketelhuizen,
machinezalen,
weverijen

131575

Evangelische tempel

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 7 (Eeklo)

Mariabeelden,
Voormalige "Evangelische Tempel", en woning. Door de kleine
protestantse
protestantse gemeenschap in Eeklo, financieel gesteund door de
industriëlen Enke en Duvieusart, werd in 1925 grond gekocht naast de kerken
"India Jute Company" en een evangelietempel gebouwd in 1926. De
bouwvergunning vermeldt als aannemers J. Van Hove en V. Deuren.

131576

Twee interbellumwoningen

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 79‐81 (Eeklo)

Twee identieke rijhuizen, volgens het kadasterarchief en
bouwvergunning gebouwd in 1937 en uitgevoerd door aannemer E.
Heene. Typische interbellumwoningen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

Heene Edouard (Uitvoerder)

131577

Hoekhuis met winkel

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 83 (Eeklo)

Hoekpand met de Euerardstraat, volgens bouwvergunning gebouwd
naar ontwerp van architect Ch. Sestig in 1935 en uitgevoerd door
aannemer E. Heene.

winkels

interbellum

Sestig Charles (Ontwerper)

131578

Twee stadswoningen

Eeklo

Eeklo

Zuidmoerstraat 84‐86 (Eeklo)

Twee samen ontworpen rijwoningen van elk drie traveeën en twee
bouwlagen onder doorlopend pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1928.

stadswoningen interbellum

131288

Ophaalbrug

Eeklo,
Maldegem

Eeklo

Balgerhoeke zonder nummer (Eeklo)

Een metalen ophaalbrug over het Schipdonkkanaal en sluiscomplex, bruggen
verbindt de kern van de wijk Balgerhoeke op grondgebied Eeklo met
de Oude Staatsbaan in Adegem, gebouwd in 1947 ter vervanging van
de tijdens de oorlog vernielde brug.
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context
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Lefebure Eric (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper),
Reychler Philibert (Uitvoerder)

Van der Bruggen Karel
(Ontwerper)

interbellum

interbellum
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131579

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigembergstraat 34 (Erpe‐Mere)

Vrij grote gesloten hoeve met vierkante gekasseide binnenkoer;
boerenwoning gedateerd 1887 door middel van muurankers in de
linker zijpuntgevel aan de straatkant. Links van de inrijpoort aan de
straatkant, negen traveeën brede boerenwoning van het
dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag onder zadeldak met
klokkenruitertje.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

131581

Pastorie Sint‐Niklaas en
Laurentiusparochie met tuin

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdorp 105 (Erpe‐Mere)

Deze pastorie werd opgericht in 1789 en uitgebreid in de jaren 1854‐
55. De ommuring dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De
huidige pastorie is de laatste ontwikkelingsfase binnen de
ononderbroken aanwezigheid van een pastoreel huis te Aaigem sinds
1567. Pastorie met ommuurde achter‐ en voortuin en overluifelde
poort waarvan de stijlen uitgewerkt werden als gedrongen Toscaanse
pilasters. Dubbelhuis met zeven traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak met dakruiter.

omheiningsmur
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

131582

Hoeve Het Kloosterhof

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdorp 84 (Erpe‐Mere)

Vrij grote gesloten hoeve, gelegen in de dorpskom, ten zuidwesten
van de kerk. Aaneengesloten hoevegebouwen gegroepeerd rondom
een gekasseide binnenkoer met tuin. Eenlaagse boerenwoning met
vier traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit de tweede helft
van de 17de eeuw, met latere aanpassingen.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
stallen, gesloten 17de eeuw
hoeven

131583

Boerenwoning

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdorp 98 (Erpe‐Mere)

boerenwoninge tweede helft
Eénlaagse, zeven traveeën brede boerenwoning van het
18de eeuw,
dubbelhuistype onder steil zadeldak, met uitzicht uit de tweede helft n, winkels
tweede helft
van de 19de eeuw, in kern opklimmend tot de tweede helft van de
19de eeuw
18de eeuw. In twee rechter traveeën, een neoclassicistische
winkelpui.

neoclassicisme

131584

Parochiekerk Sint‐Niklaas en Leonardus

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdorp zonder nummer (Erpe‐Mere)

Eenvoudige hallenkerk, gedateerd 1786 met vroeggotische toren van parochiekerken, vierde kwart
calvariebergen 13de eeuw,
circa 1300. Driebeukige kerk van vier traveeën, een koor met twee
eerste kwart
rechte traveeën afgesloten door een achtzijdige toren en éénlaagse
14de eeuw,
noordelijke en zuidelijke sacristie in de oksels van koor en schip.
tweede helft
Strenge classicistische voorgevel, geritmeerd door Toscaanse
18de eeuw
pilasters. Tegen de toren, ten oosten, een calvarie met beelden uit de
18de eeuw.

gotiek,
classicisme

131580

Dorpskern Aaigem

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdorp, Griet, Ratmolenstraat (Erpe‐ De dorpskern van Aaigem wordt gedomineerd door de parochiekerk dorpen
Mere)
gewijd aan Sint‐Niklaas en Sint‐Leonardus en de bijhorende pastorie.
De aanwezige boerenwoningen en hoeve het Kloosterhof getuigen
van het vroegere agrarische karakter van het dorp.

131585

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdries 10 (Erpe‐Mere)

Ten zuiden, hoeve met witgekalkte, grotendeels vernieuwde
gebouwen onder zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de eeuw,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenkoer.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

131586

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdries 11 (Erpe‐Mere)

Ten noordoosten, gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd
rondom een vierkante gekasseide binnenkoer.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

131587

Hoeve in U‐vorm

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdries 7 (Erpe‐Mere)

De U‐vormige hoeve, ten noordwesten van de Dries, staat reeds
aangeduid op de Van der Massen‐kaart, behorend tot het landboek
van Aaigem van 1779‐1780. Ze bleef tot een woonhuis beperkt,
waarna rond het einde van de 19de eeuw twee stalvleugels werden
aangebouwd.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven
vierde kwart
19de eeuw
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131588

Aaigemdries

Erpe‐Mere

Aaigem

Aaigemdries 7, Landries 5 (Erpe‐Mere)

De Aaigemdries binnen het gelijknamig gehucht te Erpe‐Mere is een
goed bewaard relict van een gemene en/of gemeentelijke
weidegrond ten voordele van de ingezetenen van de gemeente en/of
van het gehucht. Deze driessite is vermoedelijk ontstaan tijdens de
eerste ontginningen in de middeleeuwen. De landelijke bebouwing
rond de “Dries” is steeds sterk bepalend geweest voor zijn
oorspronkelijk en huidig karakter en verhoogt in sterke mate de
eigenheid van de dries. De nog bewaarde hoeves bevinden zich aan
de Landries (nummer 5) en de Aaigemdries (nummer 7). In de
onmiddellijke nabijheid van de hoeve Aaigemdries 7 staat, tussen drie
linden, een calvarie.

18de eeuw
gesloten
hoeven,
boerenwoninge
n, stallen,
driesen,
opgaande
bomen,
weilanden,
drenkpoelen,
driesen, hoeven,
calvariebergen,
driesen

131594

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Delestraat 17 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenkoer. Poort aan
de straatkant, opgenomen in de dienstgebouwen. Ten noordoosten,
boerenhuis met anderhalve bouwlaag van acht traveeën onder
zadeldak, 1761 gedateerd door middel van muurankers op de
erfgevel.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

131601

Watermolen Engelse Molen

Erpe‐Mere

Aaigem

Engelsmolen 1 (Erpe‐Mere)

Bovenslagmolen met ijzeren scheprad, gelegen op de Molenbeek, in molenaarswoni derde kwart
18de eeuw,
een boomrijke omgeving. Huidige molen met twee bouwlagen en drie ngen,
tweede helft
watermolens
traveeën door middel van muurankers op de voorgevel gedateerd:
19de eeuw
vermoedelijk 1774; verhoogd en uitgebreid met een nieuw
molenaarshuis in de tweede helft van de 19de eeuw van het
dubbelhuistype met twee en een halve bouwlaag van vijf traveeën
onder zadeldak.

131608

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Hazelbeek 30 (Erpe‐Mere)

Vrij grote gesloten hoeve met overluifelde inrijpoort op de afgesnuite
hoek van de vierkante gekasseide binnenkoer. Boerenwoning van het
dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak met ruiter, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Haakse
oudere stalvleugels van één bouwlaag met traditionele deurtjes in
zandstenen omlijsting uit de 18de eeuw. Dwarsschuur uit 1873,
jaartal aangegeven door middel van baksteenkoppen op de
zijpuntgevel.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

131609

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Hazelbeek 62 (Erpe‐Mere)

Middelgrote gesloten hoeve met gekasseide binnenkoer. Aan de
straatkant, overluifelde poort, in het verlengde van de beraapte
stalvleugel. Ten noordwesten, éénlaags, zes traveeën brede
boerenwoning van het dubbelhuistype onder zadeldak, 1798
gedateerd door middel van muurankers in de erfgevel.
Verwaarloosde houten dwarsschuur op bakstenen voeting en onder
zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

131610

Spoorwegviaduct

Erpe‐Mere

Aaigem

Hazelbeek zonder nummer (Erpe‐Mere)

Landschapsbepalende bakstenen spoorwegviaduct van de nieuwe lijn boogbruggen
Brussel‐Kortrijk, een boog met spoorweg langs weerszijden op talud,
van circa 1900‐1910.

131619

Voormalige gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Landries 114 (Erpe‐Mere)

Vrij grote gesloten hoeve met verankerde, bakstenen gebouwen,
gegroepeerd rondom een gekasseide rechthoekige binnenkoer en
gelegen in een open beboomd landschap. Jaartal 1864 op de
zijpuntgevel aan de straatkant. Inrijpoort opgenomen in de
stalvleugel. Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en zeven
traveeën. Haakse stalvleugel en dwarsschuur met rechthoekige
muuropeningen.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven

131620

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Landries 195 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met vierkant, deels gekasseid erf. Poort aan de
straatkant, opgenomen in de dienstgebouwen. Ertegenover,
boerenwoning met anderhalve bouwlaag van zeven traveeën onder
zadeldak met ruiter, uit vierde kwart 18de eeuw. Haakse éénlaagse
stalvleugel, voorzien van een rechthoekige deur met arduinen
omlijsting. Ertegenover, dwarsschuur in stijl‐ en regelwerk met
houten bebording op bakstenen voeting.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven
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131622

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Aaigem

Langemunt 184 (Erpe‐Mere)

Middelgrote gesloten hoeve met gekasseid vierkant erf. Aan de
straatkant, inrijpoort opgenomen in dienstgebouwen. Ten
noordoosten, éénlaagse zeven traveeën brede boerenwoning onder
zadeldak, uit eerste kwart 19de eeuw. Haakse, hoge dwarsschuur met
rechthoekige veldpoorten en halfronde luikjes. Witgeschilderde
stalvleugel met gecementeerde plint.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

131623

Kousenfabriek Bonneterie van Bever

Erpe‐Mere

Aaigem

Langemunt 54‐60 (Erpe‐Mere)

Kousenfabriek van 1929. Bakstenen gebouw onder steile
raikemdaken op metalen enkelgekruiste samengestelde
vakwerkliggers. Het fabrieksgebouw werd omstreeks 1992‐1993
verbouwd tot woningen. Hierbij bleef het volume behouden, maar
wijzigden de muuropeningen.

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

131631

Jeneverstokerij Van Waeyenbergh

Erpe‐Mere

Aaigem

Opaaigem 23 (Erpe‐Mere)

Jeneverstokerij, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
waarbij vroeger eveneens een melkerij, een maalderij en hoeve
behoorden. Bakstenen constructies onder zadeldaken, welke talloze
transformaties ondergingen zodat de vroegere verschillende
industriële functies niet meer af te leiden zijn. Industriële
schoorsteen, nu volledig ingebouwd, doch vroeger waarschijnlijk
aangebouwd. Schuur links van toegangspoort in gevel gedateerd:
1888.

distilleerderijen, vierde kwart
fabrieksschoors 19de eeuw
tenen, hoeven,
maalderijen,
schuren,
zuivelfabrieken

131645

Gemeentehuis van Aaigem

Erpe‐Mere

Aaigem

Ratmolenstraat 13 (Erpe‐Mere)

Huis met twee bouwlagen van drie ongelijke traveeën onder
schilddak. Typische baksteenbouw uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, verlevendigd met gekorniste cordons van natuursteen. Tegen
de achtergevel is de gemeenteschool aangebouwd.

gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen

131646

Watermolen Ratmolen

Erpe‐Mere

Aaigem

Ratmolenstraat 42 (Erpe‐Mere)

Goed bewaarde middenslagmolen bij de Molenbeek met sluis en
ijzeren scheprad. Witgeschilderde verankerde baksteenbouw op
gepikte plint, oudere kern uit de 18de eeuw. Korfboogdeurtje met
zandstenen lijst met negblokken. Ten westen, molenaarswoning van
anderhalve verdieping en vijf traveeën onder zadeldak, van 1823
volgens de eigenaar.

molenaarswoni 18de eeuw,
eerste kwart
ngen,
19de eeuw
watermolens

131589

Boerenburgerhuis

Erpe‐Mere

Bambrugge

Bambruggedorp 12 (Erpe‐Mere)

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag boerenburgerhu eerste helft
19de eeuw
izen, hoeven,
van vier traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit de eerste
Mariagrotten
helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw, gecementeerd en
geschilderd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Tuin met Onze‐
Lieve‐Vrouw‐van‐Lourdes‐grot met gesmeed ijzeren hekje aan de
straatkant.

131590

Parochiekerk Sint‐Martinus

Erpe‐Mere

Bambrugge

Bambruggedorp zonder nummer (Erpe‐
Mere)

Neogotische pseudobasilicale kerk uit 1853‐1874. De plattegrond
ontvouwt: een westtoren, een vier traveeën breed driebeukig schip,
een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting.

131621

Heilig Hartkapel

Erpe‐Mere

Bambrugge

Landsheerstraat zonder nummer (Erpe‐
Mere)

Bakstenen kapelletje op rechthoekig plan onder zadeldak, uit de 19de betreedbare
eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

131644

Watermolen op de Molenbeek

Erpe‐Mere

Bambrugge

Prinsdaal zonder nummer (Erpe‐Mere)

Watermolen op de Molenbeek met ijzeren scheprand en sluis uit de
19de eeuw. De oorspronkelijke molen is volledig ingebouwd in een
recent complex.

watermolens

19de eeuw

131650

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Erpe‐Mere

Bambrugge

Sint‐Annastraat 2 (Erpe‐Mere)

De neoclassicistische pastorie van de Sint‐Martinusparochie werd
opgericht in 1803 en uitgebreid in 1863 en 1892. De tuin werd
aangelegd in 1863 en vormt met zijn landschappelijke aanleg een
integraal onderdeel van de pastorie. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder een zadeldak met klokkenruitertje.

omheiningsmur
en, pastorieën,
vijvers,
pastorietuinen

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
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131592

Parochiekerk Sint‐Martinus

Erpe‐Mere

Burst

Burstdorp zonder nummer (Erpe‐Mere)

Eenvoudige neogotische pseudobasilicale kerk met ommuurd tuintje
en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van
1852‐1855 naar ontwerp van architect Louis Minard. De plattegrond
ontvouwt een ingebouwde vierkante westtoren, een driebeukig schip
van zes traveeën, een koor met twee rechte traveeën en driezijdige
sluiting, noord‐ en zuidsacristie in de oksel van koor en schip. Achter
het koor, bron van de Heilige Eligius met bakstenen kapelletje met
beeld van de Heilige Eligius en twee engelen, 1912 gedateerd.

derde kwart
bronnen,
heiligenbeelden 19de eeuw,
voor WO I
,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
kapellen (klein
erfgoed)

131595

Hoevegebouwen en kapel

Erpe‐Mere

Burst

Dorent 32 (Erpe‐Mere)

Resterende bakstenen hoevegebouwen van een oorspronkelijke grote
gesloten hoeve met bijhorende, maar heden verdwenen
jeneverstokerij uit de tweede helft van de 19de eeuw. Behouden
boerenburgerhuis, opgevat als een volume van anderhalve bouwlaag
en vijf traveeën onder zadeldak met klokkenruiter. Aan de straatkant,
ten noordoosten van het voormalige erf, restant van de dwarsschuur.
Onze‐Lieve‐Vrouwekapel, uit dezelfde tijd als de hoeve, opgenomen
in de omheiningsmuur van de achtertuin.

boerenburgerhu tweede helft
19de eeuw
izen,
omheiningsmur
en, schuren,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven

131605

Hoeve Hof ten Brempt

Erpe‐Mere

Burst

Gentsestraat 119 (Erpe‐Mere)

Voorheen omwalde hoeve, vermeld in 1570 als eigendom van de
abdij van Drongen. Gesloten hoeve gelegen in een open landschap
met bakstenen gebouwen van diverse volumes onder pannen
zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide binnenkoer met
vaalt en toegankelijk via deels gekasseid wegje met recente Onze‐
Lieve‐Vrouwekapel aan de baan. Boerenburgerhuis met twee
bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak met lantaarn, uit de
19de eeuw.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, schuren,
stallen,
mestvaalten,
bakhuizen,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

131606

Heilig Hartkapel

Erpe‐Mere

Burst

Gentsestraat zonder nummer (Erpe‐Mere) Kapel op achtzijdig plan met rechthoekig koortje onder piramidale
spits met lantaarn, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Bakstenen
gebouw met pseudosteunberen, bogenrij met spaarvelden en oculus
en aflijnende baksteenfries.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

131615

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Erpe‐Mere

Burst

Kerkstraat 4 (Erpe‐Mere)

Pastorie met ommuurde tuin. Dubbelhuis met twee bouwlagen van
vijf traveeën onder een schilddak met klokkenruitertje. De gevel werd
volgens de 19de‐eeuwse smaak aangepast maar herbergt een oudere
kern die terug gaat tot 1769.

omheiningsmur
en, pastorieën,
tuinen,
pastorietuinen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

131637

Hoeve in L‐vorm

Erpe‐Mere

Burst

Oudenaardsesteenweg 862 (Erpe‐Mere)

L‐vormig hoevetje met éénlaags boerenburgerhuisje van het
dubbelhuistype met zeven traveeën onder zadeldak uit eind 18de ‐
begin 19de eeuw. Bij de steenweg, neogotische Sint‐Antoniuskapel op
rechthoekig plan met driezijdige sluiting onder leien zadeldak.
Witgeschilderd gebouw van baksteen op arduinen plint.

boerenburgerhu
izen, hoeven,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

131651

't Kinthof

Erpe‐Mere

Burst

Sint‐Pietersstraat 11 (Erpe‐Mere)

Semigesloten hoeve mot bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een deels gekasseide binnenkoer met vaalt. Ten
zuidoosten, naast de inrijpoort aan de straatkant, boerenburgerhuis
met voortuintje; dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenburgerhu 19de eeuw,
tweede helft
izen, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
mestvaalten

131602

Parochiekerk Sint‐Pietersbanden

Erpe‐Mere

Erondegem

Erondegemdorp zonder nummer (Erpe‐
Mere)

Altaar onder patronaat van abdij van Geraardsbergen sinds 1108.
Pseudobasilicale kerk gelegen op een noordwestelijke helling met
gotisch koor uit de 14de eeuw, kruisingstoren uit de 16de eeuw en
schip gebouwd in 1846‐1847. Calvarie aan de oostmuur.

calvariebergen, 14de eeuw,
gedenktekens, 16de eeuw,
parochiekerken 18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw
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datering

stijl
neogotiek

neogotiek

gotiek

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper),
Peeters‐Divoort Hendrik
(Ontwerper), Thienpont Gerard
(Ontwerper), Vereecken Petrus‐
Joannes (Ontwerper)
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131604

Gesloten hoevetje

Erpe‐Mere

Erondegem

Gentsesteenweg 376 (Erpe‐Mere)

boerenwoninge eerste kwart
Hoevetje met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de 19de
19de eeuw
eeuw, gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenkoer met n, gesloten
afgesnuite hoek en poort. Aan de straatkant, boerenwoning van het hoeven
dubbelhuistype met zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Gebouw van baksteen met
beraapte en geschilderde voorgevel met aflijnende getrapte
baksteenfries.

131612

Kapelhof

Erpe‐Mere

Erondegem

Hoogstraat 48 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen van
diverse volumes op gepikte plinten onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom een langwerpige, rechthoekige gekasseide
binnenkoer. Ten noordwesten, boerenwoning van het dubbelhuistype
van één bouwlaag en zes traveeën met 19de‐eeuws uitzicht doch
mogelijk oudere kern.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
opslagplaatsen,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

131613

Pastorie Sint‐Pieter in bandenparochie met Erpe‐Mere
tuin

Erondegem

Kapelhofstraat 21 (Erpe‐Mere)

De pastorie met omgevende tuin horend bij de parochie Sint‐
Pieterindenbanden dateert uit 1777, maar werd in de loop van de
19de eeuw aangepast. De kern van het pand dateert echter uit de
17de eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak. De ommuurde voortuin is toegankelijk door een
overluifelde inrijpoort op bakstenen pijlers.

hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

131618

Boerenwoning

Erpe‐Mere

Erondegem

Kuilstraat 1 (Erpe‐Mere)

Huis gelegen in een bocht van de straat. Zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
19de eeuw

131596

Brouwerij De Arend

Erpe‐Mere

Erpe

Dorpsstraat 144 (Erpe‐Mere)

Achter een recent woonhuis bevindt zich de voormalige brouwerij De
Arend. Bakstenen gebouw van vijf traveeën en kelderverdieping plus
anderhalve bouwlaag onder twee gelijklopende zadeldaken.
Toegangen in tweede travee van de kelderverdieping en eerste
bouwlaag. De achterbouw met graanmagazijnen en mouterij, lijkt van
recentere datum.

vierde kwart
asten,
19de eeuw
brouwerijen,
mouterijen,
opslagplaatsen

131597

Brouwerswoning

Erpe‐Mere

Erpe

Dorpsstraat 146 (Erpe‐Mere)

Alleenstaand dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
geknikt schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
en geschilderde lijstgevel op gepikte plint. Haakse stalvleugel met
voorgevel van twee traveeën en langsgevel met zes traveeën onder
schilddak met laadvenster.

brouwerswonin tweede helft
19de eeuw
gen,
gemeentehuize
n

131598

Watermolen

Erpe‐Mere

Erpe

Dorpsstraat 3 (Erpe‐Mere)

Watermolen op de Molenbeek met oudste vermelding van 1638.
Watermolen op zandstenen onderbouw, waarboven
baksteenmetselwerk met sporen van vlechtingen. Talloze
verbouwingen, onder meer als gevolg van de mechanisatie sinds
begin 20ste eeuw.

maalderijen,
watermolens

tweede kwart
17de eeuw

131599

Huize Kluyskens met tuin

Erpe‐Mere

Erpe

Dorpsstraat 52 (Erpe‐Mere)

Neoclassicistsich getint huis met stalvleugel en omgevende siertuin,
opgetrokken in opdracht van professor Kluyskens in de eerste helft
van de 19de eeuw en aangekocht door E.H. F. Van De Putte; pastorie
van 1864 tot 1903. Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën
onder schilddak met vorstkam.

pastorieën,
stallen,
wagenhuizen,
siertuinen

eerste helft
19de eeuw

131600

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Erpe‐Mere

Erpe

Dorpsstraat zonder nummer (Erpe‐Mere)

Arduinen barokkapelletje uit 1770 op een hoge gewelfde sokkel met pijlerkapellen
geprofileerde dekplaat. Rondboognis met gesmeed ijzeren hek,
geflankeerd door pilastertjes onder gebogen kroonlijst met siervazen
en bekronend kruisje.

131603

Parochiekerk Sint‐Martinus

Erpe‐Mere

Erpe

Erpedorp zonder nummer (Erpe‐Mere)

Neoclassicistische hallenkerk op een hoogte gelegen met deels
bewaard kerkhof en omringende kerkhofmuur, opgetrokken in 1834
naar ontwerp van architect Johan Beeckman, dwars op de voormalige
georiënteerde kerk uit de 14de tot de 16de eeuw die in 1827
gedeeltelijk werd gesloopt. Sacristieën van 1863 nar ontwerp van
architect J.B. Goeminne. Ten noordwesten, twee hekpijlers met
siervaas en trap.
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typologie

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
18de eeuw

barok

14de eeuw,
16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Goeminne Jan‐
Baptist (Ontwerper)
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131611

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Erpe

Honegemstraat 81 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met éénlaagse bakstenen dienstgebouwen onder
doorlopende zadeldaken, gegroepeerd rondom een vierkante
gekasseide binnenkoer met tuintje. Rechthoekige inrijpoort
opgenomen in de stalvleugel. Ten noordwesten, dubbelhuis van één
bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 18de eeuw. Stalvleugel ten zuidwesten en dwarsschuur ten
zuidoosten.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

131616

Hoeve in L‐vorm

Erpe‐Mere

Erpe

Koebrugstraat 10 (Erpe‐Mere)

boerenwoninge tweede kwart
L‐vormige hoeve met gebouwen rondom een binnentuin. Langs de
17de eeuw
straatkant, rechthoekige inrijpoort opgenomen in de stalvleugel. Ten n, hoeven,
stallen
noordwesten, boerenwoning van het enkelhuistype met één
bouwlaag onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse
pannen), 1630 gedateerd in verankerd jaartal in de zijtopgevel aan de
straatkant.

131617

Villa

Erpe‐Mere

Erpe

Kraaineststraat 109 (Erpe‐Mere)

Villa met bijgebouw, kadastraal geregistreerd in 1898. Goed bewaard
voorbeeld van een vrijstaand burgerhuis met omringende, beboomde
tuin, opgetrokken in een sobere bouwstijl uit het einde van de 19de
eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder een schilddak. De beeldbepalende inplanting buiten de
dorpskern, wordt in het straatbeeld gemarkeerd door twee rode
beuken aan het toegangshek.

vierde kwart
stallen, villa's
19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed), tuin‐
en
parkbeplantinge
n

131626

Watermolen Cottemmolen

Erpe‐Mere

Erpe

Molenstraat 36 (Erpe‐Mere)

Fraaie nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek, met
bewaarde sluis en ijzeren scheprad; bijhorende gesloten hoeve.
Molen vermeld in 1571 , huidige gebouwen uit het vierde kwart van
de 18de eeuw of de 19de eeuw. Prachtig gelegen in een beboomd
landschap met wandelpad langs de Molenbeek. Molen in het
verlengde van de molenaarswoning onder afgewolfd pannen
zadeldak. In de weide op de rechter oever van de beek staan een stel
verticale plettermolens, restant van een oliemolen, opgesteld.

19de eeuw,
hoeven,
molenaarswoni vierde kwart
ngen, poorten 18de eeuw
(bijgebouwen),
schuren,
watermolens

131627

Hoeve

Erpe‐Mere

Erpe

Molenstraat 5 (Erpe‐Mere)

hoeven, poorten
Semigesloten hoeve met éénlaagse gebouwen onder pannen
(bijgebouwen),
zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels gebetonneerde en nog
schuren, stallen
deels gekasseide binnenplaats. Overluifelde inrijpoort met links
voetgangersdeurtje. Rechthoekige veldpoort en stalling, dwarsschuur
met houten bebording en deels bewaard stijl‐ en regelwerk.

131628

Hoeve

Erpe‐Mere

Erpe

Molenweg 2 (Erpe‐Mere)

Middelgrote semigesloten hoeve met éénlaagse gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een vierkant, gekasseid erf met
tuintje. Ten zuidoosten, rechthoekige poort. Ertegenover
boerenwoning van het dubbelhuistype met zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit eind 18de ‐ begin 19de eeuw; verder
nog dwarsschuur en stalvleugel met twee rechthoekige veldpoorten.

131638

Spoorwegviaduct

Erpe‐Mere

Erpe

Oudenaardsesteenweg zonder nummer
(Erpe‐Mere)

Bakstenen spoorwegviaduct uit begin 20ste eeuw met drie bogen die boogbruggen
door natuursteen geaccentueerd worden. Aan weerszijden van de
viaduct loopt de spoorweg op tallud, waarin nog enkele ‐ kleinere ‐
dito bruggen.
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boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen

datering

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

voor WO I

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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131647

Pastorie Sint‐Martinusparochie met Sint‐
Rochuskapel en tuin

Erpe‐Mere

Erpe

Rooseveltlaan 32, zonder nummer (Erpe‐
Mere)

De pastorie van de Sint‐Martinusparochie werd opgericht in 1763,
aangepast en gerestaureerd in 1904. In 1924 werd op het perceel van
de pastorie een kapel gebouwd ter ere van de heilige Rochus. Links
aan het huis werd in de 19de eeuw een druivenserre met neogotische
inslag bijgebouwd. Het dubbelhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met klokkenruitertje is
gelegen in een ommuurde tuin met een inrijpoort. De tuinmuur langs
de straatkant werd opgetrokken door architect H. Geirnaert in het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

pastorieën,
pastorietuinen,
druivenserres,
poorten
(bijgebouwen),
omheiningsmur
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
interbellum

131591

Watermolen De Graevemolen

Erpe‐Mere

Mere

Bosstraat 25 (Erpe‐Mere)

Voormalige graan‐ en oliemolen, vooral uitgebouwd in de 19de eeuw,
op 18de‐eeuwse kern. Bakstenen molengebouw langs waterloop, met
twee interne bouwlagen, onder zadeldak, met recentere bijbouw uit
het vierde kwart van de 19de eeuw onder twee aanleunende
zadeldaken. Achter het complex: een vrijstaande ronde
fabrieksschoorsteen, op vierkante basis.

fabrieksschoors 18de eeuw,
19de eeuw
tenen,
maalderijen,
watermolens

131593

Hof ten Dale met kapel

Erpe‐Mere

Mere

Daalstraat 2 (Erpe‐Mere)

Hof ten Dale, reeds vermeld in 1571. Voorheen semigesloten hoeve
met gebouwen gegroepeerd rondom een deels gekasseide
binnenkoer met tuin. Gietijzeren inrijpoort opgenomen in bakstenen
muur afgedekt met pannen. Boerenburgerhuis van het
dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag van zes traveeën onder
zadeldak, uit de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern. Stalvleugel
van één bouwlaag onder overhellend zadeldak. In de tuin bevindt zich
de eerste kapel van de Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Rozenkransommegang, bestaande uit dertien nagenoeg gelijke
neogotische kapelletjes opgericht in 1892.

boerenburgerhu
izen, hoeven,
ommegangen,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

131607

Watermolen Gotegemmolen

Erpe‐Mere

Mere

Gotegemstraat 1 (Erpe‐Mere)

Nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek met ijzeren molenaarswoni eerste kwart
19de eeuw
ngen,
scheprad en sluis, voor het eerst vermeld in 1387; in 1808 worden
watermolens
molen en molenaarswoning herbouwd, in 1898 plaatsen van een
stoommachine, circa 1900 plaatsen van een geklonken ijzeren
bovenslagrad. Molenaarswoning in het verlengde van de molen onder
afgewolfd zadeldak.

131624

Pastorie Sint‐Bavoparochie met tuin

Erpe‐Mere

Mere

Meredorp 5 (Erpe‐Mere)

Dubbelhuis met twee bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak omheiningsmur 19de eeuw
met klokkenruitertje; oude kern met aanpassingen in de 19de eeuw. en, pastorieën,
pastorietuinen
Links, éénlaagse onbelangrijke aanhorigheid. Grote ommuurde
pastorietuin met centraal gazon en omgevende bomenrand.

131625

Parochiekerk Sint‐Bavo

Erpe‐Mere

Mere

Meredorp zonder nummer (Erpe‐Mere)

omheiningsmur vierde kwart
Vrij grote naar het noordoosten georienteerde kruiskerk, met
16de eeuw,
ommuurd tuintje aan de koorzijde. De voormalige gotische kerk werd en,
in 1580 door brand verwoest; het koor werd heropgebouwd in 1592, parochiekerken eerste kwart
17de eeuw,
het schip in 1604 en toren in 1643. Na de brand van 1699 bleven het
tweede kwart
transept en de twee meest oostelijke traveeën bewaard. In 1849
17de eeuw,
werd de kerk vergroot met twee traveeën en koor; het oosttoren
tweede kwart
werd verder opgetrokken.
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

131629

Boerenwoning

Erpe‐Mere

Mere

Nesteveldstraat 13 (Erpe‐Mere)

Eenlaagse boerenwoning van het enkelhuistype met zes traveeën
onder zadeldak, uit de 19de eeuw en enige restant van een gesloten
hoeve.
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19de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

boerenwoninge 19de eeuw
n

stijl

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neogotiek

gotiek,
neogotiek
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131630

Dikke Kapel met leilindes

Erpe‐Mere

Mere

Ommegangstraat zonder nummer (Erpe‐
Mere)

Barokkapel, 1640 gedateerd op de imposten van de deur, gelegen op
een hoogte met omringende lindebomen. Rechthoekige kapel met
driezijdige sluiting. Voorheen bepleisterde bak‐ en zandsteenbouw op
hoge afgeschuinde plint.

tweede kwart
kapelbomen,
17de eeuw
leibomen,
kruispuntbomen
, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

131649

Windmolen Van der Haegen

Erpe‐Mere

Mere

Schoolstraat zonder nummer (Erpe‐Mere) De Kruiskoutermolen is een houten korenwindmolen van het type
standaard met open voet. De molen heeft een geklinknageld
verbusseld gevlucht, drie steenkoppels en aswielen, en is
maalvaardig. De molen werd opgericht te Nieuwerkerken in 1632 en
naar Mere overgebracht in 1922..

windmolens

131653

Watermolen Ten Broeck

Erpe‐Mere

Mere

Wilgendries 4 (Erpe‐Mere)

Bovenslagmolen op de Molenbeek met ijzeren scheprad en sluis,
reeds vermeld in 1571. Molen van één bouwlaag en twee traveeën
onder steil zadeldak, uit de 19de eeuw met oudere kern.
Molenaarswoning in het verlengde van de molen; dubbelhuis met
twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak uit eind 19de
eeuw ‐ begin 20ste eeuw.

molenaarswoni derde kwart
16de eeuw,
ngen,
vierde kwart
watermolens
19de eeuw,
voor WO I

131632

Hoevetje in L‐vorm

Erpe‐Mere

Ottergem

Ottergemdorp 17 (Erpe‐Mere)

L‐vormig hoevetje uit de 19de eeuw in een begraasde en beboomde
omgeving.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

131633

Pastorie Sint‐Paulusparochie met tuin

Erpe‐Mere

Ottergem

Ottergemdorp 25 (Erpe‐Mere)

Pastorie, gelegen achter de kerk in een beboomde tuin met haag en
overluifelde poort. Dubbelhuis van vier traveeën en twee
verdiepingen onder een zadeldak, door middel van muurankers in de
zijpuntgevel gedateerd 1776 doch later aangepast.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
poorten
(bijgebouwen)

131634

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Ottergem

Ottergemdorp 27‐29 (Erpe‐Mere)

Voormalige gesloten hoeve opgesplitst in twee woningen. Eénlaags
woonhuis met nieuw gevelparement en indeling onder een vrij steil
zadeldak, met rechts aandak wijzend op de oude kern, naar verluidt
van 1776. Tegenover en haaks tegen het woonhuis: geschilderde
stallen onder zadeldaken.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
gesloten hoeven

131635

Hoeve met losse bestanddelen

Erpe‐Mere

Ottergem

Ottergemdorp 7 (Erpe‐Mere)

Hoeve met losse bestanddelen, belangrijk omwille van haar volume boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
en inplanting achter de kerk, naar verluidt uit het eerste kwart van de n, stallen,
hoeven met
19de eeuw.
losse
bestanddelen

131636

Parochiekerk Sint‐Paulus Bekering met
kerkhof

Erpe‐Mere

Ottergem

Ottergemdorp zonder nummer (Erpe‐
Mere)

Van de oorspronkelijke laatromaanse parochiekerk bleef enkel het
koor uit de tweede helft van de 13de eeuw bewaard.
Neoclassicistische toren uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Neogotisch schip, kruisbeuk en zuidoostelijke sacristie van circa 1900
naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert ter vervanging van het
éénbeukige schip. Omringend kerkhof met bakstenen muur
gemarkeerd door ezelsrug. Op het kerkhof een collectie voornamelijk
20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens

131648

Watermolen

Erpe‐Mere

Ottergem

Ruststraat 10 (Erpe‐Mere)

Oude nog werkende korenwatermolen op de Molenbeek. In 1870
verbouwing omschreven als olie‐ en korenwatermolen; in 1921‐22
gedeeltelijk afgebroken: in 1924 veranderd in woning en in 1953
verenigd met aanpalend magazijn. Ensemble van bakstenen
gebouwen onder zadeldaken met rechthoekige en steekboogvormige
muuropeningen. Achterpuntgevel van het dwarsgebouw voorzien van
houten bebording.

fabrieksschoors derde kwart
19de eeuw
tenen,
opslagplaatsen,
watermolens
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datering

stijl

plantensoort

barok

Tilia

persoon

Braet Marcel (Ontwerper),
Okkerse Sabine (Ontwerper),
Mariman Walter (Uitvoerder),
Thomaes Molenbouw
(Uitvoerder)

tweede kwart
17de eeuw,
interbellum,
derde kwart
18de eeuw

tweede helft
13de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

context

romaans,
neoclassicisme,
neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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131614

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Keerstraat 255 (Erpe‐Mere)

Vrij grote gesloten hoeve met witgeschilderde gebouwen op gepikte
plint, diverse volumes, onder zadeldaken; gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenkoer met vaalt. Inrijpoort opgenomen in de
stalvleugel, melkhuisje met voetgangersdeurtje. Eénlaagse
boerenwoning van het dubbelhuistype van zeven traveeën onder
zadeldak, gedateerd 1823. In het voortuintje aan de straatkant,
bakstenen Sint‐Lambertuskapelletje onder zadeldak op rechthoekige
plattegrond en driezijdige sluiting.

boerenwoninge
n, melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten
hoeven,
mestvaalten

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

131639

Hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Paardestraat 11 (Erpe‐Mere)

Ver van de straat gelegen hoeve met ten zuidoosten dwarsschuur in
stijl‐ en regelwerk op bakstenen voeting onder zadeldak.

hoeven, schuren 19de eeuw

131640

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Paardestraat 13 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid
erf met binnentuintje. Inrijpoort onder houten latei opgenomen in de
stalvleugel. Ertegenover, éénlaagse boerenwoning van het
dubbelhuistype met zeven traveeën onder zadeldak, uit het vierde
kwart van de 18de eeuw. Dwarsschuur onder pannen zadeldak met
houten bebording op bakstenen voeting. Verder éénlaagse bakstenen
dienstgebouwen onder zadeldaken.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

131641

Gesloten hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Paardestraat 3‐5 (Erpe‐Mere)

Gesloten hoeve met gebouwen onder pannen zadeldaken uit de 19de
eeuw, gegroepeerd rondom een vierkante, gebetonneerde
binnenkoer met vaalt. Boerenwoning van het dubbelhuistype met
anderhalve bouwlaag van zes traveeën. an de straatkant,
dwarsschuur met twee rechthoekige inrijpoorten. Ten noordoosten,
dwarsschuur met houten bebording op bakstenen voeting.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
omheiningsmur
en, schuren,
mestvaalten,
gesloten hoeven

131642

Hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Paardestraat 4 (Erpe‐Mere)

Ten zuidoosten van de kerk: aangepaste bedrijven met vernieuwde
woonhuizen.

hoeven

131643

Hoeve

Erpe‐Mere

Vlekkem

Paardestraat 7 (Erpe‐Mere)

Hoevetje met boerenburgerhuis met voortuintje aan de straatkant en boerenburgerhu 19de eeuw
dienstgebouwen met onder meer ten noordoosten dwarsschuur met izen, hoeven,
schuren
houten bebording op bakstenen voeling onder pannen zadeldak.

131652

Parochiekerk Sint‐Lambertus met kerkhof

Erpe‐Mere

Vlekkem

Vlekkemdorp zonder nummer (Erpe‐Mere) Neogotische pseudobasilicale kerk van 1858‐1860, gelegen op een
kleine hoogte, met deels bewaard kerkhof met graftekens en
omringende muur, en met een 18de‐eeuwse calvarie tegen de
sacristie. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een driebeukig
schip met vier traveeën, een koor van één travee met driezijdige
sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie.

parochiekerken,
calvariebergen,
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken

139845

Watermolen op de Molenbeek

Erpe‐Mere,
Lede

Impe

Molenstraat 69 (Lede)

Watermolen op de Molenbeek gelegen in een beschermd landschap.
Molen en molenaarshuis van twee bouwlagen, respectievelijk van
twee en vier traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

molenaarswoni 19de eeuw
ngen, schuren,
watermolens

131701

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Engelenhof zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131700

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Engelenhof zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

391/1748

stijl

vakwerkbouw

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
18de eeuw,
voor WO I

neogotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon
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131709

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Gooiken zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131708

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Gooiken zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131710

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Hazenhoekdreef 6 (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131711

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Hazenhoekdreef 9 (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131719

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Heidestraat zonder nummer (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131718

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Heidestraat zonder nummer (Evergem)

Manschappenbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen
behorende tot de Duitse Hollandstellung.

bunkers

WO I

131717

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Heidestraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131720

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Heifortstraat 48 (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131722

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Heifortstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131721

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Heifortstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131723

Hoeve‐herberg

Evergem

Ertvelde

Heilige Geeststraat 26 (Evergem)

Voormalige hoeve‐herberg, twee linden en notelaar op het erf met
recentere dienstgebouwen. Woonhuis met gewitte gevel op
gecementeerde plint onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit de
eerste helft van de 19de eeuw, in plaats van oudere boerenwoning.
Rechts, aangebouwde dwarsschuur met rechthoekige, in het dak
verhoogde inrijpoort.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, herbergen,
hoeven, schuren

131725

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Heulewijkstraatje 2 (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

131728

Hoeve Goed ter Avrije

Evergem

Ertvelde

Hoge Avrijestraat 2 (Evergem)

Nog grotendeels omwalde hoeve afgesloten door gietijzeren hek,
geflankeerd door vier oude linden; knotwilgen en populieren aan de
walgracht, uitlopend in een vijver. Huidige boerenwoning, ontstaan in
verschillende fasen met twee duidelijk te onderscheiden delen. Links
een 18de‐eeuws gedeelte en rechts een ouder en hoger gedeelte.
Grote dwarsschuur, overdekte mestvaalt onder schilddak en notelaar.
Kleinere stallen en bakhuis uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen, sites
met walgracht,
welkomstbome
n

392/1748

WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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131729

Hoevegebouwen

Evergem

Ertvelde

Hoge Avrijestraat 3 (Evergem)

Bijgebouwen van een hoeve met losse bestanddelen. Erf afgesloten
met betonnen afsluiting en ijzeren hekken. Dwarsschuur en stallen,
gebouwd door dezelfde eigenaar E.M.D. Vermeersch als de schuur
van het ertegenover gelegen Goed ter Avrije, in 1890. Tussen
woonhuis en schuur, overdekte mestvaalt, heden stal, en bakhuis.

vierde kwart
hekken,
schuren, stallen, 19de eeuw
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131730

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Holstraat zonder nummer (Evergem)

Unieke manschappenbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen bunkers
behorende tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131732

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Hoogstraat zonder nummer (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131731

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Hoogstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

WO I

131736

Begraafplaats

Evergem

Ertvelde

vierde kwart
Hospitaalstraat zonder nummer (Evergem) Ommuurde begraafplaats, aangelegd in 1895. In het verlengde van de betreedbare
toegang, kapel met calvarie.
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
calvariebergen,
gedenktekens,
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen

131738

Parochiekerk Sint‐Barbara

Evergem

Ertvelde

Kanaalstraat zonder nummer (Evergem)

Moderne bakstenen kerk, opgetrokken in 1934‐35 naar ontwerp van parochiekerken na WO II
architect Henri Vaerwyck‐Suys voor de in 1927 gestichte parochie van
Rieme. Totale wederopbouw in 1953‐55 na oorlogsschade van 1944,
heringewijd in 1963. Zuidoost‐georiënteerde eenbeukige kerk onder
zadeldak met vierkante toren op het noordwesten, portaaltravee en
koor onder lagere zadeldakjes.

131739

Eremijtenhuisje

Evergem

Ertvelde

Kapelhof 3 (Evergem)

Vermoedelijk werd het vroegere eremijtenhuisje, gebouwd in 1618
als woning voor de priesters verbonden aan de Stoepekapel. De
huidige woning dateert wellicht uit de tweede helft van de 18de
eeuw. Witgeschilderd huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (pannen) in omhaagd voortuintje.

kluizen

tweede helft
18de eeuw

131740

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Stoepe met
beboomd kapelhof en ommegang

Evergem

Ertvelde

Kapelhof zonder nummer (Evergem)

Rondom de diocesane bedevaartkapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Barmhartigheid van Stoepe bevindt zich een beboomd kapelhof met
ommegang van vijftien bakstenen kapelletjes met de mysteries van
Onze‐Lieve‐Vrouw in terracotta; geschonken na een miraculeuze
genezing door J. Van Kerckvoorde in 1731. Bedevaartkerkje
opklimmend tot de eerste helft van de 15de eeuw; meermaals
vergroot en aangepast.

bedevaartkapell
en,
ommegangen,
pijlerkapellen,
opgaande
bomen,
kapelbomen,
kapelhoven

eerste helft
15de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

131756

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131755

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

393/1748

bunkers

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Thienpont Gerard (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

Tilia, Fagus,
Quercus
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131754

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Waarnemingsbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen
behorende tot de Duitse Hollandstellung.

bunkers

WO I

131753

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131752

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131751

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131750

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131749

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Kluisstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131766

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Kroonstraat zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131774

Brouwerij Den Engel

Evergem

Ertvelde

Lindenlaan 1 (Evergem)

18de eeuw,
brouwerijen,
Voormalige brouwerij, reeds gekend van eind 17de eeuw. Grote
brouwerswoning in neoclassicistische stijl van vijf traveeën en twee brouwerswonin vierde kwart
17de eeuw
gen
bouwlagen onder pannendak, vermoedelijk daterend uit de 18de
eeuw. Rondboogdeur met ijzeren waaier, waarin de
brouwersattributen verwerkt zijn, in een schouderboogvormige
omlijsting met kroonlijst. Brouwerijgebouwen uitziend op gekasseide
binnenplaats.

131775

Brouwerij De Peer

Evergem

Ertvelde

Lindenlaan 25 (Evergem)

Brouwerij, opgericht in 1789 als brouwerij van hoge gisting en tot
1902 landbouwbedrijf. Later uitgebreid met mouterij en hopcultuur.
Van de oude brouwerijgebouwen bleef enkel een beraapt gebouw
met paardenstallen en ernaast een duiventil behouden. Het woonhuis
zou dateren van 1860, maar is eveneens vernieuwd in aangepaste
stijl.

131776

Burgerhuis

Evergem

Ertvelde

Lindenlaan 31 (Evergem)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met burgerhuizen
18de‐eeuwse kern, met ontpleisterde lijstgevel op arduinen plint met
dubbelhuisopstand.

131777

Villa

Evergem

Ertvelde

Lindenlaan 37 (Evergem)

Imponerende villa in tuin afgesloten met ijzeren afsluiting en hekken,
één tussen bakstenen pijlers. Baksteenbouw met parement van
witgeglazuurde baksteen met banden van gele en bruine steen,
gebouwd door notaris Hyacinth Vermeersch begin 20ste eeuw. Twee
bouwlagen hoog onder leien daken met op de linker hoek hoger
uitgebouwd gedeelte onder koepelvormig dak. Aanbouwsels aan de
straat met notariskantoor.

394/1748

duiventillen,
bottelarijen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hoeven,
mouterijen,
paardenstallen,
water‐ en
frisdrankenfabri
eken

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

18de eeuw

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
notariswoninge
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

131778

Gemeentehuis Ertvelde

Evergem

Ertvelde

Marktplein 2 (Evergem)

Gemeentehuis, volgens gevelstenen opgericht in 1870 naar ontwerp
van architect Edmond de Perre. Herstelling van oorlogsschade in
1921. Heden ontpleisterd bakstenen gebouw van negen traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, oorspronkelijk met dakruiter.
Middenrisaliet van drie traveeën en hoekrisalieten van één travee
bekroond met driehoekige frontons en geaccentueerd door Ionische
pilasters op de bovenbouw.

gemeentehuize derde kwart
n
19de eeuw

131779

Burgerhuis

Evergem

Ertvelde

Marktplein 4 (Evergem)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), daterend uit de 18de eeuw. Gecementeerde gevel met
dubbelhuisopstand, aangepast in de 19de of de 20ste eeuw.

burgerhuizen

131780

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Evergem

Ertvelde

Marktplein zonder nummer (Evergem)

parochiekerken 13de eeuw,
Eerste parochiekerk vermoedelijk uit de 13de eeuw; meermaals
17de eeuw,
vernield, hersteld en vergroot. In 1940 werd de kerk gedynamiteerd
derde kwart
en hersteld, doch in 1951 werd de kerk met uitzondering van het koor
19de eeuw, na
afgebroken tot op 3 meter hoogte. In 1953 heropbouw naar ontwerp
WO II
van architecten Henri Vaerwyck‐Suys en Raymond Vaerwyck.
Moderne bakstenen kerk van acht traveeën onder zadeldak met hoge
vierkante westtoren.

131791

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Noordlaan zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131790

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Noordlaan zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131793

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Oude Burggrave 32 (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131797

Herenhuis

Evergem

Ertvelde

Pastorijstraat 10 (Evergem)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit begin 20ste eeuw. Lijstgevel van wit‐ en grijsblauw
geglazuurde baksteen met dubbelhuisopstand.

herenhuizen

131798

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Evergem

Ertvelde

Pastorijstraat 3 (Evergem)

Pastorie, opgericht op de plaats van een oudere pastorie in 1778 en
gelegen in een mooie tuin met vijver en boothuisje; aan de straatkant
met fraaie ijzeren afsluiting doorlopend voorbij de gemeenteschool
tot de kerk en ijzeren inrijhek tussen geblokte bakstenen pilasters;
voorheen met walgracht. Bakstenen lijstgevel, verwerkt met
natuursteen, van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Links van het huis bijgebouw met sporen van oude kern in de
vlechtingen.

vierde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen,
boothuizen,
sites met
walgracht,
vijvers

131799

Oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog Evergem

Ertvelde

Pastorijstraat zonder nummer (Evergem)

Oorlogsgedenkteken van de hand van Aloïs De Beule, in 1925 onthuld oorlogsgedenkt interbellum
als nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers 1914–1918.
ekens

131809

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Rijschootstraat 6 (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

131824

Station Rieme

Evergem

Ertvelde

Stationsstraat 71 (Evergem)

Station van Rieme op de lijn Gent ‐ Zelzate ‐Terneuzen, geopend in
1865. Oorspronkelijk symmetrisch gebouw met twee licht
uitspringende risalieten, hoger opgetrokken in een puntdakvenster,
aan weerszij van de galerij aan de perronzijde.

stationsgebouw derde kwart
en
19de eeuw

131825

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Ertvelde

Steenstraat 9 (Evergem)

Boerenarbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
vernieuwd zadeldak. Witgeschilderde bakstenen gevel met
rechthoekige beluikte vensters.

boerenarbeider
swoningen

395/1748

datering

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

18de eeuw

Minard Louis (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper), Vaerwyck
Raymond (Ontwerper), Vaerwyck‐
Suys Henri (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

WO I

De Beule Aloïs (Ontwerper)
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131826

Stenen Molen met rosmolen en
molenaarswoning

Evergem

Ertvelde

Stenenmolenstraat 21, zonder nummer
(Evergem)

Site met een windmolen, rosmolen, huis en stallen gelegen op een
met gras begroeid erf met kasseipaden, afgesloten met ijzeren hek.
De windmolen, type grondzeiler op een lage molenberg, zou net zoals
de rosmolen en molenaarswoning in 1798 zijn opgetrokken.

windmolens,
hekken,
molenaarswoni
ngen, rosmolens

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw, na
WO II

131827

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Stenenmolenstraat 24B (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131828

Boerenwoning

Evergem

Ertvelde

Tervenen 5 (Evergem)

Boerenwoning, rest van hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk boerenwoninge
opgetrokken in verscheidene bouwfasen. Oudste gedeelte rechts van n
vier traveeën. Vermoedelijk later aangebouwd huis links van twee
traveeën onder hoger opgetrokken zadeldak.

131832

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Tervenen zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131831

Duitse bunker

Evergem

Ertvelde

Tervenen zonder nummer (Evergem)

Waarnemingsbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen
behorende tot de Duitse Hollandstellung.

bunkers

WO I

131830

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Tervenen zonder nummer (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

WO I

131829

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Tervenen zonder nummer (Evergem)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

131834

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Ertvelde

Vaartstraat‐West 1 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning, gelegen aan de
straat, van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, en
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gecementeerde
witgeschilderde lijstgevel met middenrisaliet en aflijnende
hoekbanden.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

131835

Duitse mitrailleurpost

Evergem

Ertvelde

Vaartstraat‐West 36 (Evergem)

Mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende bunkers
tot de Duitse Hollandstellung.

146391

Kasteeldomein Groenveld

Evergem

Evergem

Achterstege 13 (Evergem)

Grote romantische villa in cottagestijl op terp in fraaie tuin met vijver
voor en achter de villa, volgens de bewaarde plans gebouwd in
opdracht van P. Delva, burgemeester, en naar ontwerp van architect
F. Roussel in 1911.

vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
private parken

131655

Eremietenhof

Evergem

Evergem

Achterstege 9 (Evergem)

Buitenplaats gelegen in een mooi park met vijver afgesloten door een
fraai ijzeren hek tussen arduinen pijlers, volgens De Potter en
Broeckaert gebouwd in 1804 op de plaats van een kluis van een
broeder‐eremijt. Bakstenen huis van twee bouwlagen en acht
traveeën onder zadeldak, met verankerde lijstgevel op een arduinen
plint.

private parken, eerste kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131657

Twee boerenarbeiderswoningen

Evergem

Evergem

Belzeelse Kerkweg 1‐3 (Evergem)

Langgestrekte gebouwen met centraal de huisjes en aan weerszij
boerenarbeider eerste helft
dienstgebouwtjes, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. swoningen
19de eeuw

131658

Vrije gemengde basisschool

Evergem

Evergem

Belzeelsestraat 22 (Evergem)

Vrije gemengde basisschool, opgetrokken achter de parochiekerk in
1912 in een eenvoudige baksteenarchitectuur, typerend voor de
schoolgebouwen uit die tijd.

396/1748

lagere scholen

stijl

plantensoort

context

persoon
Mariman Pascal (Ontwerper),
Mariman Walter (Uitvoerder)

WO I

voor WO I

voor WO I

cottagestijl

Roussel François (Ontwerper)
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131659

Parochiekerk Heilig Hart

Evergem

Evergem

Belzeelsestraat 22A (Evergem)

Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen in 1901‐03 naar ontwerp parochiekerken voor WO I
van architect Van Hoecke‐Peeters; tot parochiekerk verheven in 1907.
Voltooiing van de Zuidtoren in 1911. Driebeukig basilicaal schip van
vijf traveeën met hoger opgetrokken middenbeuk onder zadeldak,
voorgeplaatste vierkante toren en polygonale doopkapel voor
zuidgevel van zijbeuken, niet uitspringend transept, driezijdig
afgesloten koor van twee traveeën naar het noorden georiënteerd.

131660

Pastorie Heilig Hartparochie met tuin

Evergem

Evergem

Belzeelsestraat 24 (Evergem)

Pastorie met tuin, naast de kerk en van de straat afgesloten door
middel van gietijzeren afsluiting op muurtje met dito toegangshek.
Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd circa 1912.

voor WO I
hekken,
pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en

131661

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Belzeelsestraat 47 (Evergem)

Boerenwoning van zes traveeën, misschien iets later aangebouwd
tegen een gelijkaardige boerenwoning uit de 18de eeuw. Mogelijk
vroeger twee woonhuisjes. Rechthoekige vensters met luiken of
persiennes.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hagen,
hoeven

131662

Herenhuis

Evergem

Evergem

Belzeelsestraat 49 (Evergem)

Gerestaureerde buitenplaats in gedeeltelijk ommuurde tuin met
ijskelder, volgens eigenaar voorheen oude woning van slechts één
bouwlaag hoog, in de 20ste eeuw met een verdieping verhoogd,
vroeger met flankerende aanhorigheden, waaronder kapel, gesloopt
bij de laatste aanpassingswerken. Herenhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, met bepleisterde lijstgevel met
dubbelhuisopstand afgelijnd met eenvoudig entablement.

vierde kwart
hekken,
18de eeuw
herenhuizen,
ijskelders,
omheiningsmur
en,
walgrachten,
gevelniskapelle
n

131663

Heilige Jozef Rusthuis

Evergem

Evergem

Bibliotheekstraat 12 (Evergem)

Rusthuis, gebouwd naar ontwerp van architect Edmond de Perre‐
Montigny van 1860. Bakstenen hoofdgebouw van elf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, horizontaal geleed door arduinen
plint, cordons en hoofdgestel.

derde kwart
rusthuizen,
19de eeuw
washuizen,
gevelniskapelle
n

131664

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Biezenstraat 15‐17 (Evergem)

Oorspronkelijke boerenwoning uit de 18de eeuw, later vergroot tot
twee aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen onder doorlopend
zadeldak, gelegen in omhaagde boomgaard aan de splitsing van de
straat.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven

131665

Villa

Evergem

Evergem

Brugse Steenweg 1 (Evergem)

Grote villa in ommuurde tuin gebouwd in opdracht van G. Buysse,
directeur van de ernaast gelegen fabriek Bergougnan, in 1947 naar
ontwerp van architect Charles Hoge.

directeurswonin na WO II
gen,
omheiningsmur
en

131666

Fabriek van rubberen producten

Evergem

Evergem

Brugse Steenweg 7/3, 7/5‐6, 7/9‐12, 7/14, Fabriek van rubberproducten, voornamelijk voile banden en
7/53, 7/57, 7/59 (Evergem)
transportbanden, hier opgericht in 1921.

131667

Gasthof In de vier linden

Evergem

Evergem

Brugse Steenweg 9 (Evergem)

Oude afspanning aan de straat gelegen met ervoor vier linden, in kern afspanningen
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Voorheen gewitte
gevel van één bouwlaag, heden verankerde bakstenen gevel in
aangepaste stijl van twee bouwlagen onder zadeldak.

tweede helft
18de eeuw

131668

Kasteeldomein Heylweghen

Evergem

Evergem

Burggravenlaan 12, 18 (Evergem)

Reeds vermeld in 1379 als landbouwnederzetting. In de jaren 1780
werd het kasteel heropgebouwd in zijn huidige vorm met behoud van
de walgrachten rondom het park en rondom het kasteel. Kasteel,
eertijds in een rechthoekige omwalling, gedempt in de jaren 1880, en
een dienstgebouw aan de straatkant. Geschilderde lijstgevel van
zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee
dakkapellen. Voormalig wagenhuis van vijf traveeën onder zadeldak,
uit de 19de eeuw.

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

397/1748

typologie

datering

nijverheidsgebo vierde kwart
19de eeuw
uwen en
productieplaats
en

walgrachten,
landhuizen,
parken,
wagenhuizen

stijl
neogotiek

plantensoort

context

persoon
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper), Verhauwen Albert
(Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)
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stijl

131669

Goed ten Boekel

Evergem

Evergem

Burggravenlaan 3 (Evergem)

Het oorspronkelijke kasteel in zijn dubbele omwalling wordt
afgebeeld in A. Sanderus' Flandria Illustrata van 1641. Het huidige
kasteeltje vertoont ondanks de 18de‐eeuwse verbouwingen en de
grondige restauratie van 1895 nog sterke gelijkenis met het oude
kasteel zoals afgebeeld in het werk van Sanderus. Bak‐ en zandstenen
gebouw met een voorbouw en een bijna parallel met de achterbouw
van twee bouwlagen onder twee zadeldaken tussen zijtrapgevels.
Voor het kasteel, twee tegenover elkaar staande dienstgebouwen
onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Het park evolueerde in de loop van
de 19de eeuw naar een landschappelijke stijl waarin de gracht werd
omgevormd tot vijver. De omwalling in het zuiden is niet meer
volledig watervoerend, maar in reliëf nog waarneembaar

bijgebouwen,
landhuizen,
parken,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
duiventorens,
sites met
walgracht

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

131670

School en klooster van Onze‐Lieve‐Vrouw
Visitatie en Parochiekerk van de
Goddelijke Voorzienigheid

Evergem

Evergem

Burggravenlaan 5 (Evergem)

Oorspronkelijk klooster van de zusters der Visitatie met kostschool
voor juffrouwen, tot 1934, opgericht in opdracht van O. Groverman,
bewoner van het kasteel Ter Beken, op gronden door hem
geschonken eind 1873. De kloosterkapel werd ingewijd in 1874.
Brede bakstenen vleugel van twee bouwlagen onder zadeldak met
rondboogvormige benedenvensters met boogomlijsting en
rondboogvormige tweelichten op de bovenverdieping, afwisselend
gedicht.

vierde kwart
internaten,
19de eeuw
kloosters,
parochiekerken,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

131671

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Doornstraat 105 (Evergem)

Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenwoninge vierde kwart
daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.
n
18de eeuw

131672

Villa Les Lilas

Evergem

Evergem

Doornzeelsestraat 147 (Evergem)

Villa van één bouwlaag naar verluidt van 1911, in eclectische stijl met villa's
(bouwkundig
opvallend deurrisaliet voorzien van een klein bordes tussen zuilen
erfgoed)
met bekronend balkonhek en een versierde halsgevel.

131673

Goed Te Geetschuur

Evergem

Evergem

Doornzeelsestraat 24 (Evergem)

Recent vernieuwde boerenwoning naar oud model, zogenaamd naar
het oude Goed te Geetschuur, behorend tot de oudste in cultuur
gebrachte gronden te Evergem van de Sint‐Baafsabdij. Zou
opklimmen tot de tweede helft van de 12de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
12de eeuw

131674

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Doornzeelsestraat 24A (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen, daterend van circa 1800. Ten zuiden,
gerenoveerde boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

131675

Burgerhuis

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 111 (Evergem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in
kleine met hulst omhaagde voortuin, daterend uit het derde kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

131676

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 112 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf. Ten
zuiden, boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak. Ten oosten,
ruime dwarsschuur onder zadeldak met centrale, in het dak
verhoogde inrijpoort. Ten zuidoosten, bakstenen dienstgebouw met
stallen onder zadeldak.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

131677

Hoeve

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 54 (Evergem)

Voormalige hoeve met boerenwoning van zes traveeën onder
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw en
dwarsschuur, gelegen achterin boomgaard, afgesloten met ijzeren
hek tussen overhoekse hekpijlers met tralienisje ingewerkt in linker
pijler.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, schuren

398/1748

voor WO I

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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131678

School Sint‐Franciscus en klooster Heilig
Hart van Maria

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 55 (Evergem)

School en klooster opgericht voor arme wezen en bejaarde vrouwen
door T. Van Saceghem, bewoner van het nabijgelegen kasteel van
Kluizen in 1842‐43. Achterin gelegen 19de‐eeuws kloostergebouw
met brede oprit, onderkelderd rechthoekig blok van negen traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakruitertje.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
lagere scholen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131679

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 56 (Evergem)

Boerenwoning van zeven traveeën met doorlopende
gevelordonnantie van het aanpalend nummer 54, gelegen achterin
boomgaard. Erf afgesloten door middel van gietijzeren hek tussen
gecementeerde pijlers met bolornament.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers

131680

Villa

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 84 (Evergem)

Gecementeerde villa van twee bouwlagen onder overstekend
schilddak met dakkapellen, daterend uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

131681

Herenhuis met kapel

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 9 (Evergem)

Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, gelegen in een tuin met ijzeren afsluiting en hek,
vermoedelijk van circa 1876 en aangepast circa 1915. Getoogde deur
in arduinen omlijsting met sluitsteen. Rechts in de hoek van de tuin
recentere kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes.

hekken,
herenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
walgrachten

vierde kwart
19de eeuw

131682

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Evergem

Doornzele Dries 99 (Evergem)

Boerenarbeiderswoning van vier traveeën onder zadeldak, gelegen
achter recentere bebouwing en opklimmend tot de tweede helft van
de 18de eeuw. Getoogd deurtje in grijsgeschilderde bakstenen
omlijsting bekroond met waterlijstje.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
18de eeuw

131684

Romp Doornzelemolen

Evergem

Evergem

Doornzele Dries zonder nummer
(Evergem)

In oorsprong stenen beltmolen met doorgang aan de westelijke zijde windmolens
van Doornzeledries, opgetrokken in 1839 op de plaats waar een
houten staakmolen van de Abdij van Doornzele stond. Vandaar dat de
molen ook gekend is als de Kloostermolen. Molenberg met conische
bakstenen molenromp, gekenmerkt door boven elkaar geplaatste
getoogde muuropeningen onder rollaag. Rechthoekige doorgangen
onder het molenperron.

131683

Parochiekerk Sint‐Petrus en Sint‐Paulus
met kerkhof

Evergem

Evergem

Doornzele Dries zonder nummer
(Evergem)

Parochiekerk, gelegen midden Doornzele Dries met ten westen voor
de kerk, het omhaagd kerkhof met neogotische calvariekapel. De
huidige kerk dateert van 1952 en werd gebouwd onder leiding van
architect H. Vaerwyck‐Suys nadat de vroegere kerk was afgebrand.
Moderne zaalkerk met schip van drie traveeën, licht uitspringend
transept en rechthoekig koor met aansluitende sacristie.

parochiekerken, na WO II
calvariebergen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kerkhoven,
hagen

131685

Alleenstaand herenhuis

Evergem

Evergem

Dorpsplein 1 (Evergem)

Alleenstaand herenhuis met voorgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, met klein voortuintje met ijzeren
afsluiting op muurtje, daterend van circa 1920. Bakstenen gevel met
dubbelhuisopstand.

hekken,
herenhuizen

131686

Herberg

Evergem

Evergem

Dorpsplein 14‐15 (Evergem)

Herberg, van 1853 tot 1902 gemeentehuis. Groot hoekhuis van vijf en gemeentehuize tweede helft
n, herbergen
18de eeuw
vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak en aanbouwsel,
daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.

131688

Schandpaal

Evergem

Evergem

Dorpsplein zonder nummer (Evergem)

Arduinen zuil, heropgericht en voorzien van wapenschild van de
bisschop van Gent, heer van Evergem, in 1698. Voorheen ingeplant
midden het dorpsplein naast de zogenaamde Sint‐Christoffelput.

399/1748

schandpalen

stijl

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

interbellum

vierde kwart
17de eeuw

neogotiek

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper), Vaerwyck‐Suys
Henri (Ontwerper), Van de
Cappelle Jan Baptiste (Ontwerper)
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131687

Parochiekerk Sint‐Christoffel

Evergem

Evergem

Dorpsplein zonder nummer (Evergem)

parochiekerken vierde kwart
Vermeld in 966 wanneer koning Lotharius de Sint‐Baafsabdij
18de eeuw,
bevestigde in haar rechten en bezittingen en in 1105 wanneer de
interbellum
bisschop van Noyon en Doornik het patronaat verleende aan de Sint‐
Baafsabdij. De kerk brandde in 1783 volledig af. Wederopbouw onder
leiding van F. Drieghe in 1785‐90 in classicistische stijl. Slechts
ingewijd in 1833. Driebeukige transeptloze hallenkerk van zeven
traveeën met westelijke toren onder één zadeldak, vlak afgesloten
koor van twee traveeën geflankeerd door winterkapel en sacristieën.
Vierkante westtoren heropgebouwd in 1926‐27.

131689

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Droogte 139 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Boerenwoning met heden bepleisterde gevel met rechthoekige,
beluikte vensters en licht getoogde deur met verzekeringsplaatje
erboven.

131690

Boswachterswoning

Evergem

Evergem

Droogte 149 (Evergem)

boswachterswo vierde kwart
Voormalige boswachterswoning bij het Kasteel van Crombrugghe,
ningen
19de eeuw
vermoedelijk uit eind 19de eeuw, naar verluidt uitgebreid met één
travee en voorzien van nieuwe voorgevel in 1948. Onderkelderd huis
van één bouwlaag onder pseudomansardedak met drie dakvensters.

131691

Kapel

Evergem

Evergem

Droogte 2B (Evergem)

Bij het begin van de straat, op het kruispunt met Droogte, bakstenen betreedbare
kapel op rechthoekige plattegrond, gebouwd in 1838 en vernieuwd in kapellen (klein
erfgoed)
1872. Voorpuntgevel met pseudofronton op pilasters en
rondboogdeur met ijzeren traliewerk in rechthoekige bakstenen
omlijsting.

131693

Dekenij

Evergem

Evergem

Eindeken 21 (Evergem)

Dekenij, gelegen in een ommuurde tuin met bakstenen
poortomlijsting, vermoedelijk van circa 1850 onder leiding van J.
Dauchot. Gebouwd in 1786 voor pastoor L. Driege naar ontwerp van
prins Lobkowitz, bisschop van Gent en graaf van Evergem. Herenhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met
dakruitertje. U‐vormig uitgebouwde beraapte voorgevel, verbouwd in
1849 door J. Dauchot.

dekenijen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131694

Burgerhuizen

Evergem

Evergem

Eindeken 3, 7 (Evergem)

Twee gelijkaardige burgerhuizen van respectievelijk vijf en zes
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de
19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

131695

Hoekhuis

Evergem

Evergem

Eindeken 33 (Evergem)

Hoekhuis van vijf en drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
ontpleisterde gevels met rechthoekige vensters en deur; voorgevel
met dubbelhuisopstand.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

131696

Twee dorpswoningen

Evergem

Evergem

Eindeken 36‐38 (Evergem)

Kleine rijhuisjes oorspronkelijk met doorlopende verankerde en
witgeschilderde gevels op gepikte plint van elk drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

dorpswoningen, eerste helft
winkels
19de eeuw

131697

Burgerhuis

Evergem

Evergem

Eindeken 42 (Evergem)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde gevel op arduinen plint.
Boven de rechthoekige deur, polygonale houten erker.

burgerhuizen

19de eeuw

131698

Herenhuis

Evergem

Evergem

Eindeken 44 (Evergem)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gelegen aan de straat met links van het huis gietijzeren hek tussen
bakstenen pijlers bekroond met ijzeren arenden, daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gevel op arduinen plint
met rechthoekige vensters op lekdrempels.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

131699

Goed In het Torenken

Evergem

Evergem

Elslo 25 (Evergem)

Voorheen omwald goed In het Torenken, in de 18de eeuw lusthuis.
Grotendeels vernieuwde villa met behoud van het polygonale
traptorentje en de eenvoudige geschilderde achtergevel met
rechthoekige vensters met persiennes.

brouwerijen,
hekpijlers,
landhuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

400/1748

typologie

datering

stijl
classicisme

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), Coppejans Hendrik
(Ontwerper), Delanier François
(Ontwerper), Drieghe Frans
(Ontwerper), Poppe August
(Ontwerper)

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
Dauchot Joseph (Ontwerper)
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131702

Kasteel Huis ter Burcht

Evergem

Evergem

Fortune De Kokerlaan 11 (Evergem)

Voormalig kasteel, sedert 1958 gemeentehuis. Voorheen kasteel
gelegen in dubbele cirkelvormige omwalling. De middeleeuwse
burcht werd gebouwd door de heren van Evergem, sinds de 11de
eeuw de heren van Dendermonde, die na de invallen van de
Noormannen aangesteld werden als voogden van Evergem in het Sint‐
Baafsdomein. Kasteel uit 1884 in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl in
deels verkaveld park met vijver, aan de straatkant met gietijzeren
afsluiting en hek tussen pijlers.

vierde kwart
burchten,
gedenktekens, 19de eeuw, na
gemeentehuize WO II
n, hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
parken, vijvers,
walgrachten

131704

Herenhuis

Evergem

Evergem

Gentweg 12 (Evergem)

Alleenstaand herenhuis in beboomde tuin, afgesloten met ijzeren hek
tussen witgeschilderde bakstenen hekpijlers, daterend uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Resterend gedeelte van vroegere omwalling
uitlopend in vijver.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
vijvers,
walgrachten

131705

Arbeiderswoning

Evergem

Evergem

Gentweg 6 (Evergem)

Arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw
vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Beraapte gevel afgelijnd door bepleisterde, geblokte hoekbanden en
kroonlijst.

131703

Stationsgebouw Langerbrugge

Evergem

Evergem

Gentweg 8‐10 (Evergem)

Stationsgebouw, gelegen op de spoorlijn Gent‐Terneuzen, geopend
op 19‐12‐1865 en vermoedelijk vernieuwd na de Eerste
Wereldoorlog. Laag bakstenen gebouw met lokettenzaal van vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, aan de perronzijde
achteruitspringend overluifeld gedeelte. Ernaast gedeeltelijk
verbouwd, hoger opgetrokken woonhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen.

131706

Oorlogsmonument

Evergem

Evergem

Gilbert Braeckmanplein zonder nummer
(Evergem)

oorlogsgedenkt interbellum
Anno 1928 werd op het dorpsplein te Evergem een gedenkteken
opgericht. Het monument met Heilig Hartbeeld werd geproduceerd in ekens, Heilig
Hartbeelden
het atelier Bressers.

131707

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Goeiingen 16 (Evergem)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen bereikbaar via een
populierendreefje. Vanouds rechthoekige omgrachte hoeve, heden
slechts klein gedeelte van de omgrachting achter het huis bewaard.

131712

Goed ten Broeke en omgeving

Evergem

Evergem

Heffink (Evergem)

Het Goed ten Broeke in de wijk Heffink was in de middeleeuwen één hoeven, dreven,
der belangrijke uitbatingen van Evergem. In het centrum ervan lag het landhuizen
omwalde opperhof. Een circa 800 meter lange beukendreef leidt nog
steeds naar de vrij gaaf bewaarde site met in de as ervan het Goed
ten Broeke en ervoor, links en rechts van de dreef, de bijhorende
hoeven.

131713

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Heffink 1 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen aan de westzijde van de dreef
leidend naar en ten zuiden van het Goed ten Broeke. Met gras
begroeid en beboomd erf afgesloten met ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers, opklimmend tot de 16de eeuw. Boerenwoning van
zes traveeën onder zadeldak, daterend uit eerste helft 19de eeuw,
doch vermoedelijk met oudere kern. Bakhuis uit 18de eeuw van het
samengestelde type.

131714

Goed ten Broeke met dreef

Evergem

Evergem

Heffink 2, zonder nummer (Evergem)

De geschiedenis van het voormalige huys van plaisance met omwald landhuizen,
opper‐ en neerhof gaat terug tot de 13de eeuw. Traditioneel bak‐ en duiventorens
zandstenen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
tussen zijaandaken met vlechtingen. Ten noordwesten, duiventoren
met 220 woonnissen van het oude Goed ten Broeke. Het vierkant
torentje van bak‐ en zandsteen van drie bouwlagen onder tentdak zou
dateren uit midden 16de eeuw.

401/1748

datering

stijl
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon
Van Herrewege frères
(Ontwerper)

eerste helft
19de eeuw

stationsgebouw derde kwart
en
19de eeuw,
interbellum

Bressers atelier (Ontwerper)

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, dreven,
schuren, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

16de eeuw,
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

derde kwart
16de eeuw

traditioneel
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131715

Landhuis in neotraditionele stijl

Evergem

Evergem

Heffink 6 (Evergem)

koetshuizen,
Kasteeltje in neotraditionele stijl gebouwd naast het oude lusthuis
zogenaamd Goed ten Broeke in 1843 en vermoedelijk aangepast circa landhuizen
1900. Bak‐ en hardstenen huis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder geknikt zadeldak. Ten westen, 19de‐eeuws koetshuis van vier
traveeën.

131716

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Heffink 9 (Evergem)

Hoeve in omhaagd erf met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers,
gelegen aan de oostzijde van de dreef leidend naar het Goed ten
Broeke. Oprichting opklimmend tot de 16de eeuw ten tijde van de
wederopbouw van het Goed ten Broeke. Huidige boerenwoning uit
eerste helft 19de eeuw. Dwarsschuur onder vernieuwd zadeldak en
gewit bakhuis onder zadeldak, vermoedelijk uit 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131724

Villa

Evergem

Evergem

Hekstraat 26 (Evergem)

Villaatje met kleine voortuin met gietijzeren afsluiting en hek,
daterend van de jaren 1920. Bakstenen huis met verschillende
venstervormen en uitspringende linker travee uitgewerkt als
puntgevel, afgedekt met mank zadeldak.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131726

Burgerhuis

Evergem

Evergem

Hoeksken 30 (Evergem)

Woning met kleine voortuin van circa 1908, horend bij het
achterliggende bedrijfje.

burgerhuizen, voor WO I
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

131727

Begraafplaats met neogotische kapel

Evergem

Evergem

Hofbilkstraat zonder nummer (Evergem)

Voor de hoofdtoegang van de begraafplaats, neogotische bakstenen
kapel, opgericht in 1863. Ommuurde begraafplaats aangelegd in
1894, gewijd in 1895.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen

131737

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Hulst 6 (Evergem)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk opgericht in verschillende bouwfasen, opklimmend tot
de 18de eeuw. Achter het huis houten pomp.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
waterpompen

131741

Gemeentehuis en Vredegerecht van
Evergem

Evergem

Evergem

Kapellestraat 1 (Evergem)

Oud gemeentehuis en vredegerecht, opgericht in 1901‐02 in
eclectische stijl naar ontwerp van architect Louis Bouckaert onder
leiding van aannemer E.J. Bertin. Bak‐ en zandstenen hoekgebouw
van twee bouwlagen onder leiendaken. Uiterste poorttravee, met
zandstenen korftoogpoorten, uitlopend in trapgevels.

gemeentehuize voor WO I
n,
gerechtsgebou
wen

131742

Twee stadswoningen

Evergem

Evergem

Kapellestraat 45‐47 (Evergem)

Eenheidsbebouwing van heden twee rijhuizen van respectievelijk vijf stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
en vier traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van
voor WO I
circa 1900. Gecementeerde gevel met doorlopende ordonnantie en
imitatiebanden op de begane grond.

131743

Herenhuis

Evergem

Evergem

Kapellestraat 49 (Evergem)

Herenhuis vooraan in grote beboomde tuin met onder meer rotswerk dokterswoninge derde kwart
18de eeuw,
aan de vijver, vermoedelijk gebouwd door baljuw Naudts circa 1770 n, vijvers,
vierde kwart
wagenhuizen
en verbouwd eind 19de eeuw. Bepleisterde gevels van vijf en drie
19de eeuw
traveeën met twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
dakvensters en oeils‐de‐boeuf. Wagenhuis van drie traveeën onder
schilddak, daterend van circa 1892.

131744

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Evergem

Kapellestraat 51 (Evergem)

boerenarbeider 18de eeuw
Boerenarbeiderswoning met een met gras begroeide voortuin,
opklimmend tot de 18de eeuw. Witgekalkte gevel op gepikte plint van swoningen
zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

402/1748

typologie

datering

stijl

voor WO I,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

eclecticisme

Bouckaert Louis (Ontwerper)
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131745

Onderwijzerswoning

Evergem

Evergem

Kapellestraat 74 (Evergem)

Voormalig huis van de hoofdonderwijzer bij de nu gesloopte
gemeenteschool, op een gevelsteentje gedateerd 1875. Huis en
voormalige school van bak‐ en hardsteen in eclectische stijl. Heden
alleenstaand woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak met fraaie windwijzer.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

eclecticisme

131746

Villa

Evergem

Evergem

Kerkbruggestraat 13 (Evergem)

Bakstenen villa van twee bouwlagen in eclectische stijl van circa
1910; tuin afgesloten met ijzeren hek op muurtje en toegangshek
tussen bakstenen pijlers. Voorgevel op arduinen bossage van drie
traveeën. Uitspringende linker travee met topgevel en houten erker.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eclecticisme

131747

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Kerkbruggestraat 23 (Evergem)

boerenwoninge
Boerenwoning, ingeplant op de straat met een later aangebouwd
woonhuisje aan de straatkant. Naar het zuiden gerichte gevel van zes n
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, tussen zijaandaken met
vlechtingen.

131761

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw Troostparochie Evergem
met tuin

Evergem

Kramershoek 1 (Evergem)

derde kwart
Pastorie met omgevende tuin, gelegen naast de kerk. Breedhuis van pastorieën,
twee bouwlagen onder zadeldak, opgericht door L. Maertens in 1856 pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
tegelijkertijd met de kerk.
en

131762

Kasteeldomein ten Bosch

Evergem

Evergem

Kramershoek 2‐6 (Evergem)

Kasteel met U‐vormige aanleg volledig heropgebouwd circa 1892.
Bepleisterd kasteel van twee bouwlagen onder mansardedaken.
Volledig omgracht park en parkbos met kruisvormig drevenpatroon
en zichtas richting zuidwesten. Beukendreef met ijzeren
toegangspoort en hardstenen hekpijlers met siervaasbekroning. In
het park: vierkante duiventoren met 1623 in de zuidgevel,
paardenstallen en hovenierswoning en verder langgestrekte
kasteelhoeve in neotraditionele stijl, vermoedelijk heropgebouwd
eind 19de eeuw; wagenhuis en stallen uit dezelfde periode. Buiten de
walgrachten, bevinden zich een met bomen beplante ijskelder, een
serre van circa 1900 en een ommuurde moestuin.

serres,
hovenierswonin
gen, dreven,
hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
kasteelhoeven,
landhuizen,
parken, stallen,
wagenhuizen,
duiventorens,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
ommuurde
moestuinen

eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

traditioneel,
neotraditioneel

131763

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw ten Troost Evergem

Evergem

Kramershoek 3 (Evergem)

In de volksmond eertijds ook zogenaamd Boskapel; gebouwd door L.
Maertens‐Pelckmans, bewoner van het nabijgelegen Goed ten
Broeke, in 1855‐56 naar ontwerp van architect J. Dauchot. Bakstenen
zaalkerk van zes traveeën met vierkante zuidtoren en vlak afgesloten
koor ten noorden en sacristieën. Eenvoudige kerk met
neoclassicistische pilastergevel bekroond met een attiek en
driehoekig fronton. De kerk wordt geflankeerd door kapelletjes van
Sint‐Antonius Eremijt van 1894 en van Sint‐Apollonia van 1893.

parochiekerken,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

131764

Katholieke Bewaarschool

Evergem

Evergem

Kramershoek 37‐41 (Evergem)

Vrije gemengde lagere‐ en kleuterschool Sint‐Jozef. Nummer 39,
voormalig schooltje gesticht in 1873; ernaast gelegen kleuter‐ en
lagere schooltje (nummer 37 en nummer 41).

kleuterscholen, derde kwart
lagere scholen 19de eeuw

131765

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Kramershoek 8 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen in typische baksteenstijl uit de tweede
helft van de 19de eeuw, opgesteld in begraasd en beboomd erf
afgesloten met hek aan bakstenen pijlers. Achterin gelegen
boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, dwarsschuur en
stallen onder doorlopend zadeldak en kleine stalvleugel.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

403/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Dauchot Joseph (Ontwerper),
Lovaert Leonard (Ontwerper), Van
Crombrugghe Emile (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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131767

Herenhuis

Evergem

Evergem

Kuitenbergstraat 23 (Evergem)

herenhuizen
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, gelegen ten noorden
achter de kerk en kloosterschool van Belzele. Na de oprichting van de
parochiekerk in 1903 en de school in 1912 respectievelijk in gebruik
genomen als pastorie en als klooster van de zusters van Sint‐
Vincentius a Paulo, en woning van de schooldirecteur.

131768

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Kuitenbergstraat 69 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard met lange oprit naar
woonhuis, afgesloten met ijzeren hek. Boerenwoning op
gecementeerde plint onder zadeldak uit de 18de eeuw. Ten zuiden,
dwarsschuur met rechthoekige inrijpoort onder pannendak.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

131769

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Kuitenbergstraat 91‐93 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen in een begraasd erf met fraai
ijzeren hek in art‐nouveaugetinte stijl met verwerking van de initialen
H S en V A, gevat tussen vernieuwde bakstenen pijlers, links met
plaasteren Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld in nisje.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen,
niskapellen

131770

Café De Lieve

Evergem

Evergem

Lievetragel 1, Rabotstraat 120 (Evergem)

cafés
Woonhuis van acht traveeën met oude kern afgedekt door geknikt
zadeldak met een dakkapel boven de deurtravee, gelegen op de hoek
Rabotstraat en de aardeweg aan de Lieve.

131771

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Lievetragel 3 (Evergem)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, gelegen op het einde van stallen, schuren
de bovengenoemde aardeweg, doch sterk gerestaureerd.

131781

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Evergem

Meerbeke 26 (Evergem)

Boerenarbeiderswoning van zes traveeën onder zadeldak, in kern
daterend uit de 18de eeuw, vermoedelijk opgetrokken in
verschillende fasen.

131782

Dienstgebouwen van hoeve

Evergem

Evergem

Meerbeke 34 (Evergem)

interbellum
Voormalige dienstgebouwen van een hoeve met losse bestanddelen, hoeven met
namelijk een bakoven of duiventil, en een dwarsschuur uit 1927. De losse
bestanddelen,
boerenwoning werd gesloopt.
duivenverblijve
n, schuren,
bakhuizen

131783

Langgestrekte hoeve

Evergem

Evergem

Meerhem 10 (Evergem)

Langgestrekte hoeve met schuin toelopende oprit, ingeplant
loodrecht op de straat. Boerenwoning van vijf traveeën onder
zadeldak, daterend uit eind 18de eeuw.

131787

Gerardsmolen

Evergem

Evergem

Moleneinde zonder nummer (Evergem)

windmolens
Stenen beltmolen met doorgang uit 1864 met binnenkruiwerk,
opgetrokken aan de Burggravenstroom in Wippelgem ter vervanging
van een houten staakmolen uit 1645. De molen wordt Gerardsmolen
genoemd, naar Gerard Neyt die er de stenen molen liet optrekken. In
1870 werd er een stoommachine in de molen geplaatst.

derde kwart
19de eeuw

131788

Brouwerij Neyt

Evergem

Evergem

Molenhoek 17A (Evergem)

brouwerijen
Brouwerij van tonnenbier met hoge gisting opgericht in 1908;
overgeschakeld in 1935 op bier met lage gisting en gemoderniseerd in
1945. Typisch bakstenen brouwerijgebouw met koeltorentje onder
tentdak.

voor WO I

131789

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Molenhoek 37 (Evergem)

Boerenwoning van één bouwlaag onder overstekend zadeldak, met
rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling en persiennes en
getoogd deurtje in bakstenen omlijsting met neuten en waterlijstje.

404/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

schuren,
langgestrekte
hoeven

boerenwoninge
n

vierde kwart
18de eeuw

Mariman Pascal (Ontwerper), De
Punt Johan (Uitvoerder), Mariman
Walter (Uitvoerder), Wieme
Molenbouw (Uitvoerder)
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typologie

131792

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Oosteindestraat 38 (Evergem)

19de‐eeuws hoevetje in omhaagde boomgaard. Het woonhuis wordt
gekenmerkt door een bakstenen gevel op gecementeerde plint,
afgelijnd met muizentand en drie licht getoogde vensters met
persiennes.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen

131794

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Overdam 16 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen achterin boomgaard en
afgesloten van de straat met gracht en ijzeren hek. Aardeweg leidend
naar het boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak tussen
zijaandaken met vlechtingen, daterend uit de 18de eeuw. Ten westen,
dwarsschuur onder zadeldak met centrale rechthoekige inrijpoort.

aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
schuren,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

131801

Schuur

Evergem

Evergem

Ralingen zonder nummer (Evergem)

Dwarsschuur van negen traveeën onder zadeldak, in vierde travee
rechthoekige doorrit en in laatste travee open poort.

schuren

131802

Villa

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 1 (Evergem)

Bakstenen villa van twee bouwlagen onder pannen daken met ijzeren villa's
(bouwkundig
nokversiering, sterk uitspringende en overluifelde puntgevels.
Verschillend kleurgebruik in baksteen en tegelversiering typisch voor erfgoed)
circa 1910.

131803

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 156 (Evergem)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

131804

Herberg

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 185 (Evergem)

Aan de straat gelegen herberg met getoogde vensters in vlakke
omlijsting en centrale dito deur, onder zadeldak, uit de 19de eeuw.
Twee rondboogvensters in rechter zijgevel.

herbergen

131805

Boerenwoning

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 187 (Evergem)

tweede helft
Boerenwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw in boomgaard, hoeven met
19de eeuw
omhaagd door meidoorn en afgesloten met dubbel ijzeren hek, gracht losse
bestanddelen,
aan de straatkant.
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hekken

131806

Villa

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 19 (Evergem)

Villa in grote beboomde tuin, tot voor enkele jaren met ijzeren
afsluiting tussen bakstenen pijlers, daterend uit begin 20ste eeuw.
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met als
markerende hoektoren uitgebouwde linker travee onder torenspits.

131807

Burgerhuis

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 3 (Evergem)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, daterend uit eind 19de eeuw, met bepleisterde lijstgevel
met imitatiebanden op de begane grond.

131808

Herenhuis

Evergem

Evergem

Reibroekstraat 7 (Evergem)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
daterend uit eind 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met imitatiebanden op de begane grond.

herenhuizen

131812

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Schoonstraat 284 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen op de hoek Kromvelde, met
pijlerkapel met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje op de straathoek. Ten
noorden, boerenwoning onder zadeldak. Ten westen, gewitte
dwarsschuur op gepikte plint onder zadeldak met rechthoekige
doorrit.

boerenwoninge
n, schuren,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

405/1748

datering

voor WO I

19de eeuw

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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131823

Dorpswoning

Evergem

Evergem

Stationsplein 4 (Evergem)

dorpswoningen
Art‐nouveaugetint rijhuis van witgeschilderde baksteen op
gecementeerde plint. Rondboogvormige muuropeningen, gedrukt op
de benedenverdieping en voorzien van sierlijke ontlastingsbogen.
Faiencetegels onder de lekdrempels van de bovenvensters.

131833

Tuinwijk Herryville met velodroom

Evergem

Evergem

Tuinwijk 1‐10, 11‐13 (Evergem)

De tuinwijk werd in 1927 gebouwd voor het kaderpersoneel van de
elektriciteitscentrale, opgericht in 1913 aan de Langerbruggekaai te
Gent, naar ontwerp van architect E. Dhuicque. In de as van de
toegangspoort, staat centraal een kantine en voorts in de elkaar in T‐
vorm snijdende straten acht merendeels tweegezinswoningen met
tuin. In de onmiddellijke omgeving liet directeur Herry in 1929 een
velodroom bouwen voor de wielertoeristenclub van de werknemers
van de centrale. De betonnen velodroom werd eveneens gebouwd
naar ontwerp van E. Dhuicque.

131836

Hoeve

Evergem

Evergem

Veldeken 28 (Evergem)

langgestrekte
Langgestrekte hoeve, opklimmend tot de tweede helft van de 18de
hoeven
eeuw, ingeplant loodrecht op de straat. Latere uitbreiding van een
oorspronkelijk boerenhuisje van twee traveeën. Rechts aangebouwde
bakstenen stallen en schuur met rechthoekige doorrit onder zadeldak.

131849

Reeks arbeiderswoningen

Evergem

Evergem

Vurstjen 1‐13 (Evergem)

Arbeiderswoningen uit begin 20ste eeuw gelegen aan de
spoorwegviaduct en met de gevellijn de straatbocht volgend.
Bakstenen huizenrij met trapgevels op de hoeken en middenin,
horizontaal belijnd door arduinen cordons en bakstenen banden.

arbeiderscités

131850

Neerhof bij kasteel Het Vurstje

Evergem

Evergem

Vurstjen 2 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen op een voorheen omhaagd erf met
ijzeren hek, opklimmend tot eind 18de of begin 19de eeuw,
oorspronkelijk het neerhof van het ernaast gelegen buitengoed.
Boerenwoning van vijf traveeën met geelgeschilderde gevel op
grijsgecementeerde plint en aflijnende architraaf, onder zadeldak
tussen aandaken met vlechtingen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, hekken,
kasteelhoeven eerste kwart
19de eeuw

131851

Kasteeldomein Het Vurstje

Evergem

Evergem

Vurstjen 2‐4 (Evergem)

Het kasteel Het Vurstje is een buitenhuis van circa 1850, gelegen in
een park in landschappelijke stijl met grillige overbrugde vijver,
siervazen, tuinpaviljoen en ijskelder. Identieke voor‐ en achtergevel
van zeven traveeën en twee bouwlagen, belijnd door omlopende
puilijst en entablement. Neerhof met losstaande bestanddelen,
opklimmend tot eind 18de, begin 19de eeuw.

dreven,
ijskelders,
landhuizen,
parken,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
tuinvazen,
kasteelhoeven

131852

Kasteeldomein van Evergem

Evergem

Evergem

Vurstjen 25, 33 (Evergem)

Het Kasteel van Evergem kent een boeiende geschiedenis die opklimt
tot de middeleeuwen en nauw verbonden is met het ontstaan en de
geschiedenis van de gemeente Evergem. Het kasteel in zijn huidige
vorm is opgetrokken omstreeks 1913 in beaux‐artsstijl. Het gebouw
met zijn opvallend en onregelmatig volume telt twee bouwlagen
boven een souterrain en wordt afgedekt door mansardedaken,
verrijkt met oeils‐de‐boeuf en dakkapellen. Een hoge vierkante
traptoren van vijf geledingen op de noordelijk hoek domineert het
geheel. De omgrachting is heden aan twee zijden gedempt. In het
park zijn nog waardevolle architecturale tuinelementen en ruime
dienstgebouwen in eclectische stijl uit het derde kwart van de 19de
eeuw aanwezig.

derde kwart
bijgebouwen,
dreven, hekken, 19de eeuw,
voor WO I
hekpijlers,
landhuizen,
parken,
tuinbruggen,
vijvers,
toegangsbrugge
n, walgrachten

131853

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Evergem

Evergem

Vurstjen zonder nummer (Evergem)

In de straatbocht en naast het vroegere neerhof van het kasteel Het
Vurstje werd rond 1875 een neogotische Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐
Lourdeskapel gebouwd. De bakstenen kapel telt één travee met een
driezijdige apsis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

406/1748

typologie

datering

interbellum
kantines,
poorten
(bijgebouwen),
tuinwijken,
sportgebouwen
en ‐
infrastructuur

stijl

regionalisme

tweede helft
18de eeuw

voor WO I

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

eclecticisme,
beaux‐artsstijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Dhuicque Eugène (Ontwerper)
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131854

Hoeve De Duivekeete

Evergem

Evergem

Walgracht 20 (Evergem)

boerenwoninge
Voorheen rechthoekige omwalde hoeve en oorspronkelijk een
n, hekpijlers,
leenhof van de Sint‐Baafsabdij. Hoeve met losse bestanddelen met
hoeven
behouden oude woning en vernieuwde dienstgebouwen.
Walgrachten heden met uitzondering van de gracht aan de straatkant
gedempt.

131871

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Evergem

Zevekotestraat 8 (Evergem)

boerenwoninge vierde kwart
Achterin gelegen, via aardeweg bereikbare hoeve met losse
18de eeuw
bestanddelen in boomgaard met pad leidend naar de voordeur van de n,
boomgaarden,
boerenwoning, vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw.
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131757

Romp Molen Buysse met
molenaarswoning

Evergem

Kluizen

Kluizendorpstraat 54 (Evergem)

Romp van een hoge stenen stellingmolen, gekend als molen Buysse. molenaarswoni 19de eeuw
Deze molen werd vóór 1810 opgetrokken als oliemolen. In 1840 werd ngen,
windmolens
de molen ook ingericht om graan te malen. In 1842 werd er een
stoommachine geplaatst. De molenaarswoning dateert uit de 19de
eeuw. Tegen het einde van de 19de eeuw was er een nieuw gebouw
voor de mechanische maalderij opgetrokken.

131758

Gemeentehuis van Kluizen

Evergem

Kluizen

Kluizendorpstraat 80 (Evergem)

Het gemeentehuis werd na oorlogsschade in 1952 vervangen door dit gemeentehuize na WO II
nieuw gebouw naar ontwerp van T. De Smet.
n

131759

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Geboorte Evergem
met kerkhof

Kluizen

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)

Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770‐1772 heropgebouwd als
eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774
overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe
vergroting in 1844‐45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier
traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis
Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953‐56 onder
leiding van Henri Vaerwyck‐Suys. Ommuurd kerkhof ten zuiden van
de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie
aan 18de, 19de en 20ste‐eeuwse graftekens.

oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
lijkenhuizen,
ossuaria,
calvariebergen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
grafkapellen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hagen,
militaire
ereperken

eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131760

Herberg De Pelikaan

Evergem

Kluizen

Kluizendorpstraat 82 (Evergem)

Hoekhuis van twee bouwlagen in neotraditionele baksteenstijl uit
begin 20ste eeuw. Rechts risaliet met trapgevel, versierd met bas‐
reliëf met pelikaan.

herbergen

eerste helft
20ste eeuw

131795

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Geboorteparochie met tuin

Evergem

Kluizen

Pastoorshoek 22 (Evergem)

Pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gelegen in rechthoekige omgrachte tuin. Reeds in het eerste kwart
van de 17de eeuw op deze plaats vermeld, vernieuwd in 1685, 1750,
1767 en 1781 en hersteld na oorlogsschade van de Tweede
Wereldoorlog naar ontwerp van architect T. De Smet in de jaren
1950.

pastorieën,
pastorietuinen,
grachten
(infrastructuur)

eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw, na
WO II

131796

Burgerhuis in art‐decostijl

Evergem

Kluizen

Pastoorshoek 24 (Evergem)

Alleenstaand bakstenen huis in art‐decostijl met mooie glasramen in
de deurtravee. Een gevelsteentje vermeldt Ernest Snoeck
bouwkundige Sint‐Amandsberg.

burgerhuizen

407/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Desmet Theofiel (Ontwerper)

neoclassicisme

't Kindt David (Ontwerper), Casier
Joseph (Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper), Tinel Frans
(Ontwerper), Vaerwyck‐Suys
Henri (Ontwerper), Vits Jules
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Vindevogel
(Gentbrugge) (Uitvoerder)

Desmet Theofiel (Ontwerper)

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)
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typologie

datering

131656

Dorpswoning

Evergem

Sleidinge

Akkerken 6 (Evergem)

Dorpswoning met voortuintje met gietijzeren afsluiting. In 1843
oprichting van een graanstokerij, uitgebreid en voorzien van nieuwe
woning met winkel in 1853, zie gevelsteentje naast deur in
achtergevel. Onderkelderd woonhuis van zeven traveeën onder
zadeldak. Links ernaast, dienstgebouwtje van de stokerij van drie
traveeën. Op achterliggend erf, schuur met oude kern en nog deels
bewaard stokerijgebouw met rechthoekige schoorsteen.

distilleerderijen,
dorpswoningen,
hekken,
schuren,
winkels

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131692

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Eeksken 25 (Evergem)

Hoeve op begraasd erf met boomgaard. Ten oosten, bakstenen
boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de
eerste helft van de 19de eeuw, doch naar verluidt opklimmend tot
circa 1760. Ten noorden, grote dwarsschuur, oorspronkelijk met
strodak.

schuren,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

131733

Weverij La Coriandre

Evergem

Sleidinge

Hooiwege 40 (Evergem)

Mechanische katoen‐ en linnenweverij, overgebracht uit de
Korianderstraat in Gent in 1926. Eerste fabrieksgebouw van 1927
werd na de overname door de N.V. Loutex in 1959 ontmanteld en
leeggehaald. In 1960 opgekocht door de N.V. Bentex voor
vlasdroogspinnerij.

katoenfabrieken interbellum
, spinnerijen,
vlasfabrieken,
weverijen

131734

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Hooiwege 69 (Evergem)

Hoeve in boomgaard afgesloten door heg en ijzeren hek. Ten
noorden, bakstenen woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, van
circa 1800, met vernieuwde bakstenen gevel.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

131735

Kapel van het Rustoord Sint‐Franciscus

Evergem

Sleidinge

Hooiwege zonder nummer (Evergem)

Kapel van het voormalige armenwerkhuis en klooster van de zusters kapellen
(gebouwen en
Franciscanessen. Gebouw van zes traveeën onder zadeldak met
zeshoekig dakruitertje, gebouwd in 1904 naar ontwerp van architect structuren)
Henri Vaerwyck.

131748

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Kerkstraat 85 (Evergem)

19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen op erf toegankelijk via
ijzeren inrijhek tussen ronde bakstenen pijlers en dito toegangshekje
ernaast. Bakstenen boerenhuis op gecementeerde plint van vijf
traveeën onder zadeldak.

131772

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Sleidinge

Linde 28 (Evergem)

Oorspronkelijk twee boerenarbeiderswoningen van vier en drie
boerenarbeider 18de eeuw
traveeën onder één zadeldak, heden één woonhuis, uit de 18de eeuw. swoningen

131773

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Linde 71 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom erf. Ten westen,
grote bakstenen schuur en stallen met gestreept houtwerk,
doorritpoort hoger opgetrokken in het dak en overdekte mestvaalt
achteraan.

schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

131784

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Sleidinge

Meistraat 14 (Evergem)

Boerenarbeiderswoning, schuin ingeplant op de straat met een met
gras begroeid voortuintje, uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Verankerd bakstenen huisje op gecementeerde plint.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
18de eeuw

408/1748

voor WO I

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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131785

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Meistraat 22 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen op erf afgesloten met meidoornhaag,
gracht, ijzeren inrijhek aan dito pijlers met oprit opzij van het huis en
kleiner gelijkaardig toegangshekje tegenover de voordeur.
Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, gedateerd 1879.
Houten Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje op rechter penant.
Dwarsschuur met stallen onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hagen,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
kastkapellen

131786

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Mithremstraat 31 (Evergem)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de boerenwoninge 18de eeuw
18de eeuw. Gewitte gevel op gepikte plint met rechthoekige beluikte n
(vernieuwd) vensters en korfboogdeurtje. In straatgevel omlijst nisje
met waterlijstje en sluitsteen.

131800

Villa 't Bloemenhof

Evergem

Sleidinge

Polenstraat 21 (Evergem)

Buitenverblijf gebouwd in opdracht van burgemeester Ghysbrechts in villa's
het tweede kwart van de 20ste eeuw.
(bouwkundig
erfgoed)

131810

Zondagsschool bij Vrije meisjesschool van Evergem
het Akkerken

Sleidinge

Schoolstraat 2, 7 (Evergem)

Voorheen zondagsschool en deel uitmakend van de Vrije
meisjesschool van het Akkerken. Bakstenen complex in neogotische
stijl van 1875‐76. Resterende gebouwen aan de straatzijde: vleugel
van zes traveeën en één bouwlaag, rechts aanleunende vierkante
toren met drie geledingen en ernaast hoge puntgevel van
kloosterkapel.

onderwijsgebou vierde kwart
wen, kapellen 19de eeuw
(gebouwen en
structuren)

131811

Weverij

Evergem

Sleidinge

Schoolstraat 20 (Evergem)

In oorsprong werkhuis voor het vervaardigen van wollen en katoenen
stoffen, gesticht in 1853 door P.B. Dobbelaere‐Hulin, directeur van
het in 1848 opgerichte "leerwerkhuis" in Sleidinge. Bewaarde
bronzen gedenkplaat op afsluitingsmuur. Van de oorspronkelijke site
blijken nog heel wat constructies met sheddaken en een schoorsteen
bewaard.

gedenktekens, tweede helft
fabrieksschoors 19de eeuw
tenen,
jutefabrieken,
werkplaatsen,
weverijen

131813

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Sleidinge

Schorre 1‐3, 1A, 3A (Evergem)

Boerenarbeiderswoning van vijf traveeën onder zadeldak tussen
zijaandaken met vlechtingen, daterend uit het eerste kwart van de
19de eeuw.

boerenarbeider eerste kwart
swoningen
19de eeuw

131814

Dorpswoning

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 126 (Evergem)

Haaks achter een vernieuwd woonhuis bewaard 18de‐eeuws huisje
van drie traveeën onder zadeldak.

dorpswoningen 18de eeuw

131815

Herenhuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 13 (Evergem)

herenhuizen
Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Oorspronkelijk bepleisterd herenhuis van vijf traveeën uit de tweede
helft van de 19de eeuw, in de jaren 1920 aangepast en vergroot met
de twee linker traveeën.

131817

Pastorie Sint‐Joris en Godelieveparochie
met tuin

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 43 (Evergem)

Pastorie, gelegen in ruime ommuurde tuin met grote bakstenen
toegangspoort in de vorm van een classicistische triomfboog:
rondboogvormige doorgang geflankeerd door pilasters en bekroond
met entablement en attiek. Nieuwe wederopbouw met twee
bouwlagen na 1781, vermoedelijk circa 1791. Heden gecementeerde
lijstgevel met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

gedenktekens, vierde kwart
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

131818

Burgerhuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 45 (Evergem)

Burgerhuis met oude kern opklimmend tot de 18de eeuw en
aangepast met huidige voorgevel in het derde kwart van de 19de
eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op gepikte plint, vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

409/1748

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

131816

Filmzaal en herberg Sanderushuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 4‐6 (Evergem)

Voormalige filmzaal van een in 1931 gestichte kunstkring, een
herberg en lokaal der koninklijke fanfare, en een woning.
Opgetrokken in 1926 naar ontwerp van L. Pintelon in regionalistische
baksteenstijl, van één bouwlaag hoog en tien traveeën gemarkeerd
door drie trapgevels en een getrapt dakvenster.

interbellum
bioscopen,
dorpswoningen,
gedenktekens,
harmoniezalen,
herbergen

131819

Burgerhuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 5, 5A (Evergem)

burgerhuizen
Bepleisterd burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gelegen in voortuintje met later aangebrachte ijzeren
afsluiting van circa 1920. Dubbelhuis met getoogde deur en vensters,
op de bovenverdieping in omlijsting met sluitsteen.

131820

Gemeentehuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 54 (Evergem)

Gemeentehuis; oorspronkelijk brouwerij met herenhuis. Bouw van
brouwerij en woning naar ontwerp van architect P.D. Velleman in
1825. In 1924 werd het huis ingericht als gemeentehuis. Dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

eerste kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
gemeentehuize
n, herenhuizen

131821

Burgerhuis

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp 9 (Evergem)

Art‐nouveaugetint burgerhuis in voortuin met ijzeren afsluiting, van
drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak, 1912
gedateerd op tegeltableau in het dakvenster. Parement van geel
geglazuurde baksteen met verwerking van arduin voor plint, lateien
en cordons.

burgerhuizen

131822

Parochiekerk Sint‐Joris

Evergem

Sleidinge

Sleidinge‐Dorp zonder nummer (Evergem) Ingeplant ten noorden van het dorpsplein, aan het kruispunt met de parochiekerken tweede helft
13de eeuw,
oude Weststraat, oorspronkelijk met omringend kerkhof omsloten
derde kwart
door fraaie ijzeren afsluiting en toegangshekken tussen vierkante
17de eeuw,
arduinen pijlers met vaasbekroning, verwijderd in 1932. Driebeukige
eerste kwart
hallenkerk van drie traveeën met kruisingstoren. De eerste kerk, een
18de eeuw,
vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren, werd gebouwd in de
derde kwart
periode 1260‐80 en daarna meermaals verbouwd en uitgebreid.
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

131837

Boerenarbeiderswoning

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 24 (Evergem)

Schuin op de straat ingeplante boerenarbeiderswoning uit het eerste boerenarbeider eerste kwart
kwart van de 19de eeuw.
swoningen
19de eeuw

131838

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 26 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen met brede oprit in boomgaard. Ten
noorden, woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak met
klokkenstoel, met oudere kern, verhoogd eind 19de eeuw. Rechts
eind 19de eeuw aangebouwde stallen. Ten oosten, eind 19de‐eeuwse
dwarsschuur onder overstekend zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131839

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 27 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard. Ten noorden woonhuis
van vier traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw. Ten
zuiden, dwarsschuur met in het dak hoger opgetrokken doorrit. Op
linker zijgevel blinde oculi en kapelletje met heiligenbeeldje.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen,
kastkapellen

131840

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 28 (Evergem)

Witgekalkte boerenwoning op gepikte plint, gelegen in boomgaard,
vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
stallen

410/1748

datering

stijl
regionalisme

plantensoort

context

persoon
Pintelon L. (Ontwerper), Steel Leo
(Ontwerper)

interbellum

Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)

voor WO I

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Fermondt Josse (Ontwerper),
Steel Leo (Ontwerper), Van der
Plaetsen Antoine (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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131841

Hoeve met boerenwoning en
dienstgebouw

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 32 (Evergem)

eerste kwart
Hoeve met boerenwoning ten oosten en dienstgebouw ten zuiden van bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw,
een met gras begroeid erf, van de straat gescheiden door gracht en
interbellum
haag. Boerenwoning onder zadeldak uit het eerste kwart van de 19de n, hoeven
eeuw. Dienstgebouw onder zadeldak, op straatgevel jaartal 1924
door middel van bakstenen.

131842

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 34 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf. Een
populierendreef leidt naar de bakstenen witgeschilderde imposante
toegangspoort met twee hoge vierkante pijlers met dekplaat, voor‐
en achteraan gestut door afgeschuinde steunberen en geflankeerd
door lagere muurtjes met dito steunberen; recent ijzeren hek. Ten
noorden, mooi boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
17de eeuw
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen,
poorten
(bijgebouwen)

131843

Hoeve met losse bestanddelen

Evergem

Sleidinge

Veldhoek 6 (Evergem)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen in boomgaard. Ten noorden,
boerenwoning van zeven traveeën onder verspringende zadeldaken,
opklimmend tot eind 18de eeuw, aangepast circa 1850. Schuur en
stallen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. Achter
de koestal overdekte mestvaalt. Bewaarde houten pomp voor de
koestal. Bakhuis van het samengestelde type.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

131844

Hoeve Rattenkasteel

Evergem

Sleidinge

Volpenswege 12 (Evergem)

Achterin gelegen hoeve, omsloten door rechthoekige omgrachting.
Aangepast tot buitenhuis met behoud van sobere gevels van
oorspronkelijke boerenwoning en dwarsschuur met hoger
opgetrokken inrijpoort.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, sites
met walgracht

131845

Brouwerswoning Brouwerij Boterman

Evergem

Sleidinge

Volpenswege 19 (Evergem)

brouwerswonin vierde kwart
Brouwerswoning van brouwerij Boterman, opgericht in 1887 en
19de eeuw
stopgezet in 1937. In oorsprong gebouwen gedeeltelijk gegroepeerd gen, hekken
rondom het met gras begroeid erf van voormalige hoeve, afgesloten
met ijzeren hek. Alleenstaande brouwerswoning van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder parallel zadel‐ en schilddak.

131846

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Volpenswege 28 (Evergem)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak uit begin 19de eeuw, boerenwoninge eerste kwart
naar verluidt daterend van 1813.
n
19de eeuw

131847

Dorpswoning

Evergem

Sleidinge

Volpenswege 44 (Evergem)

Alleenstaande dorpswoning in voortuintje. Dubbelhuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de
20ste eeuw. Kleurig parement van witte en groene geglazuurde
baksteen. Links van het huis, gekasseide oprit naar voormalige
achterin gelegen koetshuizen en stallen rechts, heden aangebouwd
aan het woonhuis, en links naar verluidt schrijnwerkerij van circa
1875.

131848

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Volpenswege 76 (Evergem)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, in kern uit de tweede boerenwoninge tweede helft
helft van de 18de eeuw.
n
18de eeuw

411/1748

typologie

dorpswoningen,
hekken,
koetshuizen,
schrijnwerkerije
n, stallen

datering

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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131855

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Weegse 38 (Evergem)

Heden volledig verbouwde en aangepaste boerenwoning,
oorspronkelijk twee huisjes van respectievelijk één en vier traveeën
met links aanleunende stal van twee traveeën onder doorlopend
zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

131856

Burgerhuis

Evergem

Sleidinge

Weststraat 103 (Evergem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met dubbelhuisopstand met licht uitspringend
middenrisaliet en hoekpilasters.

131857

Brouwerij Imschoot

Evergem

Sleidinge

Weststraat 105 (Evergem)

eerste helft
brouwerijen,
Van 1908 tot 1942 bierbrouwerij Imschoot. Burgerhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak geflankeerd door lagere opslagplaatsen, 20ste eeuw
stallen
aanbouwsels van één travee onder geknikte zadeldaken, uit begin
20ste eeuw. Voortuintje met ijzeren afsluiting. Rechts aanbouwsel
met doorrit naar de binnenplaats met tot woning omgevormde
stallen van de voormalige brouwerij.

131858

Stationsgebouw Sleidinge

Evergem

Sleidinge

Weststraat 131 (Evergem)

Station met lokettenzaal en woning in typische stationsarchitectuur
voor de lijn Gent‐Eeklo, aangelegd in 1861 en gebouwd in 1911 in de
plaats van een eerste houten stationnetje van 1901. Gebouw van gele
baksteen met centraal gedeelte van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak geflankeerd door één bouwlaag hoge vleugels van
respectievelijk één en vier traveeën onder zadeldak. Perronzijde met
luifel voor de lokettenzaal.

stationsgebouw voor WO I
en,
stationschefwo
ningen

131859

Hoeve

Evergem

Sleidinge

Weststraat 132 (Evergem)

Hoeve met sterk gewijzigde en aangepaste boerenwoning voorzien
van een nieuw gevelparement, oorspronkelijk met een gevelsteen
met het jaartal 1753.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
18de eeuw

131860

Sint‐Jozefinstituut voor mannen

Evergem

Sleidinge

Weststraat 135 (Evergem)

Oprichting in 1882 van het Sint‐Jozefinstituut voor mannen, sinds
1884 onder leiding van Dr. A. Ruyssen. Neoromaans getinte
bakstenen gebouwen in ruim park met deels behouden omgrachting
en ijzeren afsluiting. Achterin gelegen hoofdgebouw in onregelmatige
H‐vorm met aan de westzijde een lagere dwarsvleugel en
kapelvleugel ten oosten. Uitbreidingen in 1950 en 1963. In de tuin,
imitatiegrot van Lourdes, naar verluidt daterend van 1875.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
sanatoria,
parken,
Mariagrotten,
kuuroorden,
hekken,
heiligenbeelden

131861

Herenhuis Villa Rosa

Evergem

Sleidinge

Weststraat 142‐144 (Evergem)

Oorspronkelijk groot herenhuis met voortuin van 1874, heden twee herenhuizen
woningen met aangepast gecementeerd parement en
muuropeningen bij nummer 142. Behouden oorspronkelijke beraping
en ordonnantie bij nummer 144. Achteraan, toevoeging van een
achthoekige bakstenen toren van naar verluidt 17 meter hoog, in
1904.

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

131862

Villa

Evergem

Sleidinge

Weststraat 29 (Evergem)

Bakstenen villa met modernistische inslag gebouwd in 1933 en
volgens gevelsteen naar ontwerp van architect E.F. Callebaut.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

131863

Dokterswoning Dr. A. Ruyssen en cultureel Evergem
centrum

Sleidinge

Weststraat 31 (Evergem)

Voormalig woonhuis van Dr. A. Ruyssen, oprichter van de
Geneeskundige Gestichten: Watergesticht voor Dames en Sint‐
Jozefinstituut voor mannen. In 1990 bouw van gemeentelijk cultureel
centrum naar ontwerp van L.P. van der Veken in de erachter gelegen
tuin. Alleenstaand herenhuis, tot voor de bouw van het nieuwe
cultureel centrum gelegen in een grote tuin omsloten door ijzeren
hekken tussen gietijzeren zuiltjes. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee en een halve bouwlaag onder schilddak opgetrokken uit bak‐ en
zandsteen in 1887.

culturele centra, vierde kwart
dokterswoninge 19de eeuw,
vanaf 1975
n, hekken,
herenhuizen

131864

Villa

Sleidinge

Weststraat 46 (Evergem)

Villa in voortuintje met ijzeren afsluiting en hek, van circa 1912.
Baksteenbouw op plint met rustica, met speklagen en decoratieve
verwerking van groene faïencesteentjes.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Evergem

412/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw, na
WO II, vierde
kwart 19de
eeuw

voor WO I

neoromaans

Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

van der Veken L.P. (Ontwerper)
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datering

131865

Hoeve

Evergem

Sleidinge

Wittemoer 13 (Evergem)

Hoeve, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, met geschilderde
gevels op gepikte plint, van zes traveeën onder zadeldak.

hoeven

18de eeuw

131866

Hoeve Kapellegoed

Evergem

Sleidinge

Wittemoer 27 (Evergem)

Voorheen omwalde hoeve met boerenwoning van zes traveeën onder boerenwoninge
zadeldak met bepleisterde, verankerde erfgevel.
n, hoeven

131867

Werkplaats

Evergem

Sleidinge

Wittemoer 41 (Evergem)

werkplaatsen
Recente woning met op erf oud huisje van twee traveeën, naar
verluidt de vroegere weefkamer bij een tweegezinswoning, uit de
jaren 1770. Gewitte gevels op gepikte plint met houten kruiskozijn en
korfboogdeurtje.

131868

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Wittemoer 43 (Evergem)

boerenwoninge tweede kwart
Oorspronkelijk boerenwoning in vakwerkbouw, in 1732 versteend.
18de eeuw
Heden bakstenen huis op gecementeerde plint, vier en twee traveeën n
onder zadeldak tussen zijaandaken met schouderstukken en
vlechtingen.

131869

Boerenwoning

Evergem

Sleidinge

Wittemoer 70 (Evergem)

Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak met rechts
zijaandak, opklimmend tot de 18de eeuw. Restant van een hoeve met
losstaande bestanddelen op begraasd erf met toegang tussen
vierkante gecementeerde pijlers.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

131870

Villa

Evergem

Sleidinge

Wurmstraat 16 (Evergem)

Grote villa met strodak in ruime aangelegde tuin naar ontwerp van
E.F. Callebaut, zie gevelsteen, en naar verluidt gebouwd circa 1935 in
opdracht van dokter R. Suy, hoofdgeneesheer van de nabijgelegen
Kneipp‐gestichten. Rechts van de villa bouwde Suy eveneens
laboratoria voor de geneeskundige instituten.

laboratoria,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131872

Wegkapel

Evergem

Sleidinge

Zwaantje zonder nummer (Evergem)

pijlerkapellen
De kapel zou naar verluidt opgetrokken zijn in 1900‐1902 als
bedanking voor de behouden terugkeer uit de Boerenoorlog in Zuid‐
Afrika. Witgeschilderde bakstenen pijler in neogotische stijl, afgedekt
door een zadeldakje met leien en een bekronend ijzeren kruis.

135112

Gist‐ en Spiritusfabrieken Bruggeman

Evergem, Gent

Gent

Langerbruggekaai 37 (Gent)

Complex in Nieuwe Zakelijkheid gebouwd door architect J. Lippens en
onderneming Carnier. Het complex omvat verschillende grote,
losstaande gebouwen: rechts van de ingang de conciërgewoning met
refter en garage, tegenover de ingang en verder achterin gelegen het
fabrieksgebouw met burelen en graanalcoholstokerij, tenslotte links,
aan de straatzijde gelegen de gistfabriek met laboratoria. De eerste
twee gebouwen dateren van 1941, het laatste van 1946. Kubistische
vormgeving met verspringende volumes en sterk asymmetrische
opbouw; platte daken.

131654

Kanaal De Lieve

Evergem, Gent, Evergem, Gent,
Lievegem
Ronsele,
Vinderhoute,
Waarschoot,
Wondelgem,
Zomergem

derde kwart
De Lieve is een historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 kanalen
Evergem (Evergem), Gent, Wondelgem
(Gent), Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot, en 1269 van Gent naar Damme, oorspronkelijk Aardenburg, gegraven (infrastructuur) 13de eeuw
werd. De bloeiperiode situeert zich in de 13de en 14de eeuw. In Gent,
Zomergem (Lievegem)
Evergem en Lievegem is het kanaal in stukken als open waterloop
bewaard gebleven.

131893

Dorpswoning

Gavere

Asper

Bernstraat 31 (Gavere)

Grote dorpswoning met dubbelhuisopstand, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. 20ste‐eeuws gecementeerd parement
met schijnvoegen en decoratieve frontonbekroning met
empiregetinte ornamenten op de bovenverdieping.

dorpswoningen 20ste eeuw

131895

Boerenwoning

Gavere

Asper

Bernstraat 4 (Gavere)

18de‐eeuwse boerenwoning met nog typisch gewitte gevel van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, achter een nieuw
woonhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n

131896

Dorpswoning met stal

Gavere

Asper

Biesstraat 29 (Gavere)

Achterin gelegen dubbelhuis met voortuin, vier traveeën en
dorpswoningen, eerste helft
19de eeuw
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de stallen
eeuw. Rechts, aanleunend stalletje onder lessenaarsdak.

413/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
18de eeuw

vakwerkbouw

interbellum

voor WO I

Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

neogotiek

conciërgewonin WO II, na WO II modernisme
gen,
distilleerderijen,
gist‐ en
spiritusfabrieke
n

Lippens Jules (Ontwerper)
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131910

Voorsteen van de vierschaar

Gavere

Asper

Carlos Dierickxplein zonder nummer
(Gavere)

Rest, namelijk de voorsteen, van de vierschaar van de Sint‐Baafsabdij vierscharen
te Asper. Arduinen steen vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw
met onder meer in het midden het wapenschild van Sint‐Baafs. Sokkel
met wortelmotief en versiering met renaissance‐inslag.

131929

Hoeve met losse bestanddelen

Gavere

Asper

Galgenstraat 16 (Gavere)

Hoeve met woonhuis ten westen en stallen ten zuiden van het deels
beplante erf. Woonhuis met jaaranker 1741 in rechter zijpuntgevel.

131930

Hoeve

Gavere

Asper

Galgenstraat 18 (Gavere)

hekken, hoeven, 18de eeuw
Omhaagd hoevetje met woonhuis ten westen en aangebouwde
schuren, stallen
schuur en stallen ten zuiden van het met gras begroeide erf met
ijzeren toegangshek tussen gemetste, overhoeks geplaatste hekpijlers
ten noorden. Woonhuis van vier en twee traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw.
Linker staltravee in versteende vakwerkbouw met behouden houten
stijl‐ en regelwerk.

131946

Boerenwoning

Gavere

Asper

Haagstraat 5 (Gavere)

Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met ommuurde tuin; zes boerenwoninge 19de eeuw
en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw. n,
omheiningsmur
en

131951

Brouwerij Vander Straaten

Gavere

Asper

Hulstraat 1, Steenweg 37 (Gavere)

Brouwerij met woonhuis, vroegere koetshuizen en bedrijfsgebouwen
ingeplant op de hoek met de Hulstraat tegenover de kerk.
Koetshuizen, links en rechts van de voortuin met bepleisterde
binnentuingevels met rondboogarcade op pilasters. Voortuin
afgesloten door ijzeren hekken. Rechts aansluitende
brouwerijgebouwen met verankerde gewitte bakstenen straatgevels
en bekronende vierkante schoorsteen.

eerste helft
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
fabrieksschoors
tenen,
koetshuizen

131952

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Gavere

Asper

Hulstraat 15 (Gavere)

Achterin gelegen bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met aansluitende tuin, gebouwd in 1878
op de plaats van de oude pastorie naar ontwerp van architect Van
Vaerenbergh.

pastorieën,
pastorietuinen

131953

Herenhuis

Gavere

Asper

Hulstraat 2 (Gavere)

Achterin gelegen, alleenstaand herenhuis met omringende tuin en
ijzeren toegangshek tussen vierkante bepleisterde hekpijlers met
siervazen. Toegangsdreef met sparren vanaf het kerkplein. Fraai
woonhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, gebouwd circa 1890. Links
aanleunende serre.

dreven, hekken, vierde kwart
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
serres

131954

Boerenarbeiderswoning

Gavere

Asper

Hulstraat 23 (Gavere)

Linker woning van oorspronkelijk een rij van drie
boerenarbeiderswoningen met voortuintjes; één bouwlaag onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

131955

Dorpswoning

Gavere

Asper

Hulstraat 3 (Gavere)

Iets achterin gelegen woonhuis met voortuin afgesloten door ijzeren
hekken tussen vierkante bakstenen pijlers met bolornament. Twee
dwergcypressen flankeren de ingang. Bepleisterd en geschilderd
dubbelhuis uit 1804 van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

dorpswoningen, eerste kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
welkomstbome
n

131956

Boerenwoning

Gavere

Asper

Hulstraat 4 (Gavere)

Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met jaaranker 1752 in
de rechter straatpuntgevel. Voorgevel van zes traveeën met één
bouwlaag en zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen.

bijgebouwen,
derde kwart
boerenwoninge 18de eeuw
n

131962

Semigesloten hoeve

Gavere

Asper

Kapellestraat 49 (Gavere)

Semigesloten hoeve met woonhuis en stallen gegroepeerd rondom
een geplaveid binnenerf met mestvaalt. Ten westen, woonhuis met
jaarankers 1804 in linker zijgeveltop.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

131972

Duiventoren

Gavere

Asper

Landdijk 19 (Gavere)

duiventorens
Duiventoren uit de 18de eeuw, voorheen behorend tot een hoeve.
Vierkante, verankerde geschilderde bakstenen toren met twee
bouwlagen en telkens twee traveeën per zijde, onder pannen tentdak.

414/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

16de eeuw

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
19de eeuw

18de eeuw

vakwerkbouw

Van Vaerenbergh (Ontwerper)
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131976

Boerenwoning

Gavere

Asper

Legen Heirweg 79‐81 (Gavere)

Iets achterin gelegen 19de‐eeuwse boerenwoning met voortuin en
ijzeren hek tussen vierkante gemetste hekpijlers. Woonhuis, heden
twee woningen, van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Bakhuisje en aangebouwde stal onder verspringende zadeldaken.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen,
bakhuizen

131980

Boerenwoning van hoeve

Gavere

Asper

Luxemburgstraat 1 (Gavere)

Verankerd, gewit bakstenen woonhuis van vijf + drie traveeën en één boerenwoninge eerste kwart
bouwlaag onder zadeldak, daterend van 1815.
n, hoeven
19de eeuw

131981

Boerenwoning

Gavere

Asper

Luxemburgstraat 75 (Gavere)

Achterin gelegen boerenwoning met voortuin, vier en drie traveeën
en één bouwlaag, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

132022

Hoeve met losse bestanddelen

Gavere

Asper

Pontweg 54 (Gavere)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis, schuur met stallen, bakoven
en met gras begroeide erf met boomgaard. Behouden oud
toegangshek tussen gewitte bakstenen hekpijlers. Woonhuis van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in kern opklimmend tot de
18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

132029

Station Gavere‐Asper

Gavere

Asper

Prosper Heysestraat 1A (Gavere)

stationsgebouw derde kwart
Station gelegen op de lijn Gent‐Oudenaarde, ingehuldigd in 1857.
19de eeuw
Geschilderd bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, en
links en rechts geflankeerd door één, later toegevoegde travee met
één bouwlaag onder verspringende zadeldaken.

132030

Sint‐Martinuskapel

Gavere

Asper

Prosper Heysestraat zonder nummer
(Gavere)

Op een driehoekig, nog gekasseid eilandje tussen tussen de Pontweg
en de Prosper Heysestraat, kapel met belangrijke halte van de
paardenommegang van Sint‐Martinus. Kapel in traditionele stijl,
waarschijnlijk in kern opklimmend tot de eerste helft van de 16de
eeuw.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gedenktekens

eerste helft
16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

132040

Villa

Gavere

Asper

Stationsstraat 110 (Gavere)

Typisch, iets achterin liggende villa uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw; oranje en gele baksteenbouw en leien bedaking, centraal
torentje onder tentdak en sgraffitopanelen in de boogvelden van de
ramen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

132041

Silotoren en directeurswoning Van Simaey Gavere
– Leroy

Asper

Stationsstraat 111, 115 (Gavere)

directeurswonin interbellum
Silotoren van het veevoederbedrijf Van Simaey ‐ Leroy,
gen, silo's
beeldbepalende betonconstructie uit het interbellum. Met zijn 29
silo’s behoort deze toren tot de grotere silotorens uit deze periode.
Van de oorspronkelijke bebouwing uit het interbellum is ook een van
de villa's met stijl‐ en regelwerk bewaard.

132042

Burgerhuis

Gavere

Asper

Stationsstraat 117 (Gavere)

Alleenstaand burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

132043

Herenhuis

Gavere

Asper

Stationsstraat 90‐92 (Gavere)

bijgebouwen,
Tegenover het station Gavere‐Asper ingeplant imposant herenhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, uit het
herenhuizen
eerste kwart van de 20ste eeuw. Links aanleunend gebouw van één
bouwlaag, van drie + één later toegevoegde travee onder zadeldak en
zijpuntgevel uitziend op de Stationsstraat.

eerste helft
20ste eeuw

132045

Stokerij Vander Straaten

Gavere

Asper

Steenweg 33 (Gavere)

burgerhuizen, eerste helft
Stokerij en woonhuis, opgericht in 1835. Oorspronkelijk gesloten
complex met gebouwen gegroepeerd rondom een vierkant binnenerf. distilleerderijen 19de eeuw
Heden nog achterin gelegen woonhuis, in kern daterend uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Links, voormalige stokerijgebouwen
aansluitend bij de vroegere brouwerijgebouwen.

415/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

cottagestijl

Construction industrielle
(Uitvoerder)
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132046

Gesticht der zusters van het Heilig Hart

Gavere

Asper

Steenweg 41, 47 (Gavere)

Kloostergebouw met beraapte gevel van drie traveeën en twee
bouwlagen uitziend op de Steenweg en lange bakstenen zijgevel
uitziend op het kerkplein.

kloosters,
lagere scholen

20ste eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132047

Herberg De Drie Koningen

Gavere

Asper

Steenweg 48 (Gavere)

Herberg, reeds vermeld in de 17de eeuw, vernieuwd in de 18de eeuw herbergen
en heden met tweede helft 19de‐eeuws uitzicht. Rijhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw. Beraapte voorgevel met aflijnende bepleisterde
hoekkettingen. Rechts aanleunende poorttravee.

132048

Brouwerswoning Huize Boeykens

Gavere

Asper

Steenweg 52 (Gavere)

Zogenaamd naar de brouwersfamilie Boeykens die het huis en de
erachter gelegen brouwerijgebouwen lieten oprichten. Fraai
herenhuis in Lodewijk XVI‐stijl met jaartal 1781 in de deurwaaier.
Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde voorgevel van zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met drie houten
dakkapellen. Poorttravee met korfboogpoort. In de tuin: arduinen
grenspalen van de kasselrij van Oudenaarde, Oudburg en Aalst,
gedateerd 1785.

brouwerswonin vierde kwart
gen, grenspalen 18de eeuw

132049

Café In 't Hof van Vlaanderen

Gavere

Asper

Steenweg 58 (Gavere)

Rijhuis met gecementeerde voorgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit overgang 18de ‐ 19de eeuw.
Deuromlijsting met Toscaanse pilasters onder een eenvoudig
hoofdgestel en kroonlijst.

cafés

132050

Dorpswoning

Gavere

Asper

Steenweg 62 (Gavere)

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit dorpswoningen tweede helft
de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

132051

Dorpswoning

Gavere

Asper

Steenweg 75 (Gavere)

dorpswoningen eerste kwart
Achterin gelegen dorpswoning met voortuintje en brede
19de eeuw
korfboogvormige koetspoort met hartvormig anker 1809 erboven.
Lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen
zijaandaken met muurvlechtingen.

132052

Dorpswoning

Gavere

Asper

Steenweg 80 (Gavere)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw. Beraapt parement met rechthoekige
deur en vensters in vlakke omlijsting, op de begane grond met
persienne. Linker travee met grote rechthoekige poort met doorrit.

132053

Café Oud Gemeentehuis

Gavere

Asper

Steenweg 82 (Gavere)

18de eeuw
Café, tot 1945 gemeentehuis. Langgestrekt gebouw van zes traveeën cafés,
en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 18de eeuw.
gemeentehuize
n

132054

Neoclassicistisch burgerhuis

Gavere

Asper

Steenweg 84 (Gavere)

Vrij imposant neoclassicistisch alleenstaand burgerhuis, tussen 1945
en 1977 als gemeentehuis gebruikt. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee en een halve bouwlagen onder schilddak (leien), uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Links, poort tussen hoge Toscaanse pijlers
met dekplaat en bolornament.

hekpijlers,
burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

132055

Parochiekerk Sint‐Martinus

Gavere

Asper

Steenweg zonder nummer (Gavere)

De kerk met ovale kerkhofsite klimt mogelijk op tot de vroege
middeleeuwen. Het huidige kerkgebouw bewaart nog de romaanse
toren en het koor in Doornikse steen, opklimmend tot de 12de – 13de
eeuw en het gotische transept in zandsteen dat uit de 15de eeuw
dateert. In 1901 werd de kerk door een hevige brand deels vernield.
Met uitzondering van het koor en het transept met torenbasis werd
alles gesloopt en zo getrouw mogelijk gereconstrueerd naar ontwerp
van architect Modeste De Noyette tussen 1902 en 1905.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken

12de eeuw,
13de eeuw,
15de eeuw,
voor WO I

romaans,
gotiek,
neogotiek

132056

Spoorwachterswoning

Gavere

Asper

Tempelstraat 57 (Gavere)

eerste helft
baan‐ en
Spoorwachterswoning op de spoorlijn Gent‐Oudenaarde, uit eerste
kwart 20ste eeuw. Bakstenen huisje van oorspronkelijk drie traveeën seinwachterswo 20ste eeuw
ningen
en anderhalve bouwlaag onder laag zadeldak, uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw.

416/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

classicisme

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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132061

Sluiswachterswoning

Gavere

Asper

Tragelstraat 17 (Gavere)

Sluiswachterswoning, palend aan de brug met sluis, uit het begin van wachterswonin eerste helft
gen
20ste eeuw
de 20ste eeuw. Donker bakstenen gebouw met voortuintje, drie
traveeën en twee bouwlagen onder overstekend zadeldak.

132062

Hoeve met losse bestanddelen

Gavere

Asper

Veldstraat 110 (Gavere)

Op de hoek met de Galgenstraat ingeplante hoeve met losse
bestanddelen, met woonhuis, schuur met stallen en grotendeels met
gras begroeide erf met ijzeren toegangshek tussen betonnen
pijlertjes. Woonhuis van vijf en drie traveeën en één bouwlaag onder
verspringende zadeldaken, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hekpijlers,
boerenwoninge
n, hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

132063

Boerenwoning

Gavere

Asper

Veldstraat 96 (Gavere)

Langgestrekte boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak met rechts sporen van muurvlechtingen in de top, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

132064

Sint‐Martinuskapelletje

Gavere

Asper

Veldstraat zonder nummer (Gavere)

Op de hoek met de Tempelstraat gelegen Sint‐Martinuskapelletje van betreedbare
kapellen (klein
1889: gewit bakstenen gebouwtje op gepikte plint onder pannen
erfgoed)
zadeldak.

131879

't Hof te Baaigem

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 317 (Gavere)

Oudste en belangrijkste nederzetting van Baaigem, vermoedelijk
opgericht samen met de ertegenover gelegen kerk als curtis of
pachthoeve met grote tiendenschuur. Heden gesloten hoevecomplex
met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid
binnenerf met mestvaalt. Huidig woonhuis van zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken: voorheen jaarankers
1645 in rechter zijpuntgevel.

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

131880

Gesloten hoeve met kapel

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 333, Grintweg 2 (Gavere)

Hoeve ingeplant op de hoek met de Baaigemstraat met woonhuis met
voortuintje aan de Grintweg en stallen en schuur aan de
Baaigemstraat. Bakstenen Heilig Hartkapel, horende bij de hoeve en
vernieuwd circa 1906. Oorspronkelijke hoeve met losse
bestanddelen, in kern van 1735; jaarankers in linker zijpuntgevel,
circa 1880 en in 1906 uitgebreid en omgebouwd tot gesloten
complex.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

131881

Herberg en gemeentehuis

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 348 (Gavere)

Heden aangepaste woning met in kern een bak‐ en zandstenen
constructie, opklimmend tot de 17de eeuw met nog behouden
gewelfde kelder en balkenzoldering met zware moerbalk met
versierde slof. Binnenerf met gewitte bakstenen stallen.

gemeentehuize 17de eeuw
n, herbergen,
stallen

131882

Pastorie Sint‐Bavoparochie met tuin

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 352 (Gavere)

Pastorie met omgevende ommuurde tuin; oorspronkelijk gelegen
langs het straatje dat leidde naar de fontein. Sinds de vergroting van
de kerk en het kerkhof in 1912 gelegen achter de kerk, met de
achtergevel palend aan de kerkhofmuur. Imposant dubbelhuis van vijf
traveeën en heden twee bouwlagen, oorspronkelijk met klokkenstoel,
van 1789.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

131883

Herberg In de afspanning De Klok

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 354 (Gavere)

Café de Klokke, oorspronkelijk loodrecht op de straat ingeplant
boerenarbeiderswoning van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw; in de 19de eeuw opgesplitst
in twee woningen en circa 1900 uitgebreid met een winkel‐ en
cafégedeelte met brede voorpuntgevel uitziend op de straat. Gewitte
bakstenen stallen en bakhuisje op het erf ervoor.

boerenarbeider 18de eeuw,
19de eeuw
swoningen,
herbergen,
stallen,
bakhuizen

131884

Dorpswoning

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat 456 (Gavere)

Imposante dorpswoning, voorheen met maalderij. Straatgevel van zes dorpswoningen, 19de eeuw,
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met geglazuurd
maalderijen
eerste helft
tegelparement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonhuis
20ste eeuw
met 19de‐eeuwse kern met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en
getoogde deur en vensters.

417/1748

typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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131886

Bunker A20

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat een bunkerruimte
met een schietopening voor mitrailleur, een bunkerruimte met een
schietopening voor een mobiel 47mm antitankkanon en een
observatiekoepel.

interbellum

131887

Bunker A21

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met
een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131885

Parochiekerk Sint‐Bavo

Gavere

Baaigem

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)

De Sint‐Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse
Sint‐Baafsabdij één van de oudste kerksites van de streek. De
parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld
van een dubbele kerk met respect voor de authentieke romaanse en
gotische delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.

calvariebergen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken

131906

Hof ten Doorent

Gavere

Baaigem

Bosstraat 27 (Gavere)

Vroeger achterleen van het Goed te Lilare, afhankelijk van het leenhof
van Sint‐Pieters en eigendom van de familie van Egmont. Heden
gesloten hoevecomplex op vierkante plattegrond. Woonhuis ten
westen, stallen en doorrit ten zuiden, garages en schuur ten noorden,
en stallen ten oosten van het volledig verhard binnenerf met centrale
mestvaalt.

eerste kwart
mestvaalten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

131922

Semigesloten hoeve

Gavere

Baaigem

Ellevestraat 3 (Gavere)

Hoeve van het semigesloten type, met woonhuis en voormalige
stallen in L‐vorm, en geplaveid binnenerf. Woonhuis in kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw. Woonhuis van zeven en twee
traveeën onder één doorlopend zadeldak met sporen van
muurvlechtingen in de linker zijpuntgevel; in kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
waterpompen

131958

Semigesloten hoeve

Gavere

Baaigem

Hundelgemsesteenweg 13 (Gavere)

Hoeve met woonhuis ten noorden en stallen ten oosten van het
verharde erf met ijzeren toegangshek tussen gemetselde hekpijlers
aan de westelijke straatzijde. Woonhuis van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, gedateerd 1766.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen

131959

Hoeve

Gavere

Baaigem

Hundelgemsesteenweg 3 (Gavere)

Schuin op de straat ingeplante boerenwoning met aanhorigheden,
gedeeltelijk omhaagde en ommuurde voortuin en ijzeren
toegangshek. Woonhuis, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
izen, hekken,
hoeven, stallen

131960

Dorpswoning

Gavere

Baaigem

Hundelgemsesteenweg 57 (Gavere)

Dorpswoning met voortuintje en achterin liggende tuin. Dubbelhuis dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
van drie traveeën en twee bouwlagen onder tentdak, van circa 1900.
voor WO I
Oranjekleurig bakstenen parement verrijkt met witte bakstenen
motieven.

131961

Dorpswoning

Gavere

Baaigem

Hundelgemsesteenweg 8 (Gavere)

Langgestrekte dorpswoning, vroeger een herberg, opklimmend tot
het begin van de 19de eeuw. Verankerde witgekalkte gevels op
gepikte plint van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

132002

Hoeve

Gavere

Baaigem

Muntekouter 4 (Gavere)

Hoeve met langgestrekt woonhuis van acht traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
18de eeuw

418/1748

typologie

datering

10de eeuw,
11de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
voor WO I

stijl

romaans,
gotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper), de
Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Ysabie
Jacques (Ontwerper)
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132003

Gesloten hoeve

Gavere

Baaigem

Muntekouter 8 (Gavere)

Oorspronkelijk gesloten hoeve, uit de eerste helft van de 18de eeuw,
met woonhuis, stallen, schuur en andere dienstgebouwen
gegroepeerd rondom een vierkant, gedeeltelijk beplant binnenerf.
Woonhuis in L‐vorm, zeven en twee traveeën en één bouwlaag; boven
de deur en op een balk respectievelijk gedateerd 1738 en 1750.

eerste helft
aalpompen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

132014

Bunker Mu23

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu23 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

132013

Bunker Mu19

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu19 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

132012

Bunker Mu17

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu17 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

132011

Bunker Mu14

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu14 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes, waarvan één voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

132010

Bunker Mu13

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu13 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes, waarvan één voor mitrailleur en een
observatiekoepel.

bunkers

interbellum

132009

Bunker Mu6

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu6 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte met een schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

132008

Bunker Mu5

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

bunkers
Mu5 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevatte een
observatiekoepel, een schietopening voor mitrailleur en één voor een
47mm kanon.

interbellum

132007

Bunker Mu4

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu4 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en fungeerde als
mitrailleurspost.

bunkers

interbellum

132006

Bunker Mu3

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu3 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en fungeerde als
mitrailleurs‐ en observatiepost.

bunkers

interbellum

132005

Bunker Mu2

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu2 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en fungeerde als
mitrailleurspost.

bunkers

interbellum

132004

Bunker Mu1

Gavere

Baaigem

Muntekouter zonder nummer (Gavere)

Mu1 is een Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als bunkers
onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker is de meest
westelijke bunker van het weerstandsnest Muntekouter.

interbellum

132024

Dorpswoning

Gavere

Baaigem

Prinsenmolenstraat 1 (Gavere)

dorpswoningen tweede helft
Op het kruispunt met de Baaigemstraat gelegen dorpswoning met
19de eeuw
voortuintje. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterd en
geschilderd parement met imitatiebreukstenen plint en hoekblokken.
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stijl

plantensoort
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132026

Bunker A22

Gavere

Baaigem

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met
een schietopening voor mitrailleur.

132025

Semigesloten hoeve

Gavere

Baaigem

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)

boerenwoninge eerste helft
Semigesloten hoeve met woonhuis en stallen gegroepeerd rondom
19de eeuw
een met gras begroeid en beplant erf. Ten noorden, woonhuis van zes n, stallen,
traveeën en één bouwlaag, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ten gesloten hoeven
oosten, in L‐vorm aansluitende bakstenen vleugel met stallen en
doorrit met hoge poort in de blinde bakstenen straatgevel.

132027

Molenaarswoning

Gavere

Baaigem

Prinsenmolenstraat 16‐18 (Gavere)

Imposant, achterin gelegen huis met bijhorende koetshuizen en grote
volledig omhaagde tuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1857 op de plaats van het
Nieuwhof of Prinsenhof waartoe de molen, sindsdien Prinsenmolen,
behoorde. Rechts van voortuin, vijf traveeën lange vleugel van de
vroegere koetshuizen met gecementeerd parement. Links en rechts
van de tuin, omhaagde weiden met ijzeren toegangshekken.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
koetshuizen,
molenaarswoni
ngen, tuinen

132028

Prinsenmolen

Gavere

Baaigem

Prinsenmolenstraat 17B (Gavere)

De Prinsenmolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier, bergmolen, opgericht eind 19de eeuw ter vervanging
van een houten staakmolen.

windmolens

vierde kwart
19de eeuw

132067

Bunker Av3

Gavere

Baaigem

Wannegatstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn tussen het
steunpunt Semmerzake en het weerstandsnest Muntekouter. De
bunker bevat twee bunkerruimtes elk met een schietopening voor
mitrailleur.

bunkers

interbellum

131889

Oude pastorie

Gavere

Dikkelvenne

Beekstraat 49 (Gavere)

pastorieën
Gerenoveerd bakstenen dubbelbuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, rechts met sporen van muurvlechtingen,
onder meer van een lagere kern, opklimmend tot de 17de eeuw en
vergroot in 1724.

131888

Hof ter Beken

Gavere

Dikkelvenne

Beekstraat 8‐10 (Gavere)

Afhankelijk van de heerlijkheid van Rode, in kern opklimmend tot de boerenwoninge 17de eeuw
n, stallen,
17de eeuw. Heden in twee woningen opgesplitste hoeve van het
gesloten hoeven
gesloten type met woonhuis, stallen, deels gesloopte schuur en
stallen rond het binnenerf. Omhaagd voortuintje aan de Beekstraat.
Woonhuis van vier en vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

131897

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Blokstraat 11 (Gavere)

boerenwoninge 17de eeuw
Hoeve van het gesloten type met bakstenen vleugels gegroepeerd
rondom een vierkant binnenerf. Behouden straatvleugels met stallen n, stallen,
gesloten hoeven
en doorrit, in kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw, doch
volledig vernieuwd woonhuis ten noorden.

131898

Gesloten hoevecomplex

Gavere

Dikkelvenne

Blokstraat 18 (Gavere)

Gesloten hoevecomplex, naar verluidt een abdij‐ of kloosterhoeve.
Begin 20ste eeuw in twee woningen gesplitst. Huidige gebouwen
gegroepeerd rondom een groot rechthoekig binnenerf, in kern
mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw en voornamelijk aangepast in
de 19de eeuw.

131899

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Blokstraat 22 (Gavere)

boerenwoninge 17de eeuw,
Schuin ingeplante, achterin gelegen hoeve met bakstenen vleugels
18de eeuw
n, stallen,
gegroepeerd rondom een beplant vierkant binnenerf, in kern
vermoedelijk teruggaand tot de 17de eeuw, heden met voornamelijk gesloten hoeven
18de‐eeuws voorkomen.
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interbellum

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

Mariman Walter (Uitvoerder)
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131900

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Blokstraat 44 (Gavere)

Voormalig uithof en proosdij van de Sint‐Cornelius‐ en Cyprianusabdij
van Ninove. De norbertijnenabdij van Ninove, gesticht in 1137, richtte
hier een exploitatiecentrum op; heden gesloten hoeve met gebouwen
op vierkante plattegrond met woonhuis, schuur met poortgebouw en
lagere stallen ten oosten en ten westen van het verharde binnenerf.
Ten zuiden aangebouwde stokerijgebouwen. Aan de overzijde van de
weg, bakstenen stallen met twee parallelle vleugels en schuin
aangebouwde vleugel van circa 1910. Woonhuis van zes traveeën en
heden twee bouwlagen, in kern nog opklimmend tot de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
voor WO I
n,
distilleerderijen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

131901

Koortskapel

Gavere

Dikkelvenne

Blokstraat zonder nummer (Gavere)

Langs een veldweg, te midden van de weilanden gelegen bakstenen betreedbare
kapellen (klein
kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van Koorts. Bekende
bedevaartplaats tot genezing van koorts, afgebroken tijdens de Eerste erfgoed)
Wereldoorlog. Nadien, circa 1920 herbouwd.

131902

Boerenwoning

Gavere

Dikkelvenne

Boechoutestraat 22 (Gavere)

Loodrecht op de straat ingeplante boerenwoning met verankerde
gewitte bakstenen gevels op gedeeltelijk gecementeerde en gepikte
plint; binnenin gedateerde balk 1775.

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

131904

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Boomstraat 9 (Gavere)

Gesloten hoevecomplex, opklimmend tot de 18de eeuw, ingeplant in
de bocht van de straat met achterin gelegen gebouwen omsloten
door een muur en ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers. Woonhuis
met links aanleunende vleugel met doorrit, schuur en stallen ten
oosten, zuiden en westen met duiventoren in de zuidoostelijke oksel .
Mestvaalt in het midden van het gekasseide erf.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
duiventorens,
gesloten hoeven

131905

Klooster‐ en schoolgebouw

Gavere

Dikkelvenne

Bossemstraat 2 (Gavere)

Neogotisch getint bakstenen klooster‐ en schoolgebouw van de
zusters franciscanessen, hier opgericht in 1899 op grond van het
kasteel van Dikkelvenne door toedoen van de toenmalige
kasteelbewoners.

vierde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen

131921

Boerenwoning

Gavere

Dikkelvenne

Eikstraat 2 (Gavere)

Gerenoveerd, begin 19de‐eeuwse boerenwoning palend aan de oude,
nu afgesneden Schelde‐arm, voorheen met veer naar een herberg op
Zingem. Rechts in muur, rondboognis met Onze‐Lieve‐Vrouwbeeldje
achter getralied deurtje.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
gevelniskapelle
n

131933

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Gemeentehuisstraat 8 (Gavere)

boerenwoninge 17de eeuw
Vrij imposant gesloten hoevecomplex met woonhuis en voormalige
aanhorigheden gegroepeerd rondom een vierkant binnenerf waarvan n, gesloten
hoeven
de kern nog opklimt tot de 17de eeuw.

131939

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Graaf L. de Lichterveldestraat 49 (Gavere) Heden volledig gesloten hoeve met woonhuis en dienstgebouwen
rondom een vierkant binnenerf met mestvaalt. Woonhuis van zeven
en twee traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd zadeldak met
links zijaandak; in kern mogelijk nog opklimmend tot de 17de eeuw.
Noord‐ ,zuid‐ en westvleugels van donkere baksteen, onder zadeldak,
volgens gevelsteen opgetrokken in 1858.

boerenwoninge 17de eeuw,
derde kwart
n, stallen,
19de eeuw
mestvaalten,
duiventorens,
gesloten
hoeven,
bakhuizen

131947

Semigesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Heilige Donatusstraat 2 (Gavere)

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

19de‐eeuwse hoeve van het semigesloten type met woonhuis ten
noorden, schuur ten westen en stallen ten oosten en ten zuiden van
het gedeeltelijk verharde en beplante erf, toegankelijk via een ijzeren
hek.
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131948

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Heilige Donatusstraat 9 (Gavere)

Imposant en heden volledig gesloten hoevecomplex met bakstenen
gebouwen geschikt rondom een rechthoekig binnenerf, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw. Woonvleugel met rechts
oorspronkelijk woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, met muurvlechtingen in de zijpuntgevels en klokkenstoel, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenburgerhu 18de eeuw
izen,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
paardenstallen,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

131949

Heilige Donatuskapel met linde

Gavere

Dikkelvenne

Heilige Donatusstraat zonder nummer
(Gavere)

Door een linde beschaduwd, gewit bakstenen kapelletje onder
pannen zadeldak met rondboognis en Heilige Donatusbeeld achter
getralied deurtje.

pijlerkapellen,
kapelbomen,
opgaande
bomen, solitaire
bomen,
hoekbomen,
kruispuntbomen

131964

Kasteeldomein Baudries

Gavere

Dikkelvenne

Kasteelstraat 6‐8, Kerkstraat 5 (Gavere)

Reeds vermeld als leen van de heerlijkheid van Gavere in de 14de
eeuw, namelijk als pachtgoed met watermolen op de Boeverbeek, in
het bezit van belangrijke Gentse patriciërsfamilies. Heden nog
imposant classicistisch getint kasteel in park met hoofdgebouw van
dertien traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak,
oorspronkelijk uit 1780 en uitgebreid in 1899. Haakse oost‐ en
westvleugels van telkens vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder plat dak en balustrade. Aanleunende okerkleurig
beschilderde bakstenen stallen van tien traveeën en anderhalve
bouwlaag. In noorden van het domein congiërgewoning uit 1909.

bloemenparterr
es,
grasparterres,
tuinvazen,
ommuurde
moestuinen,
stuwen,
serpentinevijver
s,
bomenclumps,
snoeivormen,
walgrachten,
stallen,
landhuizen,
hekpijlers,
hekken, dreven,
conciërgewonin
gen, bruggen

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

131965

Parochiekerk Sint‐Petrus

Gavere

Dikkelvenne

Kerkstraat 1 (Gavere)

Huidige bakstenen kerk daterend van 1823‐26 en gebouwd met de
steun en op grond van barones de Spangen van het nabij gelegen
kasteel Baudries, ter vervanging van de oude kerk in de wijk de Rotse,
gesloopt in 1824. Sobere pseudobasilicale kerk met ingebouwde
vierkante westtoren, van vijf traveeën en koor van twee traveeën met
driezijdige sluiting, links en rechts geflankeerd door een sacristie en
berging.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

131966

Café In het Boldershof

Gavere

Dikkelvenne

Kerkstraat 20 (Gavere)

Café van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit
de 19de eeuw.

cafés

19de eeuw

131967

Dorpswoning

Gavere

Dikkelvenne

Kerkstraat 22 (Gavere)

Achterin gelegen dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw
onder zadeldak met jaarankers 1823 in rechter zijpuntgevel. Beraapt
voorgevelparement met aflijnende hoekblokken.

131968

Burgerhuis gedateerd 1870

Gavere

Dikkelvenne

Kerkstraat 34 (Gavere)

Imposant burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; rechter zijpuntgevel met jaarankers 1870.

422/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

derde kwart
19de eeuw

classicisme

DuchÃªne Achille (Ontwerper),
DuchÃªne Henri (Ontwerper),
Flanneau Octave (Ontwerper)
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131970

Boerenwoning

Gavere

Dikkelvenne

Kouterstraat 19 (Gavere)

Boerenwoning van vier en vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechter travee van
vroegere stallen. Waterpomp op het erf ervoor.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, stallen,
waterpompen

132015

Pastorie Sint‐Petrusparochie met tuin

Gavere

Dikkelvenne

Nijverheidsstraat 16 (Gavere)

De pastorie met omgevende tuin werd gebouwd in 1865 en is zeer
statig en uitzonderlijk voor een plattelandspastorie. Het pand behield
zijn oorspronkelijk gepleisterde rijke voorgevel en sobere
achtergevels, alsook zijn afwijkend interieur. Het betreft een
bijzonder groot en imposant bepleisterd en geschilderd
neoclassicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een schilddak.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
gevelniskapelle
n,
pastorietuinen,
hekken,
hekpijlers

132017

Semigesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Openveldstraat 3 (Gavere)

Hoeve van het semigesloten type met woonhuis, schuur en stallen
gegroepeerd rondom een geplaveid binnenerf met mestvaalt. IJzeren
toegangshek tussen woonhuis en hekpijler in het noorden.
Ommuurde moestuin ten oosten. Woonhuis van vijf traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, vernieuwd in de tweede helft
van de 19de eeuw. Gewitte bakstenen schuur onder zadeldak met
links zijaandak met muurvlechtingen, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw,
n, hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
hoeven,
moestuinen,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
mestvaalten

132018

Gesloten hoeve

Gavere

Dikkelvenne

Openveldstraat 6 (Gavere)

Hoeve van het gesloten type met in 1888 vernieuwd woonhuis,
behouden oud woonhuis met jaaranker 1806 en oude stallen
ingeplant in het vierkant, op de splitsing van de straat. Huidig
woonhuis met voortuin afgesloten door een ijzeren hek, van vijf
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hekken,
stallen, gesloten
hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132031

Tarandusmolen met molenaarswoning

Gavere

Dikkelvenne

Provinciebaan 22‐24 (Gavere)

De Tarandusmolen is een stenen olie‐ en korenwindmolen, later
louter korenwindmolen van het type bovenkruier, grondzeiler,
oorspronkelijk met zetelkap, door middel van muurankers gedateerd
1771. Aan de straat ligt de voormalige molenaarswoning, vernieuwd
na 1914. Symmetrisch dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve
bouwlaag onder een zadeldak.

windmolens,
gevelniskapelle
n,
molenaarswoni
ngen

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

132032

Herberg

Gavere

Dikkelvenne

Rotsestraat 23 (Gavere)

Heden woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
in zijn huidige vorm daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

herbergen

tweede helft
19de eeuw

132036

Boerenwoning

Gavere

Dikkelvenne

Sint Christianastraat 56 (Gavere)

Boerenwoning met verankerde witgekalkte straatgevel op gepikte
plint, zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Rechts, inspringende travee met
overdekte doorrit naar de binnenhof, aansluitend bij nummer 58.

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

132037

Boerenwoning

Gavere

Dikkelvenne

Sint Christianastraat 58 (Gavere)

Op de verspringende rooilijn en een lager straatniveau gelegen
boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n

132039

Kapel

Gavere

Dikkelvenne

Sint Christianastraat zonder nummer
(Gavere)

In het parkje, kleine neogotische bakstenen kapel, volgens een
arduinen stichtingssteen opgericht in 1893 door A. d'Ansembourg,
kasteelheer van Baudries. Huidige neogotische bakstenen kapel van
drie traveeën met klein rechthoekig koor van één travee onder leien
zadeldaken tussen aandaken met schouderstukken en bekronend
arduinen kruis vooraan..

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

132038

Fontein van Sint‐Christiana

Gavere

Dikkelvenne

Sint Christianastraat zonder nummer
(Gavere)

Voor een parkje halverwege de helling bevindt zich de Wonderbare
fontein van de Heilige Christiana van 1913, in de vorm van een
kapelletje. Arduinen gebouwtje met voorpuntgevel en bekronend
kruis met spitsboognis afgezet met zuiltjes en archivolten.

fonteinen,
pijlerkapellen

voor WO I
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Baerdeman (Uitvoerder), Peusens
Dirk (Uitvoerder)

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)
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132060

Hoeve met stokerij Saeghershof

Gavere

Dikkelvenne

Toekomststraat 30 (Gavere)

Zogenaamd naar de vroegere eigenaars, De Saegher, die hier circa
1875 een stokerij van oude Dikkelvense jenever oprichtten. Sinds de
Tweede Wereldoorlog, burelen van Pura Bronnen met exploitatie van
de minerale bronnen in de nabij gelegen bossen. Woonhuis van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, heden met 19de‐eeuws
voorkomen, mogelijk met oudere kern uit de 18de eeuw of vroeger.
Aan de straat palende voormalige stallen, circa 1875 omgebouwd tot
stokerij.

distilleerderijen, 18de eeuw,
stallen, hoeven, 19de eeuw
boerenburgerhu
izen

131877

Burgerhuis

Gavere

Gavere

Baaigemstraat 1 (Gavere)

Achterin gelegen burgerhuis met voortuin, van de straat afgesloten
door een laag bakstenen muurtje. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, daterend uit de jaren 1860.

burgerhuizen,
koetshuizen

131878

Schuur van voormalige hoeve

Gavere

Gavere

Baaigemstraat 140 (Gavere)

Versteende bakstenen schuur met grote poort en deels behouden
houten bebording, bewaard deel van voormalige hoeve.

hoeven, schuren

131950

Bunker A19

Gavere

Gavere

Hullestraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met
een schietopening voor mitrailleur.

131963

Landhuis

Gavere

Gavere

Kasteeldreef 46 (Gavere)

Aanvankelijk vlakbij de Schelde aan de aanlegplaats en veerpont
gelegen landhuis met uitgestrekte tuin waarin resten van het
vroegere zogenaamde Slot van Gavere opgegraven werden. Heden
nog imposant burgerhuis met voortuintje bestaande uit een midden
19de‐eeuwse voorbouw met voorgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak en een 18de‐eeuwse achterbouw onder
zadeldak. Links, op de achterbouw, voormalige koetshuizen van
heden twee bouwlagen en drie traveeën onder mank zadeldak, in
kern eveneens uit de 18de eeuw.

koetshuizen,
landhuizen

131969

Dokterswoning

Gavere

Gavere

Kloosterstraat 8 (Gavere)

Ruime villa gebouwd in 1903 als woning van dokter en oud
burgemeester de Clippele in omringende tuin; van de straat
afgesloten door ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes.
Baksteenbouw verrijkt met speklagen, met twee bouwlagen onder
schilddak. Links, op de straat ingeplante bakstenen koetshuizen met
getrapt dakvenstertje boven de koetspoort.

voor WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
dokterswoninge
n, hekken,
koetshuizen

131982

Gemeentehuis van Gavere

Gavere

Gavere

Markt 1 (Gavere)

Oorspronkelijk gebouwd als privé‐villa met prachtig omringend park;
in 1959 aangekocht door de gemeente en ingericht als gemeentehuis.
Villa in cottagestijl, gebouwd in 1926. Ruime bakstenen constructie
met twee bouwlagen, gemarkeerd door een bovenverdieping in
imitatievakwerkbouw in cement met puntgevels onder leien daken.
Rechts, aan de straat, aangepaste stallen en koetshuizen, gebouwd
circa 1880 in decoratieve baksteenarchitectuur.

gemeentehuize vierde kwart
n, koetshuizen, 19de eeuw,
interbellum
stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

131983

Postkantoor

Gavere

Gavere

Markt 2 (Gavere)

Café de Post, gebouwd in 1899. Bakstenen hoekgebouw verrijkt met postkantoren
speklagen; twee bouwlagen en vier traveeën met gemarkeerde linker
travee met trapgevelbekroning.

131984

Burgerhuis

Gavere

Gavere

Markt 32 (Gavere)

Art‐nouveaugetint burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Enkelhuis met kleurig parement van witte, bruine en lichtblauwe
faiencetegels.

burgerhuizen

131985

Interbellumwoning

Gavere

Gavere

Markt 36 (Gavere)

Als winkel‐café‐woonhuis gebouwd rijhuis in een art‐decogetinte
architectuur, naar ontwerp van architect J. Colpaert en daterend uit
het tweede kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen, eerste helft
cafés, slagerijen 20ste eeuw

424/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

interbellum

18de eeuw,
19de eeuw

cottagestijl

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Colpaert Jules (Ontwerper)
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131986

Herenhuis

Gavere

Gavere

Markt 38 (Gavere)

Verbouwd 18de‐eeuws herenhuis, op de voorgevel gedateerd 1775. herenhuizen
Oorspronkelijk enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak met centraal pseudofronton.

derde kwart
18de eeuw

131987

Herenhuis

Gavere

Gavere

Markt 43 (Gavere)

Enig vrij intact behouden 19de‐eeuws herenhuis van de Markt. Breed herenhuizen
enkelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

19de eeuw

131988

Fontein

Gavere

Gavere

Markt zonder nummer (Gavere)

fonteinen
Arduinen fontein, opgericht in 1780‐81 naar ontwerp van Louis‐
Joseph Montoyer, waarbij het water van de Sint‐Amandusbron vanuit
de Sint‐Amanduswijk in buizen naar het gemeenteplein geleid werd.

vierde kwart
18de eeuw

131989

Dorpswoning

Gavere

Gavere

Molenstraat 11 (Gavere)

Dorpswoning met dubbelhuisopstand, van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel, afgelijnd door geblokte
hoekpilasters en horizontaal geleed door een fijn cordon.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

131990

Brouwerij Contreras

Gavere

Gavere

Molenstraat 110 (Gavere)

Voorheen brouwerij Latte, hier opgericht in 1818, onder meer met
bijbehorende houten windmolen. Sinds 1920 in handen van de familie
Contreras. Nog in werking zijnde ambachtelijke brouwerij van hoge
gistingsbier met kleinschalige gewitte bakstenen gebouwen met één
bouwlaag onder zadeldak. Behouden zeer diepe, rond gemetste
waterput. Links van de bedrijfsgebouwen, bakstenen villa van 1931.

brouwerijen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
waterputten

eerste kwart
19de eeuw,
interbellum

131991

Burgerhuis

Gavere

Gavere

Molenstraat 13 (Gavere)

Burgerhuis van vier + twee traveeën en twee bouwlagen onder
verspringend zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Voorgevelparement van witte geglazuurde tegels verrijkt met
kleurige banden en bloemenpaneeltjes op de borstweringen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

131992

Dorpswoning

Gavere

Gavere

Molenstraat 23 (Gavere)

burgerhuizen
Bakstenen rijhuis, ingeplant in de knik van de straat tegenover de
kerk. Dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met markant
middenrisaliet met topgevel.

eerste helft
20ste eeuw

131993

Hoekhuis met de kerkwegel

Gavere

Gavere

Molenstraat 30 (Gavere)

Hoekhuis met beraapte voorgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

131994

Burgerhuis

Gavere

Gavere

Molenstraat 32 (Gavere)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand, van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

131995

Landhuis Kouterhof

Gavere

Gavere

Molenstraat 45 (Gavere)

Empire‐getint landhuis met omringende tuin, van de straat afgesloten
door een nieuwe afsluiting en ijzeren hek tussen vierkante gemetste
hekpijlers, rechts met nis voor heiligenbeeldje. Landhuis gebouwd in
1835 en verbouwd in 1890. Heden bepleisterd en geschilderd
dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

niskapellen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

131996

Neoclassicistisch herenhuis

Gavere

Gavere

Molenstraat 48 (Gavere)

Alleenstaand herenhuis uit 1851 met koetshuizen links en rechts van
de beboomde voortuin, afgesloten door ijzeren straathekken.
Achterin gelegen woonhuis met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak met ijzeren klokkenstoel en
windwijzer.

hekken,
herenhuizen,
koetshuizen

derde kwart
19de eeuw

131997

Dorpswoning

Gavere

Gavere

Molenstraat 5 (Gavere)

Bakstenen dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder dorpswoningen tweede helft
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Montoyer Louis‐Joseph
(Ontwerper)

neoclassicisme
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131998

Villa in cottagestijl

Gavere

Gavere

Molenstraat 51 (Gavere)

Achterin gelegen imposante villa in cottagestijl gebouwd in 1921 door
notaris Verstraaten. Villa met twee bouwlagen onder schilddak
opgetrokken uit baksteen met bovenverdieping in imitatievakwerk,
ingeplant in een aangelegde beboomde tuin met hovenierswoning
rechts, palend aan de straat.

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hovenierswonin
gen,
notariswoninge
n

131999

Kasteeldomein Grenier

Gavere

Gavere

Molenstraat 67, 71, 77‐79, zonder
nummer (Gavere)

Ver achterin gelegen classicistisch kasteel op rechthoekige
plattegrond, met drie bouwlagen en zeven traveeën onder schilddak,
gebouwd in 1837‐39 in opdracht van senator Grenier naar ontwerp
van architect B. Renard. Enorm omringend park afdalend naar de
Schelde met verschillende visvijvers, voormalige stallen uit 1835‐37,
neerhof van circa 1865 en hovenierswoning. Empire getint
toegangshek met vierkante arduinen pijlers en gietijzeren zuilen.
Sinds 1952 militair domein.

dreven, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
kasteelhoeven,
landhuizen,
omheiningsmur
en, parken,
stallen, vijvers,
ommuurde
moestuinen

132001

Oorlogsmonument Gavere

Gavere

Gavere

Molenstraat zonder nummer (Gavere)

oorlogsgedenkt interbellum, na art deco
Deze gedenkplaat voor de gesneuvelden en de slachtoffers uit de
WO II
Eerste Wereldoorlog werd in 1923 door de parochie en de gemeente ekens
Gavere opgericht. Een afzonderlijke plaat werd later toegevoegd met
de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De
beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.

De Beule Aloïs (Ontwerper)

132000

Parochiekerk Sint‐Amandus

Gavere

Gavere

Molenstraat zonder nummer (Gavere)

parochiekerken 13de eeuw,
Eerste melding van een kerk daterend uit de 13de eeuw. Volgens F.
vierde kwart
De Potter werd de kerk heropgebouwd in 1789 met uitzondering van
18de eeuw,
het oude 13de‐eeuws koor in Doornikse steen. Eerste vergroting van
tweede helft
de kerk in 1874‐77 naar ontwerp van architect E. de Perre. Heden vrij
19de eeuw
monumentale bakstenen kruiskerk met pseudobasilicaal schip van
vier traveeën, een uitspringende vierkante westtoren, uitspringende
transeptarmen en koor en zijkoren.

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

132016

Kapelletje Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Gavere

Gavere

Onderstraat zonder nummer (Gavere)

Bakstenen kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes op de hoek
met de Vossestraat, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Eromheen, beplante heuvel met rotsblokken.

Mariagrotten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

132033

Burgerhuis in eclectische stijl

Gavere

Gavere

Scheldestraat 16 (Gavere)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en links hoger
oplopende travee met halfrond dakvenster, uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw. Korfboogpoort met art‐nouveauhoutwerk.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

131873

Bunker Se4

Gavere

Semmerzake

Aalbroekstraat 28 (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat één bunkerruimte
met schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131875

Bunker Se5

Gavere

Semmerzake

Aalbroekstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat één ruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131874

Bunker Se6

Gavere

Semmerzake

Aalbroekstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes met
elk een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

426/1748

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

classicisme

eclecticisme

Galoppin Emile Edmond
(Ontwerper), Renard Bruno
(Ontwerper), Van de Kerckhove
(Ontwerper)
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131891

Hoeve

Gavere

Semmerzake

Berggatstraat 2 (Gavere)

Achterin gelegen hoevetje op L‐vormige plattegrond, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

131892

Bunker Se13

Gavere

Semmerzake

Berggatstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes
waarvan één met een schietopening voor mitrailleur.

131890

Dorpskom Semmerzake

Gavere

Semmerzake

Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat,
Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat,
Voorsteegje (Gavere)

Semmerzake is een straatdorp, gelegen op de as Merelbeke‐Gavere,
op de oostelijke heuvelkam van de Scheldevallei. Het dorpscentrum
wordt gekarakteriseerd door smalle straatjes met een bochtig
verloop.

131903

Bunker Se11

Gavere

Semmerzake

Boentweg zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes elk
met een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.

131911

Pastorie Sint‐Pietersbandenparochie met
tuin

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 1 (Gavere)

De kern van deze pastorie klimt op tot de 18de eeuw. Het pand
onderging aanpassingen in de 19de en de 20ste eeuw. Het imposante
gebouw is gelegen in een ommuurde tuin met waardevol
bomenbestand. Een ijzeren hek tussen ronde, gemetste pijlers met
dekplaten en bolornamenten sluit het perceel af. Het gecementeerde
dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.
Aansluitend staat een L‐vormig bijgebouw van één bouwlaag, drie en
vier traveeën onder een zadeldak.

18de eeuw,
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

131912

Dorpswoning

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 18 (Gavere)

Typisch midden 19de‐eeuwse dorpswoning met verankerde,
voorgevel van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak. Dubbelhuis met brede segmentboogvormige koetspoort
rechts.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

131914

Onderwijzerswoning

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 20 (Gavere)

onderwijzerswo derde kwart
Bakstenen dubbelbuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
19de eeuw
zadeldak met centrale dakkapel uit derde kwart 19de eeuw, horende ningen
bij de erachter gelegen gemeenteschool.

131913

Burgerhuis

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 2‐4 (Gavere)

Typisch 19de‐eeuws burgerhuis; dubbelhuis van vijf traveeën en twee burgerhuizen,
bouwlagen onder zadeldak met voorgevelparement met begin 20ste‐ hekken
eeuwse cementering.

131915

Dorpswoning

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 39 (Gavere)

Achterin gelegen dorpswoning op U‐vormige plattegrond met
voortuintje afgesloten door fraaie ijzeren hekken; gebouwd circa
1875. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag
onder overstekend zadeldak.

131916

Brouwerswoning

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 40‐42 (Gavere)

Achterin gelegen herenhuis, voormalig woonhuis van brouwer J. De brouwerswonin na WO II
Ronne. In kern een midden 19de‐eeuws huis met één bouwlaag, circa gen
1914 aangepast tot imposant herenhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak en met een neo‐Lodewijk XVI‐getint
parement. Uitgebrand in 1970 en vergroot heropgebouwd in zijn
huidige vorm.

131917

Gesloten hoeve

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 43 (Gavere)

Achterin gelegen hoevecomplex met woonhuis ten noorden, stallen
ten westen en poortgebouw met doorrit ten zuiden van het deels
verharde en beplante binnenerf. Woonhuis van zes traveeën en één
bouwlaag onder overkragend zadeldak, in kern daterend uit de 18de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
stallen, gesloten
hoeven,
bakhuizen

131918

Winkel en café

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat 8 (Gavere)

Gedeeltelijk vrijstaande dorpswoning, in zijn huidige vorm daterend
van circa 1920, met winkeltje rechts en café links.

cafés, winkels

427/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

dorpen

interbellum

19de eeuw

dorpswoningen, tweede helft
hekken
19de eeuw

interbellum

De Maerteleire André
(Ontwerper)
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aanduid_id
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131920

Bunker D7

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met elk een schietopening voor mitrailleur.

131919

Parochiekerk Sint‐Pietersbanden met
kerkhof

Gavere

Semmerzake

Dorpstraat zonder nummer (Gavere)

Parochiekerk met nog gedeeltelijk ommuurd kerkhof met ijzeren
toegangshekken. Enkel de onderbouw van de toren met zware pijlers
en rondbogen is een restant van het oorspronkelijke romaanse kerkje
uit de 12de eeuw. Een nieuwe kerk in neo‐Scheldegotiek werd
volledig opgetrokken uit Doornikse steen. De huidige plattegrond
vertoont een basilicale vorm met kruisingstoren, midden‐ en twee
zijbeuken van vier traveeën, iets uitspringend transept van één travee
met rechte sluiting en koor van één travee eveneens met rechte
sluiting, links, rechts en achteraan aangebouwde sacristie,
winterkapel en stookplaats.

parochiekerken, 12de eeuw,
vierde kwart
hekken,
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en

131940

Boerenwoning van hoeve

Gavere

Semmerzake

Grenadierslaan 43 (Gavere)

Woonhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
links zijaandak met muurvlechtingen, in kern minstens opklimmend
tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

131941

Bunker D6

Gavere

Semmerzake

Grenadierslaan zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn achter het steunpunt Semmerzake. De
bunker bevat twee bunkerruimtes met elk een schietopening voor
mitrailleur.

interbellum

131942

Bunker Se12

Gavere

Semmerzake

Grotenbroekstraat 74 (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes met
elk een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131944

Bunker Se3

Gavere

Semmerzake

Grotenbroekstraat zonder nummer
(Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker was voorzien voor een
mobiel 75mm kanon en had ook een observatiekoepel.

interbellum

131943

Bunker Se1

Gavere

Semmerzake

Grotenbroekstraat zonder nummer
(Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee bunkerruimtes
elk met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131971

Bunker C7

Gavere

Semmerzake

Kriephoekstraat 38 (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, achter het steunpunt Semmerzake.
De bunker bevat twee bunkerruimtes, elk met een schietopening voor
mitrailleur.

interbellum

132019

Molen De Ronne

Gavere

Semmerzake

Opperweg 29 (Gavere)

Molen De Ronne is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier, stellingmolen, met gemetste galerij, opgericht in 1845.

tweede kwart
19de eeuw

132020

Bunker Se8

Gavere

Semmerzake

Opperweg zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes
waarvan één met een schietopening voor mitrailleur.

132034

Dorpswoningen

Gavere

Semmerzake

Schokkaartstraat 19‐21 (Gavere)

Schuin op de straat ingeplante dorpswoningen met voortuin
afgesloten door fraaie ijzeren hekken op bakstenen muurtje.
Enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder één
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

428/1748

typologie

windmolens

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

interbellum

dorpswoningen, tweede helft
hekken
19de eeuw

neogotiek,
romaans

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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132035

Bunker Se2

Gavere

Semmerzake

Schokkaartstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker was bedoeld voor twee
mobiele 75mm kanonnen.

132057

Boerenwoning

Gavere

Semmerzake

Ten Edestraat 50 (Gavere)

Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in boerenwoninge eerste kwart
kern opklimmend tot begin 19de eeuw.
n, hoeven
19de eeuw

132065

Bunker Se7

Gavere

Semmerzake

Voorsteegje zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Semmerzake. De bunker bevat twee ruimtes met
elk een schietopening voor mitrailleur.

131907

Langgestrekte hoeve

Gavere

Vurste

Bukkestraat 35 (Gavere)

In de bocht van de straat ingeplante hoeve van het langgestrekte
type, van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw.

langgestrekte
hoeven

131908

Hoeve

Gavere

Vurste

Bukkestraat 7 (Gavere)

Achterin gelegen hoeve met in L‐vorm gebouwd woonhuis met schuur
en stallen, respectievelijk ten westen en ten noorden van het
verharde erf met ijzeren toegangshek tussen gewitte, overhoeks
geplaatste pijlers, in kern opklimmend tot begin 18de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

131909

Bunker C8

Gavere

Vurste

Bukkestraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee
bunkerruimtes, elk met een schietopening voor mitrailleur.

131923

Hoeve

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat 10 (Gavere)

Onmiddellijk bij de gebouwen van nummer 12 aansluitend
hoevecomplex bestaande uit woonhuis en in L‐vorm aangebouwde
stallen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, hoeven,
stallen

131924

Semigesloten hoeve

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat 12 (Gavere)

In een knik van de straat ingeplante hoeve van het semigesloten type.
Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, met
gevelsteen gedateerd 1866. In muur naast rechter hekpijler,
spitsboognisje met ijzeren traliewerk.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

131925

Hoeve

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat 26 (Gavere)

Hoevetje met schuin ingeplant woonhuis met voortuintje en in L‐vorm
aangebouwde stallen. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Ten oosten,
lagere bakstenen vleugel. Bakstenen bakhuisje van het tweeledige
type achteraan in de tuin.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

131926

Hoeve

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat 5 (Gavere)

Heden gerenoveerd hoevetje met verzorgd woonhuis, schuur en
stallen aan een grotendeels met gras begroeid erf, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

131928

Bunker C9

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee
bunkerruimtes, elk met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131927

Bunker D10

Gavere

Vurste

Evenakkerstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met elk een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

429/1748

typologie

datering
interbellum

interbellum

18de eeuw

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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131931

Boerenarbeiderswoning

Gavere

Vurste

Ganzendam 12 (Gavere)

boerenarbeider eerste helft
Boerenarbeiderswoning van acht traveeën onder zadeldak,
19de eeuw
oorspronkelijk afhankelijk van kasteel Borgwal, uit de eerste helft van swoningen,
stallen
de 19de eeuw. Omhaagde voortuin en aanhorigheden achteraan.
Stallen parallel achter het woonhuis.

131932

Boerenarbeiderswoning

Gavere

Vurste

Ganzendam 4 (Gavere)

boerenarbeider eerste helft
Boerenarbeiderswoning van zes traveeën onder zadeldak,
19de eeuw
oorspronkelijk afhankelijk van kasteel Borgwal, uit de eerste helft van swoningen,
stallen
de 19de eeuw. Omhaagde voortuin en aanhorigheden achteraan.
Stallen parallel achter het woonhuis, met gewitte bakstenen gevels.

131935

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Gavere

Vurste

Gentweg 30 (Gavere)

Pastorie met omgevende, deels ommuurde tuin, gebouwd tegenover
de kerk ter vervanging van de oude, vervallen en ver van de kerk
gelegen pastorie. Achterin gelegen huis met voortuintje afgesloten
door een ijzeren hek op bakstenen voet. Dubbelhuis van 1854‐56
naar ontwerp van bouwkundige D. Latte, met bepleisterde en
geschilderde voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met houten klokkenstoel.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en

131936

Hoeve

Gavere

Vurste

Gentweg 6 (Gavere)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis en in T‐vorm aangebouwde
stallen ten noorden van het verharde erf, in kern opklimmend tot de
tweede helft 18de eeuw.

tweede helft
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen

131934

Sint‐Ludovicusgesticht

Gavere

Vurste

Gentweg 8‐10 (Gavere)

In 1880, oprichting van een privé‐school door de heer Malfait,
kasteelheer van Borgwal. Kloostergebouw in 1903 bijgebouwd voor
de zusters apostolinnen van Gent en school uitgebreid. Schoolgebouw
vernieuwd in 1927; achterin gelegen bakstenen schoolvleugel met
ommuurde speeltuin en gemarkeerde deurtravee met bekronende
trapgevel met gevelnis. Kloostergebouw met ommuurde voortuin en
fraai ijzeren hek, gebouwd in landelijke villastijl.

voor WO I,
hekken,
interbellum
kloosters,
omheiningsmur
en,
onderwijsgebou
wen,
gevelniskapelle
n

131938

Bunker A16

Gavere

Vurste

Gentweg zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevatte twee ruimtes
met een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.

131937

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Gavere

Vurste

Gentweg zonder nummer (Gavere)

Georiënteerde, deels gotische en neogotische kerk met omringend
kerkhof. Het koor klimt vermoedelijk op tot de 13de eeuw. Mogelijk
eind 15de eeuw werd de toren in hooggotische stijl en de kruisbeuk
gebouwd. In 1893 werd de kerk vergroot met een nieuw driebeukig
schip in neogotische stijl naar ontwerp van H. Vaerwyck. Omringend
kerkhof, van de straat afgesloten door lage ijzeren hekken tussen
bakstenen pijlertjes. Op het kerkhof bevinden zich een lijkenhuis en
voornamelijk 20ste‐eeuwse graftekens.

430/1748

typologie

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
calvariebergen,
lijkenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Latte Désiré (Ontwerper)

interbellum

16de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
13de eeuw

traditioneel,
gotiek,
neogotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), de Kuiper A.
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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131973

Kasteeldomein Borgwal

Gavere

Vurste

Leenstraat 31‐35 (Gavere)

Waterkasteel met 18de‐eeuwse kern, aangepast midden 19de eeuw,
staand te midden van een grote vijver met gemetste kaaimuren, deel
uitmakend van de strakke 18de‐eeuwse tuinaanleg. Het
kasteeldomein telt een aantal aanhorigheden waaronder de
monumentale toegangspoort, het staatsieplein en neerhof aangelegd
voor het kasteel met karakteristieke opstelling in U‐vorm. Op het
neerhof staat tevens een monumentale vierkante duiventoren,
heropgericht in de 19de‐eeuw naar een 17de‐eeuwse voorloper. Het
domein is voorzien van een bakstenen omheiningsmuur met
ingebouwde kapel.

17de eeuw,
belvedères,
boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, bronnen,
fonteinen,
ijskelders,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
parken, poorten
(bijgebouwen),
stallen,
tuinbruggen,
siertuinen,
grotten, vijvers,
waterpompen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
mestvaalten,
duiventorens,
toegangsbrugge
n,
waterkastelen,
kaaimuren

131974

Hoeve

Gavere

Vurste

Leenstraat 36 (Gavere)

boerenwoninge 18de eeuw,
Op de hoek met Ten Stroom ingeplante hoeve, heden van het
19de eeuw
semigesloten type met boerenwoning met voortuintje, acht traveeën n, hoeven,
stallen
en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.
19de‐eeuwse bakstenen stallen met L‐vorm gebouwd als verbinding
met de 18de‐eeuwse schuur.

131975

Bunker D8

Gavere

Vurste

Leenstraat zonder nummer (Gavere)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat één bunkerruimte
met een schietopening voor mitrailleur.

131977

Landhuis Klein Kasteeltje

Gavere

Vurste

Lindeboomstraat 10 (Gavere)

Landhuis van circa 1800, met achterin gelegen woonhuis met
voortuin, links en rechts afgezet door voormalige stallen en van de
straat afgesloten door een fraai ijzeren hek op bakstenen voet.

hekken,
koetshuizen,
landhuizen,
stallen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

131978

Hoeve en molenaarswoning

Gavere

Vurste

Lindeboomstraat 18 (Gavere)

Ver achterin gelegen hoeve met resterend maalderijgebouw
ingeplant in U‐vorm binnen een omhaagd erf. De voormalige houten
korenwindmolen dateerde uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw met in L‐vorm aangebouwde stallen
onder zadeldak. Ten westen, circa 1880 bijgebouwde voormalige
stoommaalderij met gewitte bakstenen gevels.

hoeven,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen, stallen,
waterpompen

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

431/1748

datering

interbellum

stijl
neogotiek,
neobarok,
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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131979

Bunker Av2

Gavere

Vurste

Lindeboomstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn tussen het
steunpunt Semmerzake en het weerstandsnest Muntekouter en bevat
twee gescheiden bunkerruimtes, waarvan één geschutkamer voor
een mobiel 47mm kanon en één mitrailleurruimte.

132021

Hoeve

Gavere

Vurste

Perrikweg 3 (Gavere)

132023

Bunker A17

Gavere

Vurste

Populierkensweg zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met
een schietopening voor mitrailleur.

132058

Boerenwoning

Gavere

Vurste

Ten Edestraat 59 (Gavere)

Aan het einde van een populierendreef gelegen boerenwoning met
omringend populierenbos, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Fraai
ijzeren toegangshek tussen gewitte bakstenen hekpijlers, onder
afzonderlijke zadeldakjes. Witgekalkt woonhuis van vier traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Bakhuisje in tuin rechts.

132059

Burgerhuis

Gavere

Vurste

Ten Stroom 41 (Gavere)

burgerhuizen,
Alleenstaand burgerhuis met ruime beboomde tuin en behouden
stallen ten westen. Fraaie ijzeren toegangshekken voor het huis en bij hekken, stallen,
wagenhuizen
de stallen en wagenhuis. Woonhuis van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met klokkenstoel, naar verluidt in kern
opklimmend tot 1745 en in 1815 verhoogd met één bouwlaag.

132068

Bunker A18

Gavere

Vurste

Wannegatstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met
een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

132066

Bunker D9

Gavere

Vurste

Wannegatstraat zonder nummer (Gavere) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en
weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met elk een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

131945

Hoeve met losse bestanddelen

Gavere, Kruisem Asper

Haagstraat 43 (Gavere)

Hoeve, bereikbaar via een aarden weg tussen de boomgaard en de
velden, met ijzeren hek tussen het woonhuis en de stallen.
Hoevecomplex met losse bestanddelen in U‐vorm gegroepeerd
rondom een met gras begroeid binnenerf. Ten westen, woonhuis van
zes traveeën en oorspronkelijk één bouwlaag onder zadeldak met
oudere kern en begin 19de‐eeuwse aanpassingen.

132044

Armhuis

Gavere, Kruisem Asper

Steenweg 1 (Gavere)

godshuizen,
Armhuis, gesticht door Sabina De Groote in 1863. Oorspronkelijk
bestuurd door leken, sinds 1896 onder leiding van religieuzen van het stallen
Heilig Hart van Maria. Rechthoekig bakstenen gebouw in omhaagde
tuin, van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak in plaats
van oorspronkelijk zadeldak. Rechts, bakstenen aanhorigheden onder
zadeldak.

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

Achterin gelegen hoeve met heden in U‐vorm ingeplante gebouwen boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
rondom een verhard erf. Centraal woonhuis van zeven traveeën en
19de eeuw
één bouwlaag onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw stallen
en uitgebreid in de tweede helft 19de eeuw. Links aangebouwde
staltravee met haakse vleugel ervoor. Rechts toegevoegde deurtravee
als verbinding met de 19de‐eeuwse bakstenen stalvleugel.

432/1748

interbellum

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
bakhuizen

tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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naam

gemeente

139395

Kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw

131876

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Gavere, Kruisem Ouwegem

Tempelstraat zonder nummer (Kruisem)

Gewit bakstenen pijlerkapelletje onder pannen zadeldak met
rechthoekige getraliede nis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje en
ruitvormige gevelsteen met opschrift.

pijlerkapellen

Dorpskom Baaigem

Gavere,
Merelbeke

Baaigem

Baaigemstraat, Grintweg, Molenstraat,
Muntekouter, Prinsenmolenstraat,
Wilgenstraat (Gavere)

De dorpskom van Baaigem wordt bepaald door twee kernen, namelijk boerenarbeider
de Sint‐Bavokerk en de windmolen Prinsenmolen.
swoningen,
dorpswoningen,
hoeven, dorpen

131957

Gesloten hoeve

Gavere,
Merelbeke

Baaigem

Hundelgemsesteenweg 1 (Gavere)

Volledig gesloten hoevecomplex, in kern opklimmend tot de 17de
eeuw, op de grens met Munte. Gebouwencomplex op vierkante
plattegrond met woonhuis ten zuiden, stallen met schuur ten oosten
en ten westen en poortgebouw en stallen en doorrit ten noorden van
het verharde binnenerf met centrale mestvaalt. Woonhuis van vier en
twee traveeën met één bouwlaag en steil zadeldak met rechts
zijaandak met muurvlechtingen en bekronend bolornament.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

131894

Hoeve Kasteeltje

Gavere,
Nazareth

Asper

Bernstraat 32 (Gavere)

Kasteeltje, zetel van de heerlijkheid Asper ten Ede; heden nog
achterin gelegen doch niet meer omgrachte hoeve, toegankelijk via
een populierendreef, met een in het vierde kwart van de 19de eeuw
vernieuwd woonhuis gebouwd op de oude motte en nieuwe
bakstenen stallen ten westen.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, dreven,
hoeven

146163

Dorpskom Dikkele

Gavere, Zwalm Dikkele

Beekweg, Brouwerijstraat, Dikkelsebaan,
Hoeksken, Koornbloemstraat,
Kuiperstraat, Munkbosstraat,
Olmkensstraat (Zwalm)

De dorpskom van Dikkele, deelgemeente van Zwalm, wordt
gekenmerkt door smalle, gekasseide straten.

dorpen

132170

Dorpskom Afsnee

Gent

Afsnee

Afsneedorp (Gent)

Afsneedorp met haar U‐vormig verloop en twee aftakkingen naar de
Leie, het oude veer langs het kerkhof en het huidige veer bij de
herberg de Nénuphar, vormt het centrum van het kleine, zeer
typische landelijke en schilderachtig gelegen dorp.

kerkhoven,
landhuizen,
parochiekerken,
pastorieën,
dorpen

132171

Landhuis Daerupt

Gent

Afsnee

Afsneedorp 16 (Gent)

Vroegere zetel van de Heerlijkheid van Daerupt afhankelijk van de
Gentse Sint‐Pietersabdij en reeds vermeld in 1400. Huidige gebouw
op L‐vormige plattegrond met 19de‐eeuws voorkomen, volgens
archiefstukken onder meer aangepast in 1899 tot zijn huidige vorm.
Vleugels van vijf en acht traveeën met twee bouwlagen onder
snijdende zadeldaken, met bepleisterde en geschilderde lijstgevels.

landhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

132172

Pastorie Sint‐Jan Baptistparochie met tuin Gent

Afsnee

Afsneedorp 9 (Gent)

Alleenstaand dubbelhuis van zes traveeën met twee bouwlagen en
zadeldak en ommuurde tuin. Huidig gebouw met oude kern
vermoedelijk aangepast en uitgebreid circa 1769 in opdracht van de
Sint‐Pietersabdij onder leiding van J. Van Duerne, bouwmeester.
Verankerde bakstenen voorgevel met classicistische inslag,
horizontaal gemarkeerd door geschilderde banden.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 18de eeuw,
pastorietuinen vierde kwart
18de eeuw

132173

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist met kerkhof Gent

Afsnee

Afsneedorp zonder nummer (Gent)

Zeer schilderachtig gelegen plattelandskerkje aan de linker Leie‐oever
met gedeeltelijk ommuurd kerkhof en omringende beplanting. Eerste
vermelding van een kerk in 939 doch vermoedelijk nog vroeger
opklimmend. Het huidige kerkje is echter het resultaat van talrijke
verbouwingen. Romaanse kern uit eind 12de eeuw in de vorm van
een Latijns kruis met kruisingstoren.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

433/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

13de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

De Villegas L. (Ontwerper), Van
Duerne Josephus (Ontwerper),
Van Gastel (Ontwerper)

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Bressers Adrien
(Ontwerper), De Villegas L.
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)
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132280

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Afsnee

Autoweg‐Noord 3 (Gent)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom
een rechthoekig erf. Toegang via een aarden weg en vernieuwd
ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers. Boerenwoning met
dubbelhuisopstand, zes traveeën en één bouwlaag onder mank
zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw. Ruime dwarsschuur met
witgekalkte gevels onder zadeldak. Ervoor mestvaalt en ten zuiden
bakhuisje.

18de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hekpijlers,
hoeven, schuren

132760

Hof ten Broecke

Gent

Afsnee

Broekkantstraat 19‐25 (Gent)

Hof ten Broecke, reeds vermeld in 1375 en eigendom van de pitantie
of infirmerie van de Sint‐Pietersabdij. Ook Invalidenhof genoemd. Ten
westen, woonhuis met verankerde erfgevel op gepikte plint, zeven
traveeën en één bouwlaag onder hoog zadeldak, in kern opklimmend
tot de 17de eeuw. Ten oosten en zuiden van het erf L‐vormig volume
met voormalige stallen en schuur; een melkhuisje ten noorden aan de
straat.

gevelniskapelle 17de eeuw
n,
boerenwoninge
n, hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen

132761

Tuinpaviljoen

Gent

Afsnee

Broekkantstraat 2 (Gent)

siertuinen,
Oorspronkelijk vierkant tuinpaviljoen in overgang Lodewijk XIV‐
Lodewijk XV‐stijl horende bij de Heerlijkheid van Daerupt en daterend tuinpaviljoenen
uit midden 18de eeuw. Linker gedeelte in 1950 toegevoegd in
imitatieve stijl naar ontwerp van architect P. Eeckhout.

133144

Landhuis Mariasteen met hoeve en park

Gent

Afsnee

Duddegemstraat 34, Kleine
Duddegemstraat 32 (Gent)

Een lange toegangsdreef aangelegd in 1910‐11, geeft toegang tot een
prachtig park en heden vrij sober kasteeltje resulterend uit
verschillende verbouwingen. De oude omwalde kern met twee
tegenover elkaar verspringende vleugels werd circa 1870 verbouwd
tot een quasi rechthoekig gebouw, in 1910‐11 aan de westzijde
uitgebreid met twee vooruitspringende zijtraveeën, op de begane
grond verbonden door een soort veranda. Op dezelfde site bevindt
zich de kasteelhoeve met een achterliggend, deels ommuurd perceel
dat vroeger als boomgaard dienstdeed. De oude walgracht werd
deels geïntegreerd in de kasteelvijver en deels gedempt.

derde kwart
landhuizen,
19de eeuw,
veranda's,
kasteelhoeven, voor WO I
ommuurde
moestuinen,
dreven, parken,
vijvers

133524

Open hoeve

Gent

Afsnee

Goedingenstraat 10 (Gent)

Open hoeve met boerenwoning en grote dwarsschuur met omhaagd
voorerf toegankelijk via een ijzeren hek. Achterin gelegen
boerenwoning van zes en één travee en één bouwlaag onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Grote dwarsschuur,
op de rechter zijpuntgevel gedateerd 1873.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
hoeven, schuren

133525

Langgestrekte hoeve

Gent

Afsnee

Goedingenstraat 12 (Gent)

langgestrekte
Ver achterin gelegen langgestrekt hoevetje met woonhuis van zes
traveeën, en één bouwlaag onder mank zadeldak met zijaandaken en hoeven
muurvlechtingen, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de
eeuw.

17de eeuw

133527

Langgestrekte hoeve

Gent

Afsnee

Goedingenstraat 4, 4A (Gent)

Langgestrekt hoevetje gelegen in het domein Beelaert ten westen van langgestrekte
hoeven
het lusthof. Gewit bakstenen gebouw met één bouwlaag en zes
traveeën onder zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

133526

Kasteeldomein Beelaert

Gent

Afsnee

Goedingenstraat 4‐6, 4A (Gent)

Lusthof van de familie Beelaert, gebouwd in 1812 op de plaats van
het Goed ten Bossche. Huidige gebouw met dubbelhuisopstand en
sober bepleisterde en geschilderde voorgevel van vijf traveeën met
twee bouwlagen en zadeldak, uitziend op de Leie. en in omringend
park met vijver. Langgestrekt hoevetje gelegen in het domein
Beelaert ten westen van het lusthof.

eerste kwart
landhuizen,
parken, vijvers, 19de eeuw
langgestrekte
hoeven

133528

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Afsnee

Goedingenstraat 8, 8A‐C (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen bestaande uit een boerenwoning met
omhaagd voortuintje met haaks erachter, ten noorden oude stallen
en recentere dwarsschuur ten oosten van het woonhuis. Erf
toegankelijk via breed ijzeren hek met jaartal 1869 en initialen C.B.
Boerenwoning van zeven traveeën, met één bouwlaag en zadeldak
met rechter zijaandak met muurvlechtingen, in kern opklimmend tot
de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n,
boomgaarden, 19de eeuw
hagen, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

434/1748

datering

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw, na
WO II

stijl

barok, rococo

plantensoort

context

persoon

Eeckhout Paul (Ontwerper)
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adres

korte beschrijving

134207

Woning Robin

Gent

Afsnee

Jozef de Graevestraat 2 (Gent)

Experimenteel aandoende bungalow naar ontwerp van architect Jean bungalows
Van den Bogaerde, gelegen in een ruime tuin, volgens bouwaanvraag
van januari 1975. Volledig symmetrisch uitgewerkt ontwerp in
houtskeletbouw van één bouwlaag op een lage, opengewerkte sokkel
in baksteen, die vooraan en aan de zijkanten tot terras wordt
doorgetrokken. Het vrij complex samengestelde, overkragende
schilddak, is op de hoeken voorzien van uitstekende balken die dienst
doen als waterspuwers.

134418

Semigesloten hoeve

Gent

Afsnee

Kleine Duddegemstraat 32 (Gent)

boerenwoninge eerste kwart
Semigesloten hoeve horende bij het domein Mariasteen met
19de eeuw,
n, hoeven,
verschillende gebouwen ingeplant rondom een rechthoekig,
derde kwart
stallen
gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk beboomd erf. Woonhuis ten
19de eeuw
noorden met witgekalkte verankerde erfgevel op gepikte plint, zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit eerste kwart
19de eeuw. Ten oosten haaks aansluitende stallen en ten zuiden
losstaand gebouw met één bouwlaag uit derde kwart 19de eeuw.

134428

Villa in neotradionele stijl

Gent

Afsnee

Kleinemoortelputstraat 4 (Gent)

Aan de boorden van de Leie gelegen ruime villa in landelijke
neotraditionele stijl, daterend van circa 1913, met verankerde
gewitte bakstenen gevels met één bouwlaag onder zadeldak met
verschillende haakse trapgevels.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

135132

Boerenwoning

Gent

Afsnee

Leieriggestraat 1 (Gent)

Boerenwoning met omhaagde boomgaard, toegankelijk via een
ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste hekpijlers. Woonhuis van zes
traveeën met één bouwlaag en zadeldak, daterend uit tweede helft
19de eeuw. Ten westen, bakstenen stallen, haaks op het woonhuis
ingeplant.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen

135133

Boerenwoning

Gent

Afsnee

Leieriggestraat 6 (Gent)

Boerenwoning verscholen achter een hoge haag en dennenbomen.
Woonhuis van vier traveeën met één bouwlaag en overkragend
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hagen,
hoeven, stallen

136240

Hoeve

Gent

Afsnee

Rijsbrugge 3 (Gent)

Omhaagde voortuin en ijzeren hek tussen overhoekse hekpijlers.
Verankerd donker bakstenen gebouw van zeven traveeën met één
bouwlaag en zadeldak in een gevelsteen van de rechter zijpuntgevel
gedateerd 1874. Ten noordwesten van het binnenerf, bakstenen
dwarsschuur in de zijgevel 1868 gedateerd.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hagen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, schuren

137205

Landhuis Ter Veuren

Gent

Afsnee

Veurestraat 42 (Gent)

Ver achterin gelegen alleenstaand landhuis aan de oever van de Leie
gelegen en toegankelijk via een door hagen afgezoomde weg met
ijzeren toegangshek tussen vierkante gemetselde hekpijlers en
bekronende lantarens. Herenhuis van acht traveeën met twee
bouwlagen onder mank zadeldak met zijaandaken. Omringend park
met rechts bij de ingang behouden 18de‐eeuws hoevetje, heden
gebruikt als garage. Aan de oever van de Leie gelegen, oorspronkelijk
beraapt, heden volledig begroeid tuinpaviljoentje van circa 1800
onder tentdak.

hagen, hekken,
hekpijlers,
hoeven, parken,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

137206

Villa

Gent

Afsnee

Veurestraat 48 (Gent)

Haaks op de straat ingeplante hoeve opklimmend tot de zeventiende hekken,
eeuw. Woonhuis van zes traveeën met één bouwlaag en zadeldak met hekpijlers,
hoeven, villa's
toegevoegde dakvensters.
(bouwkundig
erfgoed)

137207

Hof ter Neuve

Gent

Afsnee

Veurestraat 64 (Gent)

Hoeve met oude kern naar verluidt opklimmend tot de 17de eeuw.
Heden gerestaureerde en deels verbouwde gebouwen met ruime
omringende tuin reikend tot de Leie. Achterin de tuin, langgestrekt
hoevetje met 19de‐eeuws voorkomen.

435/1748

typologie

datering

stijl

vanaf 1975

voor WO I

18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

17de eeuw, na
WO II

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
stallen

plantensoort

context

persoon
Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

neotraditioneel
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naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

133034

Boerenwoning

Gent

Desteldonk

Desteldonkdorp 1 (Gent)

Een weinig achterin gelegen boerenwoning van het dubbelhuistype
met zes traveeën en één verdieping, onder mansardedak, gedateerd
1756 met muurankers op rechter zijgevel met aandak.

derde kwart
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n

133035

Dorpswoning

Gent

Desteldonk

Desteldonkdorp 17 (Gent)

Aan de straat palend, alleenstaand huis met vijf traveeën en één
bouwlaag van het dubbelhuistype, onder zadeldak, gedateerd 1784
met muurankers op de rechter zijgeveltop.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

133036

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Geboorteparochie met tuin

Gent

Desteldonk

Desteldonkdorp 26 (Gent)

Pastorie, gelegen in afgesloten tuin met ronde, gemetste bakstenen
hekpijlers en groengeschilderd ijzeren hek. Volgens kadastergegevens
gebouwd in 1853 ter vervanging van een op hetzelfde perceel gelegen
oude pastorie. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën,
onder zadeldak. Aansluitende bijgebouwen links en links achter,
volgens kadastergegevens van 1873.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
pastorieën,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

133037

Dorpswoning

Gent

Desteldonk

Desteldonkdorp 5 (Gent)

Dorpswoning met kleine voortuin, met dubbelhuisopstand, vijf
traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, uit eind 18de eeuw,
aangepast in 1850.

dorpswoningen, vierde kwart
gevelniskapelle 18de eeuw
n

133038

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Geboorte Gent
en Heilige Cyprianus met kerkhof

Desteldonk

Desteldonkdorp zonder nummer (Gent)

Oorspronkelijke éénbeukige georiënteerde kerk van vier traveeën, uit
begin veertiende eeuw. Koor heropgebouwd in 1541, uitbreidingen
omstreeks 1597 en verscheidene herstellingen in de 17de eeuw.
Volgens kadastergegevens van 1904 werd de kerk bij de
restauratiewerken, die vermoedelijk circa 1900 plaats vonden,
vergroot. Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een
collectie van 19de en 20ste‐eeuwse graftekens, een ereperk voor de
gesneuvelden uit beide Wereldoorlogen en een imposante bakstenen
grafkapel met ervoor een calvarie.

parochiekerken,
kerkhoven,
militaire
ereperken,
omheiningsmur
en, funeraire
constructies,
grafkapellen,
calvariebergen

135375

Gemeentehuis van Desteldonk

Gent

Desteldonk

Moleneinde 14‐16 (Gent)

Gebouwd als gemeentehuis in 1884, ontworpen door bouwmeester P. gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw
Langerock en onder leiding van aannemers I. Gaumery en A. De
Meyer. Het gemeentehuis bestaat uit een lijstgevel, die samengesteld
is uit twee overlangse vleugels van elk twee traveeën, beide onder
zadeldak afgedekt met leien.

135376

Dorpswoning

Gent

Desteldonk

Moleneinde 9 (Gent)

Kleine 18de‐eeuwse dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën, dorpswoningen 18de eeuw
onder zadeldak. Verankerde, bepleisterde en geschilderde lijstgevel
met dubbelhuisopstand.

135377

Kapel

Gent

Desteldonk

Moleneinde zonder nummer (Gent)

Kapel gesitueerd op de hoek met de Lindestraat mogelijk op de plaats betreedbare
kapellen (klein
van een oudere verdwenen kapel. Eenvoudige neogotische
erfgoed)
baksteenbouw op omlopende natuurstenen plint, onder steil
zadeldak, volgens kadastergegevens van 1906 en opgericht door
juffrouw Ida Delebecque.

135577

Maalderij‐ en molensite Van Hecke

Gent

Desteldonk

Nokerstraat 48‐50, zonder nummer (Gent) Maalderij uit 1876 waartegen in 1904 een stenen beltmolen met
inrijpoort werd opgetrokken. De woning met nummer 48 is de oude
molenaarswoning, die vóór 1830 werd opgetrokken en oorspronkelijk
een geheel vormde met de boerenwoning met nummer 50, met 18de‐
eeuwse kern.

136315

Hoeve

Gent

Desteldonk

Rostijnestraat 8‐10 (Gent)

Hoeve bestaande uit een achterin gelegen boerenwoning en een sterk boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
aangepast dienstgebouw rechts loodrecht en met zijpuntgevel palend n, hoeven,
pijlerkapellen
aan de straat. Opklimmend tot de 18de eeuw doch met latere
19de eeuw
aanpassingen. Bijhorende, aan de straat gelegen gecementeerde
bakstenen wegkapel.

132168

Boerenwoning Schuttershoeve

Gent

Drongen

Adolf Lootensstraat 50 (Gent)

Boerenwoning van vijf en twee later toegevoegde traveeën onder
zadeldak, uit de 18de eeuw. Flankerende aanbouwsels onder
lessenaarsdak.

436/1748

molenaarswoni
ngen,
boerenwoninge
n, maalderijen,
windmolens

datering

17de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
voor WO I,
eerste kwart
14de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
interbellum,
19de eeuw

voor WO I

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

boerenwoninge 18de eeuw
n

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Bressers Adrien (Ontwerper)

neogotiek

Langerock Pierre (Ontwerper)

neogotiek

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

132217

Boerenwoning

Gent

Drongen

Antoon Catriestraat 213 (Gent)

Oud boerenhuisje ten westen met aanleunende stal onder mank
zadeldak, uitziend op omhaagde boomgaard, uit de 18de eeuw.
Korfboogdeurtje in bakstenen omlijsting met gebogen waterlijstje.
Ten noorden, grotendeels houten schuur, horizontale beplanking op
bakstenen stoel; overstekend pannen zadeldak, mogelijk uit de 18de
eeuw.

18de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven,
schuren, stallen

132218

Hoeve

Gent

Drongen

Antoon Catriestraat 61 (Gent)

Langgestrekt hoevetje, in kern uit de achttiende eeuw. Woonhuisje
met beluikte rechthoekige vensters en korfboogdeurtje. Ernaast,
onder doorlopend zadeldak, stallen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

132286

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Gent

Drongen

Baarledorpstraat 1 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met
vorstkam en gebouwd in 1874 in opdracht van Ernest Solvijns,
stichter van het Regina's Godshuisin Baarle, ter vervanging van de
oude pastorie gelegen in de Kloosterstraat naast het godshuis.
Omgevende tuin

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

132287

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Gent

Drongen

Baarledorpstraat 3 (Gent)

De oudste vermelding van de kerk in Baarle klimt op tot 1025, maar parochiekerken, 19de eeuw
kerkhoven
na de opheffing van Baarle als zelfstandige gemeente werd een
nieuwe kerk gebouwd op de funderingen van een éénbeukig romaans
kerkje. De kerk kreeg in 1855 het huidige neogotische uitzicht naar
ontwerp van F. Cardon met onder andere de nieuwe westgevel.
Vergroend kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een collectie
aan 20ste‐eeuwse grafstenen.

132288

Boerenwoning

Gent

Drongen

Baarleveldestraat 1 (Gent)

Landelijke boerenwoning onder twee afzonderlijke pannen
zadeldaken, daterend van 1852.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

132289

Boerenwoning Ganzenhof

Gent

Drongen

Baarleveldestraat 120 (Gent)

Boerenwoning van oorspronkelijk vier traveeën onder gebogen
zadeldak, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

132290

Kasteel Roman met park

Gent

Drongen

Baarleveldestraat 86‐88 (Gent)

Landhuis van twee bouwlagen onder leiendak, grotendeels daterend
van 1908, doch met oude kern minstens opklimmend tot de 18de
eeuw, gelegen in een park in landschappelijke stijl. Van het oude huis
rest een rechthoekig centraal blok van drie traveeën met behouden
18de‐eeuwse deuromlijsting van arduin. In 1908 toevoeging van
aanbouwsels links en rechts. Ten zuidwesten, wagenhuis van 1837.

vijvers,
landhuizen,
parken,
wagenhuizen

132314

't Goed te Bassebeke

Gent

Drongen

Bassebeekstraat 13 (Gent)

Woning en serres van vroegere groenteteler gesitueerd in de
straatbocht; met gras begroeid voorerf afgesloten met gietijzeren hek
tussen linden aan een vijvertje. Woonhuis met zeven traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak met dakruitertje, daterend van 1880. Aan
weerszijden achteraan het huis bijgebouwen en ronde alleenstaande
schoorsteen. Dienstgebouw rechts bevat oudere kern van vroegere
hoeve.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
hoeven, serres,
vijvers

437/1748

datering

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Cardon‐Note
Franci(e)s (Ontwerper), Van
Waeyenbergh (Ontwerper),
Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

132352

Kasteeldomein Ter Beken

Gent

Drongen

Beekstraat 1‐3 (Gent)

18de‐eeuwse kasteel met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk
park. Bakstenen en arduinen geblokte pijlers met vaasbekroning en
smeedijzeren hek in Lodewijk XVI‐stijl, respectievelijk aan de
kasteelhoeve en in de noordelijke hoek van het domein.
Oorspronkelijk 18de‐eeuws waterkasteel in U‐vorm; breedhuis met
watergevel van dertien traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met vier dakkapellen. Recentere gebouwen naar
ontwerp van Valentin Vaerwyck, van circa 1950 opgetrokken uit gele
baksteen. Kasteelhoeve, gebouw van één bouwlaag en elf traveeën
onder mansardedak, vermoedelijk eveneens uit de 18de eeuw, met
omringende boomgaard.

tuinbruggen,
boomgaarden,
walgrachten,
parken, poorten
(bijgebouwen),
kasteelhoeven,
heiligenbeelden
, hekken,
hekpijlers,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
waterkastelen

18de eeuw, na
WO II, tweede
kwart 18de
eeuw

classicisme,
classicerende
barok, rococo

132353

Villa Beukenhof

Gent

Drongen

Beekstraat 14 (Gent)

Villa van twee bouwlagen boven souterrain onder mansardedak met villa's
links een bewaard aanbouwsel van één bouwlaag met een terras met (bouwkundig
erfgoed)
balustrade, gedateerd 1902. Voorgevel gemarkeerd door
linkerrisaliet met breed drielichtkozijn uitlopend in een dakvenster
afgelijnd door voluten en bekroond met driehoekig fronton.

132354

Hoeve

Gent

Drongen

Beekstraat 25, 25A (Gent)

Lage boerenwoning, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
de 18de eeuw. Ten westen aanleunend stalletje en ten zuiden ruime n, schuren,
stallen, hoeven
dwarsschuur onder zadeldak.
met losse
bestanddelen

132355

Villa

Gent

Drongen

Beekstraat 36 (Gent)

Villa van twee bouwlagen met leiendak, opgetrokken in baksteen met veranda's, villa's voor WO I
verwerking van veel hout, daterend van 1907.
(bouwkundig
erfgoed)

132356

Langgestrekte hoeve Keuje

Gent

Drongen

Beekstraat 38 (Gent)

bakhuizen,
Langgestrekte hoeve, vermoedelijk in kern opklimmend tot het
langgestrekte
laatste kwart van de 18de eeuw. Witgeschilderd woonhuis en
stalletjes op gepikte plint onder zadeldak en links hoger opgetrokken hoeven
aanbouwsel met schuur. Er tegenover dienstgebouwtje met
aanleunend bakhuis.

132357

Het Groot Pachthof

Gent

Drongen

Beekstraat 40 (Gent)

Het Groot Pachthof werd op een figuratieve kaart van de goederen
van de kartuizers opgemeten door J. de Deken, in 1747. Oude
hoevegebouwen gelegen aan een landweg aan de Ringvaart,
daterend uit de 18de eeuw; voorheen volledig omwald. Afzonderlijk
staand boerenhuis van zes traveeën met geschilderde gevels op
gepikte plint, afgedekt met zadeldak. Ten westen van het erf, twee
loodrecht op elkaar staande stallen, waarvan de oudste met
hondenkop boven de deur. Ervoor grote mestvaalt en vijvertje.
Verderop paalschuur.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
paalschuren,
schuren, stallen,
mestvaalten

132358

Kasteel Leeuwenhof

Gent

Drongen

Beekstraat 46, 46A, 46F (Gent)

Het kasteel werd in 1946 aangekocht voor de oprichting van een
tehuis voor ouderloze kinderen en nagenoeg totaal verbouwd; het
domein werd bebouwd met enkele afzonderlijke huizen en
gebouwen, waaronder een klaslokaal naar ontwerp van Huib Hoste
van 1949 en dat nu mits een kleine aanpassing dienst doet als kapel.

na WO II
landhuizen,
onderwijsgebou
wen,
weeshuizen

438/1748

plantensoort

context

persoon
Fuchs Louis (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
van Baurscheit Jan Pieter de Jonge
(Ontwerper)

voor WO I

cottagestijl

vierde kwart
18de eeuw

Hoste Huib (Ontwerper)
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132359

Omwalde hoeve Rijckhof of Oostgavere

Gent

Drongen

Beekstraat 48 (Gent)

Omwalde hoeve met knotwilgen aan de walgrachten. Woonhuis met
voorgevel gericht naar de boomgaard aan de straatkant, vermoedelijk
daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten westen, brede
dwarsschuur onder zadeldak met in het dak verhoogde doorritpoort.
Duiventoren gelegen in de boomgaard voor het woonhuis en
opgetrokken in 1931. De duiventil bevindt zich op de verdieping
boven de paardenstal en doet heden dienst als hooizolder.
Witgeschilderde gebouwtjes op gepikte plint.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw,
n,
boomgaarden, interbellum
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen,
duiventorens

132360

Hoeve

Gent

Drongen

Beekstraat 6, 6A‐B (Gent)

De hoeve is een kenmerkend voorbeeld van de traditionele
hoevebouw met losse bestanddelen uit de 18de eeuw in het Gentse.
Het boerenhuis is traditiegetrouw ingeplant ten noorden van het met
gras begroeide erf. De hoeve bewaart nog een langgerekt bakstenen
bedrijfsgebouw onder zadeldak met pannen waarin stallen, schuur en
wagenhuis zijn ondergebracht.

aardappelkelder derde kwart
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
gemakhuisjes,
hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

132361

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Gent

Drongen

Beekstraat zonder nummer (Gent)

Bedehuisje opgericht kort na het mirakel in Oostakker in opdracht van betreedbare
kapellen (klein
Juffrouw Theresia Van den Hecke, vermoedelijk naar ontwerp van
erfgoed)
architect Auguste van Assche en ingewijd in 1879. Sinds de Tweede
Wereldoorlog witgeschilderd bakstenen gebouwtje op gepikte plint in
neogotische stijl.

132362

Hoeve

Gent

Drongen

Beekstraatkouter 27 (Gent)

Sterk verbouwd boerenhuis met aanleunende stalvleugel. Een
toegemetseld korfboogdeurtje in bakstenen omlijsting met
bekronend waterlijstje uit de 18de eeuw verwijst naar de oude kern.

132363

Villa Plovier–De Ruyter

Gent

Drongen

Beekstraatkouter 87 (Gent)

villa's
Villa volgens bouwaanvraag uit 1983 gebouwd naar ontwerp van
architect Luk De Vriendt. Villa van twee bouwlagen met parement uit (bouwkundig
betonsteen onder flauw hellende zadeldaken gedekt met donkergrijze erfgoed)
asbestcementplaten. Het zoeken naar symmetrie, het materiaal‐ en
kleurgebruik en het aanwenden van speelse elementen in de
architectuur maken de woning tot een goed voorbeeld van
postmodernisme.

132568

Boerenwoning De Blauwpoort

Gent

Drongen

Blauwpoortstraat 4 (Gent)

Reeds vermeld in landboek van 1604. Omvangrijk ensemble van wit‐
en roodgeschilderde hoevegebouwen. Rood geverfde stallen ten
oosten en westen van het erf met voor de oostelijke stallen grote
mestvaalt onder beuk. Vermoedelijk eveneens in kern opklimmend
tot de 17de of 18de eeuw. Achter het boerenhuis, witgeschilderd
bakhuisje met puntgeveltjes voorzien van aandaken met vlechtingen,
in de voorgevel korfboogdeurtje en luchtgaten.

17de eeuw,
bakhuizen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

132603

Arbeiderswoningen in beluik

Gent

Drongen

Boelenaar 16‐30 (Gent)

Oude constructie, in 1887 verbouwd en in 1896 verder omgevormd
tot het huidige beluik, bestaande uit een rij van negen
arbeiderswoningen van samen achttien traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak.

arbeiderswonin vierde kwart
gen, beluiken, 19de eeuw
stallen,
wagenhuizen

132626

Herenhuis met dienstgebouw

Gent

Drongen

Boskeetstraat 46‐48, 46A (Gent)

hekpijlers,
Herenhuis in neotraditionele stijl met dienstgebouw en toegang
vierde kwart
herenhuizen,
tussen bakstenen hekpijlers. Woonhuis van vijf traveeën en twee
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw op de plaats van een stallen, schuren
ouder huis. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand en
flankerende dienstgebouwtjes onder geknikt zadeldak. Voor het
woonhuis rechts bewaard dwarsstaand dienstgebouw met schuur en
stal.

439/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Van Assche Auguste (Ontwerper)

postmodernism
e

De Vriendt Luk (Ontwerper)

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen
vanaf 1975

neotraditioneel
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132627

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Boskeetstraat 6‐8, 8A (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen op een met gras begroeid en
beboomd erf afgesloten door een groot ijzeren inrijhek aan dito
pijlers met pijnappelbekroning rechts opzij, en een gelijkaardig
voetgangershekje in de as van de voordeur van het woonhuis. De
hoevegebouwen, woonhuis en bedrijfsgebouw, worden geregistreerd
in het kadaster in 1897.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
interbellum
hoeven met
losse
bestanddelen

132628

Schuur

Gent

Drongen

Bosstraat 2 (Gent)

Dwarsschuur onder zadeldak, uit de 17de‐18de eeuw, met grote
centrale doorrit, restant van een hoeve met losse bestanddelen.

schuren

132629

Hoevegebouwen

Gent

Drongen

Bosstraat 43 (Gent)

schuren,
Hoeve eertijds behorend aan de heerlijkheid van de abdij van
Drongen met ten noorden van het erf zeer brede schuur met zadeldak mestvaalten,
en voor het nieuwe woonhuis overdekte mestvaalt onder schilddak, hoeven
beide uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

132631

Boswachterswoning

Gent

Drongen

Bosstraat 80 (Gent)

boswachterswo voor WO I
De voormalige boswachterswoning bij het kasteel Schouwbroek is
gelegen aan het toegangshek en de lindedreef naar het kasteel en is ningen
kort na het kasteel gebouwd vermoedelijk onder leiding van dezelfde
architect, Achille Marchand, en wordt in het kadaster geregistreerd in
1908. Het villaatje van twee bouwlagen is opgetrokken in een
architectuur met reminiscenties aan de cottagestijl.

132778

Hoeve Rijcke Bruid

Gent

Drongen

Bruidstraat 13 (Gent)

Oude hoeve met losse bestanddelen met woonhuis van zes traveeën
onder zadeldak met dakruiter, op baksteentje in rechterzijgevel
gedateerd 1861. Oudere dienstgebouwen gegroepeerd rondom erf
met vijver en afgesloten door middel van obeliskvormige hekpijlers.

132900

Torenhof

Gent

Drongen

Congregatiestraat 14 (Gent)

Bakstenen buitenhuis in landelijke stijl met kenmerkende puntgevels, villa's
overluifelde ingang en vierkante traptoren onder leienspits, daterend (bouwkundig
erfgoed)
van 1903.

133023

Woning De Wispelaere

Gent

Drongen

Deinse Horsweg 65 (Gent)

Brutalistische villa naar ontwerp van de architecten Johan Raman en
Fritz Schaffrath, opgetrokken conform een in 1971 goedgekeurde
bouwaanvraag. De ruim opgezette woning telt één volwaardige
bouwlaag en heeft een parement van witgeschilderde baksteen. De
garage en bergruimtes zijn ondergebracht in een halfondergronds
souterrain aan de voorzijde. Een opvallend element is het koppel
hoge, ronde schoorstenen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

133024

Hoeve De Meierij

Gent

Drongen

Deinsesteenweg 104 (Gent)

Heden brede boerenwoning met ten zuiden ervan schuur en ernaast
kleinere dienstgebouwen. Breedhuis van twee en vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, gevel daterend van 1828. Aan de
zuidwestelijke hoek van de dwarsschuur aangebouwde achthoekige
manegemolen, uit eind 19de eeuw. Ten noorden, dienstgebouw met
horizontale planken beschieting van top.

boerenwoninge
n, hoeven,
rosmolens,
schepenhuizen,
schuren

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133055

Hoekpand ontworpen door Richard
Deweirdt

Gent

Drongen

Domien Ingelsstraat 30, 30A (Gent)

Hoekwoning in expressionistische baksteenarchitectuur uit het
interbellum van respectievelijk één, twee en drie bouwlagen onder
een plat dak, naar ontwerp van architect Richard Deweirdt.

burgerhuizen

interbellum

133056

Landhuis

Gent

Drongen

Domien Ingelsstraat 49 (Gent)

Eertijds woonhuis van de beeldhouwer Domien Ingels, gebouwd circa
1930 naar eigen ontwerp. Typisch landhuis met een soort
gecementeerde topgevel in navolging van de Hollandse school, met
zonnewijzer.

sculpturen,
interbellum
kunstenaarswo
ningen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
zonnewijzers

440/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

17de eeuw,
18de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Marchand Achille (Ontwerper)

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekpijlers,
vijvers, hoeven
met losse
bestanddelen

voor WO I

brutalisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

art deco

Deweirdt Richard (Ontwerper)

Ingels Domien (Ontwerper), Ingels
Domien (Bewoner)
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133094

Villa Cools

Gent

Drongen

Dosweg 52 (Gent)

Postmodernistische villa ontworpen door architect Johan Raman in
1985. Het hoofdvolume van de villa telt twee bouwlagen onder een
tentdak. Het kenmerkende, gestreepte gevelparement met een
afwisseling van okergele en paarsrode baksteen maakt van het pand
nog steeds een opvallende verschijning in het straatbeeld.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vanaf 1975

postmodernism
e

Raman Johan (Ontwerper)

133111

Woning Haerick

Gent

Drongen

Driesdreef 22 (Gent)

Villa, gebouwd naar een ontwerp van architecten Xavier De Wulf en
Johan De Vos uit 1976. Zij vormden op dat moment samen het
architectenbureau S.A.I., dat in Gent gevestigd was. Zowel de
atypische, sculpturale volumetrie en vormgeving van de woning, als
het zichtbare materiaalgebruik, getuigen van een gematigd
brutalisme.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vanaf 1975

brutalisme

De Vos Johan (Ontwerper), De
Wulf Xavier (Ontwerper)

133127

Dorpswoningen

Gent

Drongen

Drongenplein 15‐16, 16A (Gent)

Rijhuisjes aansluitend bij het gelijkaardige hoekhuis nummer 17 met
een eertijds doorlopende gevelordonnantie.

dorpswoningen 19de eeuw

133128

Hofstede In Sint‐Anthone

Gent

Drongen

Drongenplein 17 (Gent)

Hoekhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
dakkapel, in kern opklimmend tot eind 17de ‐ begin 18de eeuw. Het
maakte oorspronkelijk deel uit van een langgestrekt complex van
twaalf traveeën. Het gebouw werd aangepast aan het begin van de
19de eeuw en heden gereconstrueerd.

gerechtsgebou vierde kwart
wen, herbergen, 17de eeuw,
eerste kwart
hoeven
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

133129

Herberg Sint‐Huijbrecht met stokerij en
brouwerij

Gent

Drongen

Drongenplein 18 (Gent)

Oude herberg daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Hoekhuis van één bouwlaag onder geknikt zadeldak met twee
dakkapellen; in zijgevel twee bewaarde oculi.

eerste helft
brouwerijen,
distilleerderijen, 18de eeuw
herbergen

133130

Ammanije

Gent

Drongen

Drongenplein 2‐4 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
De nummers 2 en 4 maakten vroeger deel uit van de zogenaamde
eerste kwart
verblijf van de Amman in de 17de eeuw. Ontpleisterde lijstgevels van
18de eeuw
drie en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
doorlopende gevelordonnantie onderbroken door bepleisterde 19de‐
eeuwse gevel van nummer 3.

133131

Norbertijnerabdij

Gent

Drongen

Drongenplein 26‐27, 26A‐D, zonder
nummer, Lage Lakendreef 5, Oude‐
Abdijstraat 1 (Gent)

De abdij omvat onder meer vier rondom een rechthoekige
binnenplaats gegroepeerde vleugels van 1653‐1655, zuidvleugel, en
1663‐1665, andere vleugels, met aanpassingen uit de 18de, de 19de
en de 20ste eeuw. De abdijgebouwen zijn kenmerkend voor de
regionale contrareformatie‐architectuur. Ten noordoosten van de
kloostergangen bevindt zich een L‐vormige vleugel van acht en tien
traveeën, die vermoedelijk in kern opklimt tot de 18de eeuw. Tot de
site behoren ook de huidige decanale kerk Sint‐Gerulfus in
neobarokstijl van 1858‐59 naar ontwerp van de Gentse architect
Frans Cardon en de Sint‐Jozefskapel of kapel van Pater Petit, gebouwd
in 1937‐1938.

133134

Oorlogsmonument

Gent

Drongen

Drongenplein zonder nummer (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
Ten westen van het Drongenplein, voor de ingang van de abdij,
bevindt zich een oorlogsmonument, plechtig ingehuldigd in 1922. Het ekens
bronzen beeldhouwwerk in reliëf van Domien Ingels is gevat in een
architecturale omlijsting van zandsteen met herdenkingsteksten aan
beide Wereldoorlogen.

Ingels Domien (Ontwerper)

133133

Pontbrug

Gent

Drongen

Drongenplein zonder nummer (Gent)

Een betonnen brugje uit 1926‐1927 verbindt het dorpsplein met de
bruggen
overkant van de Leie. De brug werd gebouwd ter vervanging van één
van de drie veren aan de Leie, die voor de aanleg van de
Drongensesteenweg de enige verbinding met Gent vormden.

Vierendeel Jules Arthur
(Ontwerper)

441/1748

abdijkerken,
abdijen,
abdijhoeven,
dreven,
industriële
bakkerijen,
katoenfabrieken
, kerkhoven,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, vijvers,
werkplaatsen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloostertuinen

tweede helft
19de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

interbellum

plantensoort

context

persoon

traditioneel

classicerende
barok,
neogotiek,
neobarok

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Vervenne Loys
(Ontwerper)
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133132

Parochiekerk Sint‐Gerulfus

Gent

Drongen

Drongenplein zonder nummer (Gent)

Van de voormalige tweebeukige abdijkerk van vijf traveeën, evenals
van het abdijkoor bleven enkele schaarse sporen en de toren van
1732‐34 bewaard. De huidige decanale kerk in neobarokstijl dateert
van 1858‐59 en is opgetrokken uit baksteen naar ontwerp van
architect F. Cardon, iets meer noordwaarts dan de oude kerk.

abdijkerken,
vierde kwart
parochiekerken 16de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

133139

Cenotaaf Louis Ackerman

Gent

Drongen

Drongensesteenweg zonder nummer
(Gent)

oorlogsgedenkt na WO II
Dit gedenkteken bevindt zich op de middenberm van de
Drongensesteenweg. Het heeft de vorm van een graf: het bestaat uit ekens
stoeptegels rond een perkje, waarin groene planten staan. Achter de
plantjes bevindt zich een stèle uit blauwe hardsteen, bovenaan
afgewerkt met een keperboog.

133138

Gent
Machine‐ en ketelhuis van
Textielverdelingsbedrijf Alsberge‐Van Oost
(A.V.O.)

Drongen

Drongensesteenweg zonder nummer,
Nadine Crappéstraat 12‐14 (Gent)

Blekerij opgericht op de Assels aan de oude Leiearm op de grens met blekerijen,
ketelhuizen,
Gent en omgracht door een beek, door August Van Oost en Joseph
Alsberge in 1879, in 1920 uitgebreid tot Les Anciens établissements machinezalen
Alsberge‐Van Oost. Van de uitgestrekte site resteren enkel het
machine‐ en ketelhuis. De stoommachine is ondergebracht in een
rechthoekig gebouwtje met topgevel waarachter een lichtkap door
middel van een gevelsteen gedateerd 1913‐14. Ten zuidoosten van de
machinekamer werd in 1921 een nieuw ketelhuis onder drie
raekemdaken opgetrokken.

eerste helft
20ste eeuw

133140

Burgerhuis

Gent

Drongen

Drongenstationstraat 16 (Gent)

Woning van één bouwlaag naar verluidt naar ontwerp Oscar Vande burgerhuizen
Voorde in opdracht van de beeldhouwer Domien Ingels en daterend
van 1913. Het bovenlicht van de voordeur rechts is opgevuld met een
reliëf met twee pauwen van Domien lngels.

voor WO I

133141

Hoeve De Lindebulk

Gent

Drongen

Droogveldeweg 10 (Gent)

Boerenwoning met gecementeerde voorgevel onder zadeldak gericht boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
naar de erfzijde, daterend uit het eind van de 18de of begin van de
schuren, stallen eerste kwart
19de eeuw. Ten oosten aanleunend bakstenen stalletje onder
19de eeuw
doorlopend zadeldak.

133243

Maeshoeve

Gent

Drongen

Elshout 35 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen met oprit tussen bakstenen hekpijlers
met zadeldakje en twee hoge linden. Witgekalkte en verankerde
boerenwoning op gepikte plint met links aanleunende stal onder
doorlopend zadeldak, in kern uit de 18de eeuw. Ten westen,
dwarsschuur met rechthoekige muuropeningen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

133244

Hoeve Ten Elshoute

Gent

Drongen

Elshout 48 (Gent)

Het oudste document betreffende dit goed zijn de Gentse
schepenregisters van 1404. Over de 16de eeuw zijn er geen
inlichtingen. Afgezonderde hoeve met losse bestanddelen
gegroepeerd rond groot met gras begroeid erf. Ten noordwesten
boerenwoning van zeven traveeën onder gebogen zadeldak. Ten
zuidwesten resterend deel van de dienstgebouwen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

133248

Woning Saelens‐Minnebo

Gent

Drongen

Emiel Poetoustraat 21 (Gent)

Modernistische bungalow naar ontwerp van architect Daniël Craet,
kadastraal geregistreerd in 1960 en gebouwd in opdracht van
Georges Saelens‐Minnebo.

bungalows

133254

Kasteel De Blauwe Boomgaard

Gent

Drongen

Ernest Solvynsdreef 59 (Gent)

Voormalig buitengoed van de familie Solvyns‐Martens. Het kasteeltje landhuizen,
wagenhuizen
vertoont een 19de‐eeuws uitzicht. Voorgevel van zes traveeën met
vierkante traptoren ten oosten en licht vooruitspringende deurtravee.
In de tuin bakstenen wagenhuis onder zadeldak, geritmeerd door
rondboogarcade met rechthoekige poorten en deur.

442/1748

datering

stijl
neobarok

plantensoort

context

persoon
Bruggeman Karel (Ontwerper),
Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), Gildemijn Louis
junior (Ontwerper)

Van de Voorde Oscar (Ontwerper)

na WO II

modernisme

19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

empire, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Craet Daniël (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

133367

Sint‐Aldegondehof

Gent

Drongen

Gapaardkouter 4 (Gent)

Brede boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak, naar
verluidt in zolderbalk gedateerd 1795.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

133381

Hoeve

Gent

Drongen

Gavergrachtstraat 107 (Gent)

boerenwoninge tweede kwart
Oorspronkelijk hoeve behorend bij het vroegere rusthuis IJzeren
18de eeuw,
n, hoeven,
hekken, nu buitenhuisje gelegen achterin met gras begroeide
derde kwart
stallen
voortuin. Witgeschilderd bakstenen gebouw op gepikte plint,
18de eeuw
daterend uit het midden van de 18de eeuw. Huidig woonhuis van acht
traveeën onder gebogen zadeldak op gesculpteerde modillons.

133382

Boerenwoning 't Blauwhof

Gent

Drongen

Gavergrachtstraat 131 (Gent)

Bakstenen boerenwoning ten noorden in met gras begroeid voorerf,
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dakruitertje,
daterend van 1876.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw

133383

Langgestrekte hoeve

Gent

Drongen

Gavergrachtstraat 142 (Gent)

Langgestrekte hoeve met woonhuis en aanleunende stal onder
doorlopend zadeldak, daterend uit begin 19de eeuw. Ervoor
bakhuisje.

bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

133384

Hoevegebouwen 't Goed van d'Hoogstraat Gent

Drongen

Gavergrachtstraat 65 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen, met ten noordoosten bewaarde
dwarsschuur met oude kern, zie sporen van vroegere zijpuntgevel
met muurvlechtingen. Later verruimde schuur met rechthoekige
doorrit en getoogde deurtjes. Ten zuidwesten wagenhuis onder
pannen schilddak.

hoeven met
losse
bestanddelen,
boomgaarden,
hekpijlers,
schuren,
wagenhuizen

133380

Klooster en kapel Onze‐Lieve‐Vrouw

Gent

Drongen

Gavergrachtstraat 97‐101 (Gent)

Hulpparochiekerk van de wijk Luchteren, proosdij van 1897 tot 1967.
Opgericht door Carolus A. Vanden Bogaerde en A. de Lens in 1861
voor religieuzen belast met de verzorging van weesjes van Drongen.
Klooster met kapel en woonhuis voor priester, opgetrokken naar
ontwerp van Leo Bavo Blanchaert in 1861.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

133385

Dokterswoning De Landtsheere

Gent

Drongen

Gaverlandstraat 69 (Gent)

Woning De Landtsheere 1961‐1963: Dupuis in samenwerking met
Albert Bontridder. De woning strekt zich uit op een lang maar tamelijk
smal perceel, oost‐west georiënteerd tussen de Leie en de
Drongensesteenweg. De verbindingen met de natuur en het
landschap via de muuropeningen benadrukken de psychologische
dimensie van de woning, namelijk het zich terugtrekken in de rust van
de natuur. In het interieur bereikt Dupuis één van de meest
indrukwekkende scenografische resultaten uit zijn hele carrière.

na WO II
sculpturen,
dokterswoninge
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

133502

Goed Jonckershof

Gent

Drongen

Gijzelstraat 12‐14 (Gent)

Reeds vermeld in het landboek van 1694 als omwald goed met
bijhorende hofstede of hoveniershuis en gesitueerd in omwald park
met grillige vijver, met 18de‐eeuwse tuinaanleg. Heden brede gevel
uit eind 18de en 19de eeuw van vijftien traveeën en een haakse
vleugel rechts van drie traveeën uit begin 20ste eeuw. Twee
bouwlagen hoog afgedekt met pseudomansardedak. Rechts kapel
met driezijdige koorsluiting met bewaarde glas‐in‐loodramen.

ommuurde
moestuinen,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
walgrachten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
vijvers, parken,
landhuizen

133503

Hovenierswoning

Gent

Drongen

Gijzelstraat 14 (Gent)

Hoveniershuis van het Goed Jonckershof. Oud boerenhuisje van drie
traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen.
Ernaast gelijkaardig vleugeltje. Dwars erop verbouwde stalvleugel.

boerenwoninge
n, hoeven,
hovenierswonin
gen, stallen

443/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

voor WO I,
vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw

Blanchaert Leo Bavo (Ontwerper)

modernisme

classicisme

Bertot‐Marissal Lou (Ontwerper),
Bontridder Albert (Ontwerper),
Dupuis Jacques (Ontwerper)
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133541

Landhuis

Gent

Drongen

Goubaulaan 3 (Gent)

Naar verluidt eertijds zogenaamd Kerkenhammeken, reeds vermeld in landhuizen
de tweede helft van de 16de eeuw. Heden landhuis van anderhalve
bouwlaag en vijf traveeën onder steil schilddak, oude kern van één
bouwlaag, verhoogd met halve verdieping in de 19de eeuw.

18de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
16de eeuw

133542

Wagenhuis Veerhuisje

Gent

Drongen

Goubaulaan 5 (Gent)

Naar verluidt zogenaamd Veerhuisje, behorend bij nummer 3, reeds veerhuizen,
vermeld in de 17de eeuw; doch weinig van origineel uitzicht bewaard. wagenhuizen
Voormalig open karrenhuis met bewaard oud gebint.

17de eeuw

133633

Tweegezinswoning naar ontwerp van W.
Temmerman

Gent

Drongen

Groenewandeling 89‐91 (Gent)

burgerhuizen, na WO II
Dubbelwoning in modernistische stijl met elementen uit het
brutalisme, volgens bouwaanvragen van 1974 naar een ontwerp van architectenwoni
ngen
architect Willy Temmerman. De rechter woning werd gebouwd als
eigen woning voor de architect. Asymmetrische dubbelwoning in
bruine Scheldesteen in halfsteens metselverband onder plat dak.

133699

Hoeve met losstaande bestanddelen

Gent

Drongen

Halewijnkouter 121 (Gent)

Hoeve met grote 18de‐eeuwse boerenwoning van zeven traveeën
onder zadeldak, oorspronkelijk van één bouwlaag, vermoedelijk in
1855 met één verdieping verhoogd. Aanpalende dwarsschuur onder
zadeldak. Ertegenover 19de‐eeuws bakhuis. Ten zuiden dwarsschuur
met rechthoekige poorten onder zadeldak. Linkse zijpuntgevel
gedateerd door middel van jaarankers 1852.

133700

Boerenwoning

Gent

Drongen

Halewijnstationstraat 24 (Gent)

Boerenwoning, heden opgesplitst in twee boerenarbeiderswoningen boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw
onder gebogen zadeldak, daterend uit eind 18de eeuw. Behouden
centrale korfboogdeur uit de 18de eeuw in grijsgeschilderde
omlijsting met bekronend gebogen waterlijstje.

133701

Schuur en stallen

Gent

Drongen

Halewijnstationstraat 27 (Gent)

Restant van een hoeve met losse bestanddelen, namelijk een ruime
schuur met stallen, uit de 18de eeuw. Het brede dienstgebouw ten
oosten van het erf heeft voornamelijk een 19de‐eeuws uitzicht, maar
de dakkapel met laadvenster onder tuitgeveltje verwijst naar de
oudere kern.

18de eeuw,
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren, stallen

133702

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Halewijnstationstraat 43 (Gent)

Voor het woonhuis kleine omhaagde boomgaard. Boerenwoning van
één bouwlaag onder pannen zadeldak, op de linker zijgevel met
jaarankers gedateerd 1793. Aanleunende stalvleugel rechts van het
huis. Ten oosten houten schuur onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

133749

Hoeve

Gent

Drongen

Heiebreestraat 14 (Gent)

Hoevetje met klein en laag boerenhuisje met aanleunend
stalvleugeltje onder doorlopend zadeldak, uit midden 18de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen

133750

Begijnenboshoeve

Gent

Drongen

Heiebreestraat 72 (Gent)

Begijnenboshoeve, gelegen op het uiteinde van een aardeweg.
Boerenwoning van zes traveeën onder overstekend zadeldak,
gedateerd 1791, met laag korfboogdeurtje.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

134223

Goed der kaeksmede

Gent

Drongen

Kaaksmetestraat 1 (Gent)

Zeer oude omwalde hoeve vermoedelijk opklimmend tot de 16de
eeuw. Heden omwald en ommuurd. Gebouwen in ossenbloedkleur
met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras begroeide
en deels geplaveide binnenplaats open naar de veldzijde, met
middenin de mestvaalt. Toegang op de westzijde met vierkante
hekpijlers. Boerenwoning van één bouwlaag onder mank zadeldak.
Stallen en schuur, gedateerd 1844. Ten westen wagenhuis van 1886.

boerenwoninge
n, hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht
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typologie

datering

18de eeuw,
bakhuizen,
boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Temmerman Willy (Ontwerper),
Temmerman Willy (Bewoner)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

134403

Boerenarbeiderswoning

Gent

Drongen

Keuzekouter 1 (Gent)

Boerenarbeiderswoning daterend van 1870. Witgeschilderd geveltje
van drie traveeën en één bouwlaag op gepikte plint en afgedekt met
pannen zadeldak.

boerenarbeider derde kwart
19de eeuw
swoningen,
stallen

134404

Hoeve 't Keuzegoed

Gent

Drongen

Keuzekouter 19 (Gent)

Eertijds afhankelijk van de kartuizers, reeds vermeld in het
Wezenboeck van 1371. Omwalde hoeve toegankelijk langs vierkante
bakstenen hekpijlers en omvattende: een gaaf bewaarde
boerenwoning uit het eerste kwart van de 18de eeuw, met in het
verlengde linker stal en rechter zijaanbouwsel, dwarsschuur ten
zuiden, een ruime schuur en stalvleugel op de westzijde en tot slot
nog een klein dienstgebouwtje aan de mestvaalt midden het erf.

eerste kwart
mestvaalten,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

134405

Woning Vandenberghe‐Brys

Gent

Drongen

Keuzekouter 54 (Gent)

villa's
De Woning Vandenberghe‐Brys werd in 1977‐1978 opgetrokken en
betekende voor de ontwerpers Ferdinand Schlich en Paul Lievevrouw (bouwkundig
één van hun eerste officiële opdrachten. Vrijstaande woning op een erfgoed)
vierkant grondplan met een onregelmatige noordelijke uitbouw aan
de straatzijde. Het hoofdvolume is kubusvormig en telt twee
bouwlagen onder een plat dak.

134438

Sinte Regina's Godshuis

Gent

Drongen

Kloosterstraat 6 (Gent)

Kloostergebouw in neogotische baksteenstijl naar ontwerp van
August Van Assche onder leiding van J. Bethune. Gebouwen
opgetrokken in 1872‐74, op U‐vormige plattegrond met centrale
uitbouw in achtergevel van kapel. Aan voorkant twee zijrisalieten en
centrale portiek met puntgeveltje.

134439

Pastorie

Gent

Drongen

Kloosterstraat 6A (Gent)

134879

Landhuis

Gent

Drongen

134909

Klooster van de zusters van Gijzegem

Gent

134910

Boerenwoning

134911

stijl

plantensoort

context

persoon

vanaf 1975

brutalisme

Lievevrouw Paul (Ontwerper),
Schlich Ferdinand (Ontwerper)

godshuizen,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

Pastorie, volledig heropgebouwd in 1952 met hergebruik van
gevelsteen met jaartal 1742 op achtergevel en op voorgevel
wapenschild met drie sleutels van de Sint‐Pietersabdij.

pastorieën

na WO II

Kroonprinsstraat 1A (Gent)

Voormalig kasteeltje van Van de Kerchove d'Exaerde in
neoclassicistische stijl, opklimmend tot 1870, heden met
ontpleisterde gevels en grondige verbouwingen van 1915. Huidige
voorgevel met twee vooruitspringende zijrisalieten afgebakend door
pilasters en centrale portiek met bekronende balkonbalustrade.
Voorgevel afgelijnd door met balustrade opengewerkte attiek.

landhuizen,
parken

neoclassicisme
derde kwart
19de eeuw, WO
I

Drongen

Lage Lakendreef 4 (Gent)

Klooster van de zusters van Gijzegem bij de meisjesschool
ertegenover. Het klooster zou opgetrokken zijn in 1889. Bakstenen
gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak met dakruiter. Rechts
aanbouwseltje met kapel. Slechts twee traveeën en kleine vijfhoekige
apsis.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Drongen

Lage Varenweg 19 (Gent)

Hoeve gelegen in boomgaard met boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven

Twee boerenarbeiderswoningen

Gent

Drongen

Lage Varenweg 24, Varendriesstraat 35
(Gent)

Heden twee boerenarbeiderswoningen van vijf en vier traveeën
onder licht afhellend zadeldak; oorspronkelijk één boerenwoning
daterend van 1841 en opgesplitst in 1852.

boerenarbeider
swoningen,
boerenwoninge
n

134912

Boerenarbeiderswoning

Gent

Drongen

Lage Varenweg 5 (Gent)

Kleine boerenarbeiderswoning, daterend uit het vierde kwart van de boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw. Verankerd bakstenen huisje op gecementeerde plint van swoningen
19de eeuw
drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

135227

Woning De Clercq

Gent

Drongen

Luchterenkerkweg 173 (Gent)

Woning gebouwd in opdracht van Joseph De Clercq, naar een
ontwerp uit 1967 van architecten Eric Balliu en Johan Baele. In 1969
ontwierp het architectenbureau van Balliu en Baele, BARO, een
uitbreiding van de woning met een achterliggend magazijn. Woning
De Clercq is een representatieve en vroege realisatie van BARO en
getuigt van hun kenmerkende brutalistische stijl.

445/1748

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

na WO II, na WO brutalisme,
villa's
II
brutalisme
(bouwkundig
erfgoed),
opslagplaatsen

BARO (Ontwerper), BARO
(Ontwerper)
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135228

Hoeve Pastoorshof

Gent

Drongen

Luchterenstraat 14 (Gent)

Hoevecomplex met kern uit de 18de eeuw met ten westen groot
woonhuis, volgens Deprest tot voor 1870 opgesplitst in twee
woningen, naar verluidt links met weefkamer, nu stal. Woonhuis
opgevat als een breedhuis van acht traveeën onder zadeldak tussen
zijtrapgevels. Ten noorden grote dwarsschuur en stallen onder
zadeldak, van 1889. Ten zuiden open wagenhuis en erachter
voormalig bakhuisje. Toegang tot het erf met drie bakstenen pijlers
op basis afgedekt met ezelsrugje.

18de eeuw,
bakhuizen,
boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

135263

Romp Hoosmolen met watergang

Gent

Drongen

Mahatma Gandhistraat 32 (Gent)

Romp van een achtkantige stenen grondzeiler, opgetrokken in 1701
voor het droogmalen van het waterrijke gebied van de Bourgoyen.
Reeds in 1316 bevond er zich op deze plaats een hoosmolen, die
doorheen de jaren meermaals herbouwd werd.

poldermolens,
gemalen,
windmolens

eerste kwart
18de eeuw

135272

Langgestrekte hoeve

Gent

Drongen

Marguerite Legotstraat 74 (Gent)

Achterin een pad gelegen langgestrekte hoeve, boerenerf en
boomgaard door haag omsloten. Boerenwoning van zes traveeën aan
weerszijden geflankeerd door dienstgebouwen onder doorlopend
zadeldak, in moerbalk gedateerd 1830.

boomgaarden,
hagen,
langgestrekte
hoeven

tweede kwart
19de eeuw

135279

Boerenwoning

Gent

Drongen

Mariakerksesteenweg 179‐183 (Gent)

Oorspronkelijk één boerenwoning opgesplitst in drie
boerenarbeiderswoningen waarvan twee rug aan rug in omhaagde
boomgaard, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenarbeider tweede helft
18de eeuw
swoningen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen

135332

Boerenwoning

Gent

Drongen

Merendreesesteenweg 73 (Gent)

boerenwoninge tweede helft
Pittoreske boerenwoning gesitueerd in de tuin van een recentere
18de eeuw
n, hoeven,
villa. Geschilderde gevel van drie traveeën op gepikte plint onder
schuren, stallen
zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Centraal gedrukt
korfboogdeurtje in omlijsting van gesinterde baksteen. Aangebouwde
stal en schuurtje onder doorlopend zadeldak.

135333

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Merendreesesteenweg 78 (Gent)

Hoeve met bakstenen boerenwoning en brede schuur met in het dak
verhoogde doorrit en aanleunende stalschuur, uit eind 18de eeuw.
Ernaast paalschuur.

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, paalschuren,
schuren, stallen

135334

Hoeve De Nootstede

Gent

Drongen

Merendreesesteenweg 92 (Gent)

Hoeve met boerenwoning met geschilderde gevel van zes traveeën,
daterend van 1850, op de plaats van een oudere hoeve.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven
19de eeuw

135353

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Moerstraat 75 (Gent)

Hoevetje met boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
boerenwoninge 18de eeuw
onder zadeldak, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw. n, hoeven met
losse
bestanddelen

135354

Woning De Wulf

Gent

Drongen

Moerstraat 87 (Gent)

Woning De Wulf naar ontwerp van architecten Johan Raman en Fritz
Schaffrath werd gebouwd conform een op 7 november 1972
goedgekeurde bouwaanvraag. De woning is een toonbeeld van de
brutalistische stijl die Raman en Schaffrath in deze periode
hanteerden: opgebouwd uit betonsteen en samengesteld uit een
aaneenschakeling van verspringende volumes op onregelmatig
grondplan.

135355

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Moerstraat 97 (Gent)

Hoevetje met boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
boerenwoninge 18de eeuw
onder zadeldak, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw. n, hoeven met
losse
bestanddelen

446/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

na WO II

stijl

brutalisme

plantensoort

context

persoon

Raman & Schaffrath (Ontwerper)
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135382

Boerenwoning

Gent

Drongen

Mosgaverstraat 20 (Gent)

Boerenwoning met links aanleunende stal onder zadeldak.
Geschilderd en verankerd geveltje van zes traveeën op gepikte plint
met gedrongen houten kruiskozijnen, in bovenste deel getralied en
onderste deel beluikt, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.
Bakstenen korfboogdeuromlijsting met bekronende waterlijst op
aanzetten.

boerenwoninge vierde kwart
n, stallen
18de eeuw

135578

Langgestrekte hoeve

Gent

Drongen

Noordgijzelstraat 13 (Gent)

Langgestrekte hoeve met boomgaard, minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Links van het woonhuis aangebouwde schuur en stallen
onder zadeldak. Voor het woonhuis voormalig bakhuis.

boomgaarden,
langgestrekte
hoeven,
bakhuizen

135579

De Patrijsboshoeve

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 107 (Gent)

Hoeve met boerenwoning ten oosten van één bouwlaag onder
zadeldak, daterend uit de 18de eeuw. Stalvleugel links in het
verlengde van het woonhuis onder doorlopend zadeldak met
rondboogdeurtje en voorts rechthoekige muuropeningen.
Ertegenover, ten westen, dwarsschuur met op zijgevel sporen van
muurvlechtingen van oudere, lagere bouw, en talrijke luchtgaten.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

135580

Boerenwoning Het Bekhof

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 117 (Gent)

18de‐eeuwse boerenwoning van acht traveeën onder gebogen
zadeldak, met korfboogdeurtje in zwartgeschilderde bakstenen
omlijsting. Losstaande, minder belangrijke dienstgebouwen in een
boomgaard, gelegen in de straatbocht.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

135581

Hoeve 't Gaverse

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 119 (Gent)

Hoeve gelegen in de straatbocht met schuur aan de straatkant.
Bakstenen boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag op
gecementeerde plint en afgelijnd met een eenvoudig verankerd en
gecementeerd entablement, daterend van 1876.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

135582

Hof van Noordhout

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 127 (Gent)

Eén van de fraaiste hoeven van de straat en zelfs van de gemeente
met een zeer oude geschiedenis. Zou een overblijfsel zijn van de
heerlijkheid Noordhout ook zogenaamd het Kethulse, naar de familie
de la Kethule, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 13de of 14de
eeuw. Ruime boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak tussen aandaken met muurvlechtingen, daterend uit
de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
schuren,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

135583

Hoeve 't Scheppershof

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 134 (Gent)

langgestrekte
Achteruit ten opzichte van de straat gelegen hoeve van het
langgestrekte type met ervoor moestuin en boomgaard en bereikbaar hoeven
via een zijpad. Geschilderd woonhuis op gepikte plint van vijf
traveeën en één bouwlaag onder laag afhellend zadeldak, met
grotendeels begin 19de‐eeuws uitzicht.

135584

Het Goed van Baarlevelde

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 46 (Gent)

Reeds vermeld in 1604, eertijds omwalde hoeve van de prelaat van de
norbertijnerabdij van Drongen. Hoeve met losse bestanddelen
gegroepeerd rondom een groot, deels met gras begroeid erf met
omlopend pad. Aan noorden en oosten bewaarde walgrachten.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
met verankerde en gecementeerde gevel. Ten noorden, oosten en
zuiden, paardenstallen van baksteen onder schild‐ en zadeldaken.

abdijhoeven,
boerenwoninge
n,
paardenstallen,
stallen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135585

Boerenwoning De Noordhoutse Teerling

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 94 (Gent)

Achterin een diepe boomgaard liggende boerenwoning met
voornamelijk eind 18de‐ of begin 19de‐eeuws uitzicht. Geschilderde,
verankerde voorgevel op gepikte plint van zes of zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Aan weerszijden aangebouwde
dienstgebouwtjes.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekpijlers,
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

135586

De Knokhoeve

Gent

Drongen

Noordhoutstraat 96 (Gent)

Langgestrekte hoeve met traditionele 18de‐eeuwse kern. Vroegere
toegang tussen bakstenen hekpijlers met zadeldekje tegenover
woonhuis, bewaarde linker pijler met rondboogvormig nisje.

niskapellen,
langgestrekte
hoeven,
hekpijlers

18de eeuw
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datering

18de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort
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135693

Woning Baetens

Gent

Drongen

Oranjeboomstraat 4 (Gent)

villa's
Woning gebouwd in opdracht van de heer en mevrouw R. Baetens‐
Braeckman naar een ontwerp van architect Marc Van Hoeteghem uit (bouwkundig
erfgoed)
1974. De strakke volumetrie van de woning, de dynamische
planindeling en het zichtbare materiaalgebruik getuigen van een
gematigd brutalisme. De vrijstaande woning wordt gekenmerkt door
een dynamische volumewerking van verspringende volumes onder
platte daken.

135755

Dorpswoning

Gent

Drongen

Oude Gentweg 3 (Gent)

Kleine dorpswoning, reeds ingetekend op de kadastrale kaart van P.
C. Popp. Laag rijhuisje van drie traveeën en één bouwlaag, afgedekt
door een pannen zadeldak.

135801

Sint‐Jozefskapel

Gent

Drongen

Oude‐Abdijstraat 1 (Gent)

kapellen
De Sint‐Jozefskapel of kapel van Pater Petit werd gebouwd op de
noordhoek van het terrein in 1937‐38 ter gelegenheid van het eerste (gebouwen en
structuren)
eeuwfeest van de jezuïeten in Drongen.

135802

Dorpswoning

Gent

Drongen

Oude‐Abdijstraat 22 (Gent)

dorpswoningen vierde kwart
Goed bewaard rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
18de eeuw
zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw, aangepast
in de 19de eeuw.

135803

Dekenij‐pastorie Sint‐Gerulfparochie met
tuin

Gent

Drongen

Oude‐Abdijstraat 56 (Gent)

Classicistische pastorie opgetrokken in opdracht van de Abdij van
Drongen in 1773. Het is een representatief voorbeeld van een
pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw die haar volledige
configuratie inclusief tuin, ommuring met kapel en koetshuis heeft
bewaard.

derde kwart
priëlen,
18de eeuw
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
pastorieën,
kapellen (klein
erfgoed),
dekenijen,
pastorietuinen

135856

Arbeiderswoningen

Gent

Drongen

Paradijskouter 16 (Gent)

Rug aan rug gebouwde arbeiderswoningen van vijf traveeën en één
bouwlaag onder afgewolfd zadeldak in kern opklimmend tot 1852,
beide met klein voortuintje.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

136024

Sint‐Janshof

Gent

Drongen

Poekstraat 21‐23 (Gent)

Lange oprit tussen weiden, fruitbomen rond het huis. Oude hoeve,
eertijds omwald, met 19de‐eeuwse boerenwoning van zeven
traveeën onder zadeldak en oude woning omgevormd tot ast, stal en
wagenhuis.

boomgaarden, 19de eeuw
asten,
boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
wagenhuizen

136045

Abdijhoeve Het Rijcke Gasthuys

Gent

Drongen

Pontstraat 10 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras
begroeid erf. Ten westen woonhuis met 17de‐eeuwse kern en ten
oosten bedrijfsvleugel met stallen en schuur volgens geveldatering
verbouwd in 1754. Bakhuis ten noorden met verweerde tuitgevel.

17de eeuw,
bakhuizen,
boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen
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typologie

datering

stijl

na WO II

brutalisme

plantensoort

context

persoon
Van Hoeteghem Marc
(Ontwerper)

dorpswoningen

interbellum

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper)

classicisme
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136046

Hoeve De Buent

Gent

Drongen

Pontstraat 7 (Gent)

Gedeeltelijk omwald hoevecomplex, reeds vermeld in 1513. Fraaie
boerenwoning ten noorden van acht traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met een dakkapel en dakruitertje, daterend uit de 18de
eeuw. Naast de woning ten westen, traditioneel bakhuisje. Erf
toegankelijk via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers, rechts met
uitgespaard nis.

18de eeuw,
bakhuizen,
derde kwart
niskapellen,
19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht

136159

Hoeve't Blauwe Wiel

Gent

Drongen

Raapstraat 2 (Gent)

Hoeve met woonhuis van 1881, van vier traveeën met aflijnende
kroonlijst en zeer ruime stal‐ en schuurvleugel.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

136160

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Raapstraat 62 (Gent)

Achterin de boomgaard gelegen boerenwoning met geschilderde
voorgevel op gepikte plint onder zadeldak, in kern opklimmend tot de
18de eeuw. Ten noorden dwarsschuur onder zadeldak met getoogde
deurtjes en rechthoekige poorten. Ten noordwesten bakhuisje.

18de eeuw
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren

136197

Varenstede

Gent

Drongen

Rabouwstraat 11 (Gent)

Oude hoeve met losse bestanddelen gelegen achterin een met gras
begroeid erf. Woonhuis ten noorden met aanpalend stalletje onder
doorlopend zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de
eeuw. Brede dwarsschuur ten westen onder zadeldak, in
linkerzijgevel met niskapelletje gedateerd 1872

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

136293

Boerenwoning

Gent

Drongen

Rondehuisjesdreef 36 (Gent)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de
18de eeuw met gevelaanpassingen uit begin 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
n
eerste kwart
19de eeuw

136414

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Drongen

Schuiterstraat 31 (Gent)

Hoeve met een met gras begroeid voorerf. Brede boerenwoning met
witgeschilderde gevel op gepikte plint, afgedekt met zadeldak,
daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw. Tegenover woonhuis, ten
zuiden, schuur en stallen met in het dak hoger opgetrokken
doorritpoort.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

136415

Boerenarbeiderswoning

Gent

Drongen

Schuiterstraat 32 (Gent)

Bakstenen, verankerde boerenarbeiderswoning op gepikte plint
onder zadeldak, daterend van 1898; linker bewaard pand van
oorspronkelijk twee in spiegelbeeldschema gebouwde woningen.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

136416

Langgestrekte hoeve

Gent

Drongen

Schuiterstraat 41 (Gent)

Langgestrekte hoeve in de straatbocht, volgens jaartal in dakpannen
in het zuidelijke dakschild daterend van 1768, later inwendig
aangepast en uitgebreid.

langgestrekte
hoeven
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datering

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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136497

Kasteeldomein Kapellegoed

Gent

Drongen

Sint‐Gerolfstraat 32 (Gent)

Het kasteel, waarvan het dienstgebouw midden 19de eeuw
aangepast werd door architect Louis Minard in neoclassicistische stijl,
ligt in een omgracht park, omgeven door bomenrijen die ook de
uitbreiding van het park ten oosten met onder meer de moestuin
omheinen. De gronden van het nabij gelegen neerhof zijn aan drie
zijden voorzien van walgrachten. Bakstenen ijskelder in het park uit
1857‐1858.

hovenierswonin
gen, landhuizen,
oranjeries,
paardenstallen,
duiventillen,
walgrachten,
parken,
tuinpaviljoenen,
ijskelders,
hekpijlers,
hekken, dreven,
grasparterres,
waterparterres,
bruggen

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

136498

Langgestrekte hoeve

Gent

Drongen

Sint‐Gerolfstraat 33 (Gent)

Langgestrekte hoeve, schuin ingeplant op de straat met een met gras stallen,
langgestrekte
begroeid voorerf. Woonhuis van vier traveeën met rechthoekige
hoeven
vensters, met aanleunende stal onder doorlopend zadeldak.

136499

Het Leenhof

Gent

Drongen

Sint‐Gerolfstraat 47 (Gent)

Langgestrekte hoeve met een met gras begroeid voorerf met
boerenwoning van vijf traveeën en ten westen dwarsschuur,
eerstgenoemde in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

136500

Sint‐Gerulfuskapel

Gent

Drongen

Sint‐Gerolfstraat zonder nummer (Gent)

bedevaartkapell na WO II
Bedevaartkapel van Sint‐Gerulfus, aangeroepen tegen koorts,
en,
omringd door vier lindeboompjes en gebouwd naar ontwerp van
Valentin Vaerwyck ongeveer op de plaats van een kleiner bakstenen gedenktekens
kapelletje uit het begin van de 19de eeuw.; ingewijd op 26 september
1948.

136822

Café Heilig Huizeken

Gent

Drongen

Slingerstraat 13 (Gent)

Gelegen op het einde van de plataandreef leidend van de
Deinsesteenweg naar de Leie. Voorheen eenvoudig boerencafeetje,
heden eind 19de‐eeuws huis met uitbreiding van circa 1910 en
recentere aanpassingen.

136823

Woning Timmerman

Gent

Drongen

Slingerstraat 7 (Gent)

villa's
Bescheiden villa, nog aanknopend bij het brutalisme, volgens
(bouwkundig
goedgekeurde bouwaanvraag van 19 mei 1980 ontworpen door
Herbert Langaskens van het architectenbureau Langaskens en Billiet, erfgoed)
voor de heer en mevrouw Timmerman‐Driessen. Het pand bestaat uit
een reeks afzonderlijke volumes onder een combinatie van platte en
schuine daken met verzorgd parement uit betonsteen.

136950

Boerenwoning

Gent

Drongen

Steenovenstraat 15 (Gent)

Boerenwoning met traditionele kern opklimmend tot de 18de eeuw
maar met aangepaste verankerde voorgevel van zeven traveeën en
één bouwlaag onder pannendak.

boerenwoninge 18de eeuw
n

136962

Romanhoeve

Gent

Drongen

Streepbosstraat 18 (Gent)

Boerenwoning ten noorden met verankerde, goed bewaarde, doch
gecementeerde gevel van zes traveeën en één bouwlaag, met
gebogen zadeldak, daterend uit de 18de eeuw.

langgestrekte
hoeven

137144

Hooghe Valckenhuijs

Gent

Drongen

Valkenhuisweg 2 (Gent)

Naar verluidt bekend als plaats voor het dresseren van valken. Reeds boerenwoninge
vermeld in het landboek van 1562 en op de kaart van J. Horenbault
n, hoeven,
van 1619. Boerenwoning van vijf traveeën en links ervan stallen
schuren, stallen
onder doorlopend gebogen zadeldak, in kern opklimmend tot de 16de‐
17de eeuw, aangepast in 1852.

137146

Café De Flonke

Gent

Drongen

Varendrieskouter 225, Varendriesstraat 1 Café, reeds vermeld in de tweede helft van de 18de eeuw, doch later
(Gent)
verbouwd. Eertijds groot logementshuis waar voerlieden uit het
Nevelse overnachtten. Heden ruim huis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.
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kastkapellen,
schuren,
langgestrekte
hoeven

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw

18de eeuw

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

derde kwart
cafés,
dorpswoningen, 19de eeuw,
voor WO I
dreven

cafés,
herbergen

vanaf 1975

18de eeuw

16de eeuw,
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
tweede helft
18de eeuw

brutalisme

Langaskens Herbert (Ontwerper)
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137147

Boerenwoning

Gent

Drongen

Varendriesstraat 2 (Gent)

Boerenwoning in met gras begroeide voortuin, met in het oosten
aanleunende stalvleugel onder doorlopend, gebogen zadeldak op
daklijstbalkjes, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, stallen
18de eeuw

137148

Hoeve De Hostelrije

Gent

Drongen

Varendriesstraat 46 (Gent)

De Hostelrije, volgens bewoners daterend van 1827.
Boerenburgerhuis haaks ingeplant op de straat, met een met gras
begroeide voortuin met notelaar en oprit tussen bakstenen pijlers
met ijzeren hek. Links van het hek kleine boomgaard. Ten westen,
tegenover het woonhuis, gedeelte van een dwarsschuur onder
zadeldak.

boerenburgerhu tweede kwart
19de eeuw
izen,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, schuren

137150

Burgerhuis ontworpen door Richard
Deweirdt

Gent

Drongen

Veerstraat 21 (Gent)

architectenwoni interbellum
Rijwoning in romantisch kubisme van drie bouwlagen en twee
traveeën onder een plat dak, in 1937 geregistreerd in het kadaster als ngen
woning van architect Richard Deweirdt, bouwkundige.

137151

Burgerhuis

Gent

Drongen

Veerstraat 46 (Gent)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1852.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

137152

Landhuis Stalins de Bueren en Van
Crombrugghe‐Storme met tuin

Gent

Drongen

Veerstraat 62 (Gent)

Kasteeltje van Stalins de Bueren en Van Crombrugghe‐Storme, in
aangelegde tuin afgesloten met ijzeren hek tussen vierkante
bakstenen pijlers, en aan de achterkant uitziend op de oude Leie.
Neoclassicistisch gebouw van vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder schilddak (pannen), daterend van 1846.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
siertuinen

tweede kwart
19de eeuw

137153

Herenhuis La Tourelle

Gent

Drongen

Veerstraat 80 (Gent)

Gebouwd in de tuin van het in 1890 gesloopte speelhuis van
Serdobbel de Contreras, reeds vermeld in 1750. Het huidige
herenhuis klimt in kern op tot 1846, maar werd voorzien van een
nieuwe voorgevel in 1863; de twee rechterzijtraveeën zijn
toegevoegd in 1893. Aan de straatkant, voortuin afgesloten door
ijzeren hekken tussen arduinen pijlers met siervaasbekroning.
Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
schilddak. Polygonaal traptorentje van bak‐ en zandsteen met
naalddak, uit de 17de eeuw.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

137201

Woning Ost

Gent

Drongen

Verschansingsstraat 1 (Gent)

villa's
Villa gelegen op de hoek van de Verschansingsstraat en de op dat
moment aangelegde Oranjeboomstraat, naar ontwerp van de Gentse (bouwkundig
erfgoed)
architect Daniël Craet. De woning kwam tot stand volgens een
bouwaanvraag van 1958 in opdracht van de heer en mevrouw Ost.

137462

De Pijckhoeve

Gent

Drongen

Welvaertslag 2 (Gent)

Voormalige hoeve, heden landhuisje, gelegen in een zijstraatje van de boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven
Raapstraat uitlopend in een veldweg. Volledig gerestaureerd
boerenhuis. Bakstenen gevel met 19de‐eeuws uitzicht.

137470

Boerenwoning

Gent

Drongen

Wijkbosstraat 1 (Gent)

Voormalige boerenwoning, heden opgeknapt en buitenhuis gelegen
in een met gras begroeide tuin, daterend uit de eerste helft van de
18de eeuw. Witgeschilderde, verankerde gevel op gepikte plint van
vier traveeën onder zadeldak. Links van woonhuis aanleunende stal
met overluifelde grote inrijpoort.

132069

Appartementsgebouw ontworpen door
Walter Cantré

Gent

Gent

Aaigemstraat 112‐114 (Gent)

Markant appartementsgebouw met twee flats in nieuwe zakelijkheid appartementsge interbellum
op de hoek van de Aaigemstraat en de Rijsenbergstraat, ontworpen in bouwen
1939 door architect Walter Cantré en gerealiseerd onder leiding van
aannemers J. en S. Garré. Hoekhuis van twee bouwlagen onder een
plat dak.
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datering

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Deweirdt Richard (Ontwerper),
Deweirdt Richard (Bewoner)

neoclassicisme

na WO II

Craet Daniël (Ontwerper)

eerste helft
achterhuizen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

modernisme

Cantré Walter (Ontwerper), Garré
J. & S. (Uitvoerder)
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132070

Villa

Gent

Gent

Aaigemstraat 118 (Gent)

Alleenstaande villa, geïnspireerd op de cottagestijl, gerealiseerd
volgens een bouwaanvraag van 1922 in opdracht van Camiel De
Lorge. Villa van drie traveeën en één bouwlaag boven een souterrain,
onder een uitkragende dakstructuur, bestaande uit twee loodrecht op
elkaar geplaatste zadeldaken met dakkapellen. De villa is gelegen in
een beboomde tuin, aan de straatzijde afgesloten met een haag en
centraal een ijzeren toegangspoort tussen geschilderde bakstenen
pijlers met arduinen dekstenen.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

132071

Rijhuis ontworpen door Michel Buyse

Gent

Gent

Aaigemstraat 125 (Gent)

stadswoningen interbellum
Dit rijhuis werd ontworpen door architect Michel Buyse, zoals links
boven de toegang gesigneerd met "Mh. Buyse / Archit.". De woning
werd gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1935 in opdracht
van Alfons Van Heghe. Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder een plat dak.

Buyse Michel (Ontwerper)

132072

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Aaigemstraat 132‐152 (Gent)

arbeiderswonin vierde kwart
Rij arbeiderswoningen in spiegelbeeldschema, schuin ingeplant op
19de eeuw
het einde van de Aaigemstraat. De woningen werden gebouwd onder gen
leiding van de Gentse aannemer Lodewijk Frans Snouwaert in 1899.

Vande Kerkhove Arthur
(Ontwerper), Snouwaert Lodewijk
Frans (Uitvoerder)

132073

Burgerhuis

Gent

Gent

Aaigemstraat 15 (Gent)

Art‐nouveaugetint burgerhuis ontworpen volgens een bouwaanvraag burgerhuizen
van 1923 in opdracht van Albert De Bois. Gedeeltelijk onderkelderd
enkelhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak.

interbellum

132074

Drie burgerhuizen ontworpen door Geo
Henderick

Gent

Gent

Aaigemstraat 18‐20, 24‐26 (Gent)

Ensemble van drie burgerhuizen in een sobere, functionele
baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School, naar
ontwerp van architect Geo Henderick. De woningen kwamen tot
stand volgens bouwaanvragen van 1927 (nummer 18) en 1928
(nummer 20, 22‐26) in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.

burgerhuizen

interbellum

Henderick Geo (Ontwerper)

132075

Burgerhuis ontworpen door Frans Todt

Gent

Gent

Aaigemstraat 21 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1916 naar ontwerp van Frans Todt in opdracht
van Laurent Verstraelen. Deels onderkelderd enkelhuis van twee
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak met een centraal dakvenster
met gebogen beëindiging.

WO I

Todt Frans (Ontwerper)

132076

Hoekcomplex ontworpen door Geo
Henderick

Gent

Gent

Aaigemstraat 28‐34, Patijntjestraat 2‐4
(Gent)

appartementsge interbellum
Beeldbepalend hoekcomplex van twee meergezinswoningen in
bouwen
expressionistische baksteenarchitectuur in navolging van de
Amsterdamse School, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een
bouwaanvraag van 1931 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.
Appartementsgebouw van vier bouwlagen hoog onder een plat dak
met een afgesnuite hoektravee gemarkeerd door twee hoger
oplopende muurdammen, uitgewerkt als geometrisch vormgegeven
sierstukken.

132077

Ensemble van twee burgerhuizen
ontworpen door A. Meuleman

Gent

Gent

Aaigemstraat 77‐81, 73A‐B (Gent)

Ensemble van twee burgerhuizen op de hoek met de Tenderstraat,
ontworpen volgens bouwaanvragen van 1931 naar ontwerp van
architect Alexander Meuleman, in opdracht van Gentil Wittebroodt.
Het ensemble omvat twee symmetrische enkelhuizen van elk twee
traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak.

burgerhuizen

132114

Kantoorgebouw De Noordstar en
Boerhaave

Gent

Gent

Abdisstraat 1 (Gent)

Kantoorgebouw van de verzekeringsmaatschappij De Noordstar en
Boerhaave gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van
architect Marc Neerman (1932) met een uitbreiding naar ontwerp
van Henk De Smet (1986).

kantoorgebouw interbellum,
vanaf 1975
en,
kantoorgebouw
en

132115

Provinciaal Handels‐ en Taalinstituut

Gent

Gent

Abdisstraat 52‐56, Henleykaai 83‐84
(Gent)

Het Provinciaal Handels‐ en Taalinstituut (PHTI) is een
scholencomplex dat gerealiseerd werd tussen 1959 en 1984 in
verschillende fasen, steeds naar ontwerp van Jan Tanghe en Francis
Serck.

onderwijsgebou na WO II, vanaf modernisme,
wen
1975
high tech,
brutalisme
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

Henderick Geo (Ontwerper)

interbellum

Meuleman Alexander (Ontwerper)

modernisme,
nieuwe eenvoud

Baert Jos (Ontwerper), Neerman
Marc (Ontwerper), De Smet Henk
(Ontwerper)
Canfyn Willy (Ontwerper), Durin
Leon (Ontwerper), Groep Planning
(Ontwerper), Haeck Alfred
(Ontwerper), Serck Francis
(Ontwerper), Tanghe Jan
(Ontwerper), Chamebel
(Uitvoerder), La Brugeoise &
Nivelles (Uitvoerder)
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132116

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Abeelstraat 1‐3, 3A (Gent)

Twee gelijkaardige rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen
met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit het laatste kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132117

Rijhuis met muurkapel

Gent

Gent

Abeelstraat 25 (Gent)

Enig op de rooilijn vooruitspringend rijhuis van drie traveeën en twee burgerhuizen,
kastkapellen
en een halve bouwlaag, uit midden 19de eeuw. Kleine houten
muurkapel tussen twee bovenvensters voor heiligenbeeld.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132118

Neoclassicistische rijhuizen

Gent

Gent

Abeelstraat 27A, Keizer Karelstraat 16‐22,
99‐103, 154‐155, 157, 164‐172, 173‐174,
175, 183‐185, 196, 206‐220, 155A‐C,
174A, 183A‐B, 218A‐F (Gent)

Onderkelderde rijhuizen van drie bouwlagen onder zadeldaken met burgerhuizen
bepleisterde en beschilderde lijstgevels vaak in eenheidsbebouwing in
een vereenvoudigde neoclassicistische stijl uit het midden van de
negentiende eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132119

Stadswoning

Gent

Gent

Abrahamstraat 1, 1A (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde lijstgevel, daterend van 1793.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132120

Stadswoningen

Gent

Gent

Abrahamstraat 12‐14, zonder nummer
(Gent)

Dubbel‐ en enkelhuis van elk drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, oude kern verbouwd in 1824 en voorzien van bepleisterde
lijstgevels. Rechtse pand opgesplitst in twee woningen met
gekoppelde deuren en middentravee, en met achtertuitgevel.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132121

Berg van Barmhartigheid en woning van de Gent
beheerder

Gent

Abrahamstraat 13‐15 (Gent)

De Bergen van Barmhartigheid werden gesticht door aartshertogen
Albrecht en Isabella. Hofarchitect Wenceslas Cobergher kocht het
zogenaamde Dondersteen, dat in 1620 werd gesloopt en in 1621
werd de nieuwe bouw voltooid. Monumentale lijstgevel van veertien
traveeën en drie bouwlagen met twee parallelle zadeldaken. Eerste
voorbeeld van Vlaamse barokstijl te Gent, opgetrokken uit baksteen
verwerkt met zand‐ en hardsteen. Verankerde bakstenen achtergevel
van zeventien traveeën en drie bouwlagen. Het 15de‐eeuwse gebouw
links ernaast werd aangepast en ingericht als woning voor de
beheerder van de Berg van Barmhartigheid. Dit zandstenen gebouw
omvat van acht traveeën en twee bouwlagen. Van het hoekpand met
de Bonifantenstraat resteert een gekanteeld omheiningsmuurtje met
een 17de‐eeuws rondboogpoortje.

15de eeuw,
bergen van
barmhartigheid, 17de eeuw
directeurswonin
gen,
omheiningsmur
en

132122

Stadswoning

Gent

Gent

Abrahamstraat 16 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde lijstgevel, in kern opklimmend tot de 17e eeuw,
verbouwd in 1806. Gecementeerde en verankerde achterpuntgevel.

stadswoningen 17de eeuw

132123

Burgerhuizen

Gent

Gent

Abrahamstraat 18‐20 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis met zes traveeën en twee bouwlagen met mansardedak
met twee dakkapellen, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw en
aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Opgesplitst in twee
enkelhuizen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint.
Bovenvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen waarin
vrouwenhoofdjes verwerkt zijn.

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

132125

Burgerhuis

Gent

Gent

Abrahamstraat 22‐24 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel met imitatiebanden op de begane grond.

derde kwart
19de eeuw
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plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

barok

Cobergher Wenceslas
(Ontwerper)
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132124

Hoekhuis ontworpen door L. Minard

Gent

Gent

burgerhuizen,
Abrahamstraat 2‐4, Prinsenhof 1‐3 (Gent) Typisch hoekhuis van drie verdiepingen uit de eerste helft van de
19de eeuw. Gevelsteen in plint met vermelding met vermelding van winkels
eigenaar I.B. Vanderbeken‐De Block, architect L. Minard en bouwjaar
1829, zie ook bouwaanvragen van 1828 en 1829. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels van in totaal vijftien traveeën onder zadeldak
en voorzien van een afgeronde hoekpartij onder halve kegelvormige
spits. Houten winkelpui aan de zijde van Prinsenhof.

132126

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Abrahamstraat 28 (Gent)

Smal trapgeveltje van 5 treden en een topstuk, in een verankerde bak‐ stadswoningen eerste helft
17de eeuw
en zandsteenbouw van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 17e eeuw.
Achterpuntgevel.

132127

Stadswoning

Gent

Gent

Abrahamstraat 3 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak stadswoningen 17de eeuw
met scherpe helling; bakstenen huis vermoedelijk opklimmend tot de
17de eeuw, zie sporen van overkragende bovenbouw op twee
korfbogen; volgens bouwaanvraag toevoeging van bovenste
verdieping in 1741.

132128

Burgerhuis van 1796

Gent

Gent

Abrahamstraat 42‐44 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1796.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

132129

Burgerhuis

Gent

Gent

Abrahamstraat 46 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
daterend uit de 17de eeuw en aangepast in de 18de eeuw en een
tweede maal in het derde kwart van de 19de eeuw, namelijk risaliet
en toevoeging van een derde bouwlaag in 1870. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel op hardstenen plint. Blauwe hardstenen
deuromlijsting uit de 18de eeuw: rondboog op imposten en neuten
met eenvoudige sluitsteen, ingeschreven in een rechthoek.

burgerhuizen

17de eeuw

132130

Stadswoning

Gent

Gent

Abrahamstraat 5 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën, opgevat als een beschilderde bak‐ en
zandsteenbouw. Oorspronkelijk ensemble met rechts aanpalende
pand volgens bouwaanvraag van 1730.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw

132131

Stadswoningen

Gent

Gent

Abrahamstraat 6‐8 (Gent)

stadswoningen, 16de eeuw,
Twee rijhuisjes van samen vier traveeën en twee bouwlagen onder
winkels
17de eeuw
een steil zadeldak, daterend uit de 16de of 17de eeuw. Linkse pand
met houten kroonlijsten boven de beluikte winkelramen. Haaks op de
voorgevel twee vermoedelijk 16de‐eeuwse puntgevels met aandaken.

132132

Stadswoning

Gent

Gent

Abrahamstraat 7 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën onder een zeer steil zadeldak met
aangebouwd pseudomansardedak aan de voorgevelzijde.
Oorspronkelijk een ensemble met het pand links ervan volgens een
bouwaanvraag van 1730. Toen opgevat als een drie traveeën brede
gevel met rechts ervan doorgang. In 1923‐24 voorzien van een
aangepaste gevelcementering met neo‐Lodewijk XVI‐decoratie en
getoogde vensters. De lage doorgang rechts, gedeeltelijk onder het
huidige straatniveau, werd overbouwd en bij de gevel ingelast.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw,
interbellum

132133

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Abrahamstraat 9 (Gent)

Lodewijk XVI‐enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak; bepleisterde en beschilderde lijstgevel volgens
bouwaanvraag daterend van 1776. Beschilderde, 17de‐eeuwse
achtertrapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen.

burgerhuizen

454/1748

typologie

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
17de eeuw

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper)

classicisme
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132134

Steegbeluik Koer van Loo

Gent

Gent

Abrikoosstraat 43‐75 (Gent)

Oorspronkelijk zogenaamd "Koer van Loo", gebouwd in twee fasen in beluiken
opdracht van houtkoopman Bernard van Loo in het derde en vierde
kwart van de 19de eeuw. Na aankoop door de stad in 1978 gesaneerd
en gerenoveerd, waarbij het middenblok verdween en er zo een
breed bijna T‐vormig beluik ontstond. Typisch voor het laatste kwart
van de 19de eeuw zijn de geveldecoraties zoals druiplijsten,
ontlastingsboogjes, sierankers op de penanten en baksteenfriezen
onder de lekdrempels en de gootlijst.

132135

Stedelijke Lagere School voor Jongens en
Kindertuin

Gent

Gent

Acaciastraat 11 (Gent)

Baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak kleuterscholen, vierde kwart
naar ontwerp van stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe, gedateerd op lagere scholen 19de eeuw
cartouches 1897. Neogotisch schoolgebouw met enkelhuisopstand op
plint van imitatiebossage.

neogotiek

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

132136

Stedelijke Lagere School voor Meisjes en
Kindertuin

Gent

Gent

Acaciastraat 29 (Gent)

Gelijkaardige bak‐ en hardsteenbouw in neogotische stijl als de
naburige voormalige jongensschool, gedateerd 1898, eveneens naar
ontwerp van Van Rysselberghe.

kleuterscholen, vierde kwart
lagere scholen 19de eeuw

neogotiek

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

132137

Augustijnenklooster

Gent

Gent

Academiestraat 1 (Gent)

Vermoedelijk in 1295 vestiging van de eerste augustijnen in een huis
genaamd "ter Capellen", gelegen in de wijk de Briel op de hoek van de
Lange Steenstraat en de Geldmunt, volgens de traditie geschonken
door Gerelmus Borluut en gelegen nabij een kapel, gewijd aan Sint‐
Stephanus, welke aanvankelijk dienst deed als kloosterkerk.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
infirmerieën,
kloosterkerken,
kloosters,
waterputten

132138

Brandweerkazerne

Gent

Gent

Academiestraat 4‐6, 4A‐B (Gent)

brandweerkazer derde kwart
Voorheen betalende meisjesschool en kostschool, vanaf 1891
omgevormd tot brandweerkazerne. Roodbakstenen schoolgebouw in nes, kostscholen 19de eeuw,
vierde kwart
neoromaanse stijl, opgetrokken in 1870‐1871 op een H‐vormig
19de eeuw
plattegrond naar ontwerp van ingenieur‐directeur van de
stadswerken J. Hofman. In 1881 volgden aanpassingswerken aan de
binneninrichting en een verlenging van de rechterachtervleugel naar
ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Brede achterin gelegen
voorgevel met vijf traveeën en twee bouwlagen. Twee
vooruitspringende zijvleugels van drie traveeën breed en diep onder
een schilddak.

132139

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent

Gent

Academiestraat zonder nummer (Gent)

In 1748‐1751 werd de Academie gesticht, die zich aan het begin van
de 19de eeuw vestigde in de gebouwen van het voormalige
augustijnenklooster. Voorhofgevel van de westvleugel van 1737‐
1738: bepleisterde en beschilderde lijstgevel met zeven traveeën en
drie bouwlagen onder schilddak, uitgevoerd in een sobere Lodewijk
XIV‐stijl. Het complex werd in 1827 uitgebreid met de noordvleugel
naar ontwerp van Louis Roelandt en in 1870‐71 met een oostvleugel,
beide in neoclassicistische stijl.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
kunstacademies
,
oorlogsgedenkt
ekens

132141

Appartementsgebouw en burgerhuizen
ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Achilles Musschestraat 1‐2, 3,
Onafhankelijkheidslaan 1‐6 (Gent)

Hoek‐ en rijhuis samen met de aangrenzende panden in de Achilles
Musschestraat ontworpen door architect J. Lippens in 1930.
Verschillende panden in zakelijke baksteenarchitectuur met drie
bouwlagen en plat dak, voorzien van voortuintjes afgesloten door een
ijzeren hek. Opmerkelijk appartementsgebouw op de hoek met een
op de Nederlandse architectuur geïnspireerde compositie met
verspringende gevelvlakken van erkers en balkons en rondgemetselde
hoek.

burgerhuizen, interbellum
hekken,
appartementsge
bouwen

132142

Bloemistenwoning

Gent

Gent

Achilles Musschestraat 53 (Gent)

Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en
schilddak met vorstkam, op een gevelsteen gedateerd 1884.

burgerhuizen

455/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
17de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

barok,
neotraditioneel

neoromaans

Hofman Jean‐Pierre (Ontwerper),
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

classicerende
barok,
neoclassicisme

de Broe Pierre‐Jean (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)
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132143

Neoclassicistisch landhuis

Gent

Gent

Achilles Musschestraat 57 (Gent)

Achterin gelegen neoclassicistisch landhuis gebouwd op de plaats van hekken,
een bloemisterij in 1906 en uitgevoerd door de "entrepreneurs Cam. hekpijlers,
landhuizen
Huysse et fils". Bepleisterde en beschilderde voorgevel op arduinen
plint gemarkeerd door achthoekige, torenvormige zijpartijen met drie
bouwlagen onder koepeldak met bekronend bolornament.
Omringende tuin, van de straat afgesloten door een ijzeren hek
tussen geblokte vierkante pijlers.

132140

Miljoenenkwartier

Gent

Gent

Achilles Musschestraat, Congreslaan,
Diksmuidestraat, Fleurusstraat,
Jemappesstraat, Kortrijksesteenweg,
Krijgslaan, Onafhankelijkheidslaan, Paul de
Smet de Naeyerplein, Sint‐
Pietersaalststraat, Vaderlandstraat,
Vrijheidslaan, Woeringenstraat (Gent)

Het Miljoenenkwartier is een residentiële wijk die tijdens het
interbellum werd ontwikkeld op de gronden van de
Wereldtentoonstelling van 1913. Vooral de gegoede burgerij bouwde
hier en de wijk werd een staalkaart van de toen gangbare
bouwstijlen.

appartementsge interbellum
bouwen,
burgerhuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

132147

Hoekhuis

Gent

Gent

Achterleie 1‐3 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Nummer 1 van twee traveeën en nummer 3, met voorgevel van vier
traveeën en linkerzijgevel van drie traveeën, volgens archiefstukken
van 1842.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132148

Stadswoning

Gent

Gent

Achterleie 2 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
eerste helft
zadeldak, aansluitend bij het 17de‐eeuwse hoekpand aan Sluizeken. In
19de eeuw
kern waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw doch met in de
loop van de eerste helft van de 19de eeuw aangepaste en verhoogde
voorgevel.

132149

Woning Hoste

Gent

Gent

Achterleie 29 (Gent)

Modernistische bel‐etagewoning van 1962 en één van de eerste
gerealiseerde ontwerpen van architect Jean Van den Bogaerde.

stadswoningen na WO II

132150

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Achterleie 41‐43, 41A (Gent)

Twee gekoppelde diephuizen van drie traveeën en drie bouwlagen,
onder tentdak en schilddak, blinde middentravee met achteruitgang
van een pand aan de Sleepstraat, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132151

Stadswoningen

Gent

Gent

Achterleie 47 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw
Rijhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën, met
mansardedak, per woning voorzien van een dakkapel met driehoekig
fronton en op voluten eindigende houten vleugelstukken, uit de 18de
eeuw.

132152

Hoekhuis

Gent

Gent

Achterleie 51 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder rechts
afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), uit 17de eeuw (?).

132156

Park herdenking van oorlogsslachtoffers

Gent

Gent

Achtmeiplein zonder nummer (Gent)

Dit oorlogsmonument is een opstelling ter herdenking van alle Gentse oorlogsgedenkt na WO II, vanaf
ekens
1975
gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Er werd gebruik gemaakt
van recuperatiemateriaal, namelijk de oude zuilen van het vroegere
Zuidstation, die hier waarschijnlijk al sinds 1932 staan en die vanaf
1956 de achtergrond vormen van het monument. Op 3 juni 1956
werd het monument onthuld. Het is een ontwerp van architect Geo
Bontinck. Voor het platform werd in 1968 een 'eeuwige vlam'
geplaatst in de vorm van een elektrische lamp in een bronzen houder.
Later toegevoegde steen ter ere van het verzet, steen ter ere van 50
jaar vrede en monument voor oorlogsvrijwilligers.

132169

Kantoorgebouw van Mecra Metam
Corporation NV

Gent

Gent

Afrikalaan 287 (Gent)

In 1972 liet het bedrijf Mecra Metam Corporation NV een
kantoorgebouw optrekken aan de Afrikalaan met een opvallende
gevel in architectonisch beton, naar ontwerp van de Oudenaardse
architect Etienne Verbeurgt.

456/1748

typologie

achterhuizen,
winkels

datering

stijl

voor WO I

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Cam. Huysse et fils (Uitvoerder)

De Beule Aloïs (Ontwerper), Ingels
Domien (Ontwerper), Van
Biesbroeck Jules Pierre
(Ontwerper)

modernisme

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

17de eeuw

kantoorgebouw na WO II
en

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Vindevogel Geo
(Ontwerper), Cornelis bvba
(Uitvoerder)

modernisme

Verbeurgt Etienne F.E.
(Ontwerper)
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132174

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 1 (Gent)

Imposant neoclassicistisch hoekhuis van twee bouwlagen uit midden herenhuizen
19de eeuw; vijf traveeën brede voorgevel en vier traveeën brede
zijgevel en afgeronde hoek onder mansardedak, aan elke straatkant
voorzien van drie oeils‐de‐boeuf. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels met doorlopende hardstenen plint.

132175

Stadswoning

Gent

Gent

Ajuinlei 10, 10A (Gent)

Smal rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën met zadeldak, uit
de 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde lijstgevel.
Vermoedelijk oorspronkelijk dienst doende als pakhuis.

opslagplaatsen, 19de eeuw
stadswoningen

132176

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 11, 11A‐C (Gent)

Herenhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, in
Lodewijk XVI‐stijl. Achterbouw van het huis van graaf van Heems en
Severen, onderbaljuw van Gent, gelegen in de Onderbergen en
volgens archiefstukken daterend van 1786. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel gemarkeerd door een bredere en
uitspringende tweede poorttravee.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

132177

Burgerhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 12 (Gent)

Enkelhuis van oorspronkelijk drie bouwlagen en drie traveeën, met
een bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw. Oud
muuranker, rechts van de deur, wijst op mogelijke oude kern.

burgerhuizen

19de eeuw

132179

Burgerhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 14‐15, 14A‐F, 15A‐R (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak met twee rondboogvormige dakkapellen,
uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met hardstenen plint.

19de eeuw

132178

Burgerhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 14‐15, 14A‐F, 15A‐R (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak, voorzien van dakkapellen met frontonbekroning, uit de
19de eeuw. Muurankers van de gevel op de tweede bouwlaag wijzen
op mogelijke oudere kern; breedteverschil tussen penanten duidt
vermoedelijk twee kernen aan. Bepleisterde lijstgevel met
imitatiebanden.

19de eeuw

132181

Stadswoning

Gent

Gent

Ajuinlei 21 (Gent)

Resterende helft van breedhuis van oorspronkelijk vier traveeën,
thans nog twee, en drie bouwlagen met schilddak, uit 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

132180

Stadswoning

Gent

Gent

Ajuinlei 2‐7 (Gent)

Dubbelhuis van drie bouwlagen en zeven traveeën met zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
hardstenen plint.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132182

Burgerhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 27‐29 (Gent)

Neoclassicistisch‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

132183

Burgerhuis

Gent

Gent

Ajuinlei 8 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder mansardedak
met twee dakkapellen, uit de 19de eeuw en met een bepleisterde
lijstgevel, geaccentueerd door een houten loggia rechts.

burgerhuizen

19de eeuw

132184

Stadswoning

Gent

Gent

Ajuinlei 9 (Gent)

Drie bouwlagen hoog enkelhuis van drie traveeën onder zadeldak, uit stadswoningen eerste helft
de 19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.
19de eeuw

132185

Stadswoningen

Gent

Gent

Akkerstraat 72‐76, 76A‐B (Gent)

Rijhuizen van samen zeven traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken, van 1856. Links verankerde bakstenen zijgevel met vier
traveeën, onder meer twee blinde. Erachter gelegen aanbouw:
oudere huisjes van één bouwlaag onder zadeldaken.

achterhuizen,
derde kwart
stadswoningen 19de eeuw

132186

Stadswoning

Gent

Gent

Akkerstraat 78‐80 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw en met een
ontpleisterde lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

457/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

classicisme

plantensoort

context

persoon
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datering

132187

Burgerhuis met brouwerijen en stokerij

Gent

Gent

Akkerstraat 82‐84, 84A‐M,
Brugsepoortstraat 1‐11 (Gent)

Rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder aangepast(?)
pseudomansardedak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw
en aangepast in de eerste helft van de 20ste eeuw. Erachter resten
van een complex dat vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw
minstens twee brouwerijen, deze van de Gebroeders Van Bambeke en
de Brouwerij Vanderhaegen, en een stokerij van de Gebroeders Van
Bambeke conglomereert.

burgerhuizen,
asten,
brouwerijen,
distilleerderijen,
mouterijen

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

132188

Hoekhuis

Gent

Gent

Akkerstraat 94, Coupure 796, 796A‐C
(Gent)

Hoekhuis van twee traveeën, een afgekante hoektravee en drie
traveeën met drie bouwlagen. De woning werd gebouwd naar een
ontwerp van architect Emile De Weerdt uit 1901.

stadswoningen voor WO I

132190

Pharmacodynamisch Instituut

Gent

Gent

Albert Baertsoenkaai zonder nummer,
Jozef Kluyskensstraat zonder nummer
(Gent)

Het Pharmacodynamisch Instituut werd in eclectische stijl, met
voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis
Cloquet tussen 1900 en 1905. Het complex, van de straat gescheiden
door een tuintje en ijzeren hek, vertoont een fraaie polychrome gevel
met twee bouwlagen geritmeerd door getrapte dakvensters en
neogotische vensternissen en boogvelden.

voor WO I,
hekken,
universiteitsgeb vierde kwart
19de eeuw
ouwen,
oorlogsgedenkt
ekens

132189

Coupure en omgeving

Gent

Gent

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai,
Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat,
Contributiestraat, Coupure,
Ekkergemstraat, Hospitaalstraat,
Iepensteeg, Iepenstraat, Jan van
Hembysebolwerk, Krommenelleboog,
Lieven de Winnestraat, Lindenlei, Maurice
De Weertstraat, Papegaaistraat, Pieter
Colpaertsteeg, Roderoestraat,
Theresianenstraat, Twaalfkameren,
Waldamkaai (Gent)

De Coupure wordt afgeboord door bomenrijen van lindes en
platanen. De Sint‐Agnetabrug en de sluiskom vormen het
zuidoostelijke uiteinde van de Coupure waar het kanaal aansluit bij de
Leie.

bruggen,
kanalen
(infrastructuur),
sluizen,
infrastructuur
aan en in het
water, sluis‐ en
brugwachtersw
oningen,
borstweringen,
bomenrijen,
meerpalen

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
voor WO I, na
WO II

132193

Sint‐Lucasinstituut

Gent

Gent

Alexianenplein 1‐2, Ingelandgat 36 (Gent)

Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost‐Eecloo,
voormalige jezuïetenresidentie vanaf 1833, huidig Sint‐Lucasinstituut.
Van het oude klooster van Oost‐Eecloo bleven nog enkele 17de‐
eeuwse restanten behouden. Tussen 1840‐1844 werd een
neobarokke kerk opgetrokken naar ontwerp van pater Herman
Meganck, met voorgevel in de Posteernestraat. In functie van het Sint‐
Lucasinstituut kwamen in het laatste kwart van de 19de eeuw en
begin 20ste eeuw nieuwe gebouwen tot stand volgens een neogotisch
totaalconcept.

hogescholen,
kloosterkerken,
kloosters,
musea,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens, kapellen
(gebouwen en
structuren)

132195

Twee flatgebouwen Scheldeoord

Gent

Gent

Alfred Vanderstegenlaan 1‐122, 123‐131,
Charles Van Lerbergheplein 1‐40,
Denderlaan 50‐71, Emile Moysonlaan 1‐
87, Jan Delvinlaan 1‐16, 17, Wolterslaan
26‐42 (Gent)

Twee flatgebouwen met complexe plattegrond, opgetrokken op een
terrein aan de linkse Scheldeoever, de vroegere Heirnismeersen.
Flatgebouwen van vijf of zes bouwlagen met plat dak waarin
vierhonderdvierenvijftig sociale woningen met twee of vijf kamers,
opgetrokken in opdracht van de stad Gent in 1929 naar ontwerp van
architect Paul De Taeye in nieuwe zakelijkheid.

sociale
woningen,
woonblokken

132196

Cité de Hemptinne

Gent

Gent

Alpacastraat 1‐19, Hertstraat 11‐19,
Keviestraat 1‐22, Langhalsstraat 1‐8,
Takkebosstraat 1‐22 (Gent)

Wijk met betere arbeiderswoningen, zogenaamde speculatieve
arbeiderscités,
sociale woningbouw, gebouwd in opdracht van de Société annonyme ‐ kastkapellen
F. Lousbergs ‐ à Gand ‐ Immobilière de l'Escaut die in 1906 een
werkmanskwartier, cité ouvrière, met arbeiderswoningen liet
optrekken onder leiding van Louis Gildemyn, op de plaats van de
verkavelde Gentse Dierentuin. Geheel van 67 citéhuisjes gelegen in
Takkebosstraat 1‐21 en 2‐22; Keviestraat 1‐21 en 2‐22; Alpacastraat 1‐
19, Langhalsstraat 1‐7 en 2‐8; Hertstraat 11‐17 en 19.
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stijl

plantensoort

context

persoon

De Weerdt Emile (Ontwerper)

eclecticisme

Cloquet Louis (Ontwerper)

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek,
neobarok

Coomans Jules (Ontwerper), De
Cramer René (Ontwerper),
Eggermont G. (Ontwerper),
Meganck Herman (Ontwerper),
Mortier Stephan (Ontwerper),
Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper), Van Mechelen Louis
(Ontwerper)

interbellum

modernisme

De Taeye Paul (Ontwerper)

voor WO I

Gildemijn Louis junior
(Ontwerper)
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132199

Oorlogsgedenkteken Hollainkazerne

Gent

Gent

Alphonse de Hollainhof zonder nummer
(Gent)

Tegen de zuidelijke muur van de binnentuin bevindt zich dit
gedenkteken. Vooraan is er een lage buisleuning uit aluminium,
waarachter vier obushulzen zijn opgesteld. In totaal hangen er ook
zes gedenkplaten, ter ere van slachtoffers van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

132198

Herenhuis met koetshuis

Gent

Gent

Alphonse de Hollainhof zonder nummer,
Brusselsepoortstraat 69, 69A‐E (Gent)

herenhuizen,
Classicistisch herenhuis, gebouwd op de plaats van het in 1784
gesloopte deel van het Sint‐Machariuspesthuis en aansluitend bij de koetshuizen
grote paardenvolkskazerne. Het herenhuis is samen met het
achterliggende koetshuis, eveneens uit het vierde kwart van de 18de
eeuw, het enige restant van het grootschalige complex van de
kazerne de Hollain.

132202

Standbeelden

Gent

Gent

Ambroise Verschaffeltdreef zonder
nummer, Familie Van Rysselberghedreef
zonder nummer, Gustaaf Den Duitsdreef
zonder nummer, Jacques de Lalaingdreef
zonder nummer (Gent)

Enkele standbeelden verfraaien het Citadelpark, onder meer: het
monument Van de Velde of zogenaamd Moorke op een rotsblok
boven de kleine vijver, naar ontwerp van L. Mast met medaillon van
A. Heins; de vergulde leeuw van het Pakhuis, op een kunstmatige
heuvel boven de grote vijver, van 1732, gesculpteerd door Jacobus
Vander Cruysen; de groep Leie en Schelde, bronzen beelden in de
grote vijver naar ontwerp van Jacques de Lalaing, van 1913; het
monument Emile Claus, bronzen beeld van de schilder naar ontwerp
van Yvonne Serruys van 1926.

beelden

voor WO I,
interbellum,
tweede kwart
18de eeuw

de Lalaing Jacques (Ontwerper),
Mast Louis (Ontwerper), Serruys
Yvonne (Ontwerper), Vander
Cruysen Jacobus (Ontwerper)

132201

Citadelpark

Gent

Gent

Ambroise Verschaffeltdreef, Eugène
Felixdreef, Familie De Vignedreef, Familie
Van Rysselberghedreef, Fernand
Scribedreef, Gustaaf Den Duitsdreef,
Gustaaf Vanaisedreef, Jacques de
Lalaingdreef, Jan Hoetplein, Jozef
Mengaldreef, Jules Bretondreef, Louis
Hanssensdreef, Louis Minarddreef,
Norbert Rosseaudreef, Paul
Bergmansdreef, Théodore Canneelpad
(Gent)

Het Citadelpark werd in 1875 naar ontwerp van H. Van Hulle
aangelegd ter hoogte van de tussen 1819 en 1831 gebouwde citadel.
Het park in landschappelijke stijl omvat talrijke loofbomen, gras‐ en
bloemperken, brede dreven, vijvers, kunstmatige grotten,
watervallen, rozentuinen en een pergola.

dreven, grotten,
watervallen,
rozentuinen,
pergola's,
vijvers,
stadsparken,
opgaande
bomen, poorten
(bijgebouwen),
feestzalen,
beelden,
muziekkiosken,
openluchttheat
ers, musea

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw, WO
II

Van Hulle Hubert (Ontwerper)

132204

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 13 (Gent)

Breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder steil
zadeldak; vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

132203

Hoekhuis

Gent

Gent

Annonciadenstraat 1‐3 (Gent)

Gedeeltelijk onderkelderd hoekhuis van drie bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak; verankerde bak‐ en zandsteenbouw uit de 17de
of 18de eeuw, aangepast in 1838 en met een halve‐verdieping
verhoogd, vermoedelijk in de loop van de tweede helft van de 19de
eeuw. Voor‐ en zijgevel van respectievelijk zeven en twee traveeën.
Houten winkelpuien uit eind 19de eeuw bewaard.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
18de eeuw

132205

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 15 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak;
vermoedelijk oude kern begin 19de eeuw aangepast en bepleisterd.
Lijstgevel met winkelraam op de begane grond.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw

132206

Hoekhuis

Gent

Gent

Annonciadenstraat 2, Oude Houtlei 152
(Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis van drie bouwlagen onder afgewolfd pannendak, volgens
19de eeuw
bouwaanvraag daterend van 1838. Bepleisterde lijstgevels van vijf en
zeven traveeën.

132207

Burgerhuizen

Gent

Gent

Annonciadenstraat 21‐23 (Gent)

Burgerhuizen gebouwd op de plaats van het voormalige
annonciadenklooster. Burgerhuizen van drie bouwlagen onder
pannendak. Lijstgevel van zes traveeën met twee hoekrisalieten
verbouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.
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burgerhuizen

datering

vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

stijl

classicisme

plantensoort

context

persoon

't Kindt David (Ontwerper), de
Broe Pierre‐Jean (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)
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132208

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 22, 22A‐C (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

132209

Stadswoningen

Gent

Gent

Annonciadenstraat 25‐31, 25A (Gent)

Stadswoningen gebouwd op de plaats van het voormalige
annonciadenklooster. De gebouwen aan de straatzijde werden
verbouwd in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw.
Gevelwand van zeventien traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132210

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 32 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
tweede helft 18de eeuw te dateren.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

132211

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 34 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
derde kwart
afgewolfd zadeldak (pannen). Voorgevel (oorspronkelijk trapgevel)
19de eeuw
verbouwd in 1854. Bakstenen achterpuntgevel met muurvlechtingen
(17e‐eeuws).

132212

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 5 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
19de eeuw
bepleisterde lijstgevel met empire‐inslag daterend van 1836; volume
met oude kern. Typische rondboogvensters met doorgetrokken
boogomlijsting op de bel‐etage.

132213

Stadswoning

Gent

Gent

Annonciadenstraat 7‐11 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
oorspronkelijke trapgevel aangepast in 1836 tot een gecementeerde
lijstgevel.

132214

Antoine van Hoorebekehof

Gent

Gent

Antoine van Hoorebekehof 1‐2, 3‐5, 6‐111, Groep sociale woningen gebouwd in opdracht van de stad Gent ter
112 (Gent)
bestrijding van de woningnood.. Dit complex van 112 woningen naar
ontwerp van Paul De Taeye op vijfhoekig grondplan dateert van 1930.
De woningen, opgetrokken uit gele baksteen van Nieuwpoort en
gewapend beton, in nieuwe zakelijkheid vertonen sobere volumes en
eenvoudig geritmeerde gevels met regelmatig uitspringende
gedeelten.

gedenktekens, interbellum
bejaardenwonin
gen, sociale
woningen

modernisme

De Taeye Paul (Ontwerper), Norga
Pascal (Uitvoerder)

132215

Andriesschool

Gent

Gent

Antonius Triestlaan 10 (Gent)

Schoolgebouw op H‐vormig grondplan in neo‐Vlaamse‐
renaissancestijl naar ontwerp van Charles Van Rysselberghe,
gedateerd anno 1882, ommuurde tuin met grote plataan.
Rechthoekige vleugel met lijstgevel geflankeerd door twee haakse
hoekrisalieten met topgevel, afgedekt met zadeldaken met houten
dakkapelletjes. Bakstenen gevels verwerkt met arduin voor
hoekblokken, banden, bossage en decoratieve elementen.

omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw
en,
onderwijsgebou
wen

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

132216

Klooster van Deynze

Gent

Gent

Antonius Triestlaan 12 (Gent)

Voormalig Klooster van Deynze, in 1793 ingericht als Militair
Hospitaal. Ook klooster van Sint‐Margaretha in Bethlehem. Stichting
van een refugiehuis van het Begijnhof van Deinze bij de Sint‐
Martinuskerk in Ekkergem in 1477. Bouw van een nieuw kloosterpand
in 1619‐1624. In zijn huidige vorm gaat het om een U‐vormig complex
gebouw uit eerste helft 17de eeuw geschikt rondom een binnenhof en
ten zuidwesten latere, 19de‐ en 20ste‐eeuwse uitbreidingen.
Bakstenen gebouw verwerkt met zandsteen van twee bouwlagen
onder pannendaken.

kloosters,
poorten
(bijgebouwen),
oorlogsgedenkt
ekens

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

neobarok,
eerste helft
traditioneel
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

Seck Andreas (Ontwerper)

De onderkelderde westvleugel omvatte eertijds het kwartier van de
overste, refter en calefactorium. Aangepast in de 19de eeuw doch
met behoud van het 17de‐eeuws karakter (traditionele stijl).

132220

Appartementsgebouw Vooruit

Gent

Gent

Antwerpsesteenweg 2‐8, Land van
Waaslaan 1‐9 (Gent)

Dit appartementsgebouw met op de gelijkvloerse verdieping een
apotheek en winkelruimte werd in 1928 in art‐decostijl ontworpen
door architect Paul De Taeye. De opdrachtgever was de
Samenwerkende Maatschappij "VOORUIT".
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interbellum
apotheken,
appartementsge
bouwen,
winkels

art deco

De Taeye Paul (Ontwerper)
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132242

Bakkerij naar ontwerp van G. Henderick

Gent

Gent

Antwerpsesteenweg 5 (Gent)

Restant van een breedhuis van drie bouwlagen uit 1861, verbouwd
tot dubbelhuis met gevel in art‐decostijl ontworpen door G.
Henderick. Volgens bouwaanvraag van 1925 werd het omgevormd
tot Pâtisserie G. Henderick Le Touriste.

bakkerijen,
burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

art deco

132246

Volkshuis ontworpen door F. Dierkens

Gent

Gent

Antwerpsesteenweg 65, 65A‐E (Gent)

Volkshuis gebouwd in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij volkshuizen
VOORUIT, met winkel, koffiehuis en achter aanleunende feestzaal,
volgens archiefstukken van 1912 en naar ontwerp van architect F.
Dierkens. Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder pannen
zadeldak.

132253

Stadswoningen

Gent

Gent

Apostelhuizen 3‐7 (Gent)

Rijhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1862. Enkelhuizen met
repeterend schema.

132255

Het Rommelaere Instituut

Gent

Gent

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27‐ Het Rommelaere Instituut werd in eclectische stijl ontworpen door
29 (Gent)
architect Louis Cloquet vanaf 1898, als een geheel met het
Pharmacodynamisch Instituut en Physiologisch Instituut. Het complex
op U‐vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk
gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel
met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden
op de bovenste verdieping.

132256

Physiologisch Instituut

Gent

Gent

Apotheekstraat zonder nummer (Gent)

132254

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en
Pharmacodynamisch Instituut met
omgeving

Gent

Gent

Apotheekstraat, Coupure, Hospitaalstraat, Deze bouwblokken tussen de Coupure en Leie worden voornamelijk
Jozef Kluyskensstraat (Gent)
bepaald door de neogotische en eclectische universiteitsgebouwen
ontworpen aan het begin van de 20ste eeuw door Louis Cloquet zoals
het Pharmacodynamisch Instituut, het Physiologisch Instituut en het
Rommelaere Instituut en het 19de‐eeuws neogotisch blindenhuis Van
Craeneghemgesticht ontworpen door Charles Van Huffel.

132257

Sint‐Veerleplein en omgeving

Gent

Gent

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan
Breydelstraat, Kleine Vismarkt,
Rekelingestraat, Sint‐Veerleplein,
Vleeshuistragel (Gent)

Het Sint‐Veerleplein kan gerekend worden bij de oudste historische
stadspleinen van Gent. Dit rechthoekig plein in de wijk Oudburg is
vanouds gesitueerd aan de voet van het Gravensteen dat de
noordkant van het plein vormt.

vishallen,
burgerhuizen,
herenhuizen,
openbare
pleinen,
stadswoningen,
ziekenhuizen

132263

Hoekhuizen en steegbeluik

Gent

Gent

Assenedestraat 1‐10, 11, Terneuzenlaan
41‐44 (Gent)

Twee dezelfde hoekpanden in spiegelbeeld aan weerszijden van een
steegbeluik, namelijk de Assenedestraat, volgens archiefstukken in
zijn geheel daterend van 1910 en naar ontwerp van architect G.
Henderick. Baksteenbouw met bepleisterde en in verschillende
kleuren beschilderde voorgevels met art‐nouveau‐inslag. Bakstenen
beluikhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met
getoogde muuropeningen.

beluiken,
burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

132264

Woning Elewaut

Gent

Gent

Atletiekplein 7 (Gent)

Halfopen bebouwing, gerealiseerd in opdracht van Etienne Elewaut
naar een ontwerp van het Gentse architectenbureau BARO uit 1973.
De woning is representatief voor de brutalistische
baksteenarchitectuur van dit bureau. Het bakstenen volume omhult
een dynamische inwendige structuur van zeven splitlevels.

burgerhuizen

na WO II

brutalisme

BARO (Ontwerper)

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Henderick Geo (Ontwerper)

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
laboratoria,
universiteitsgeb 19de eeuw,
ouwen, poorten voor WO I
(bijgebouwen)

neogotiek

Cloquet Louis (Ontwerper)

Het voormalige Physiologisch Instituut werd in eclectische stijl, met universiteitsgeb vierde kwart
ouwen
19de eeuw,
voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis
voor WO I
Cloquet vanaf 1898. Het complex omvat soberdere vleugels met twee
en één bouwlaag.

neogotiek

Cloquet Louis (Ontwerper)
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Cloquet Louis (Ontwerper), Van
Huffel Charles (Ontwerper)

burgerhuizen,
ziekenhuizen,
universiteitsgeb
ouwen
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132265

Woning Steyaert

Gent

Gent

Atletiekplein 8 (Gent)

Halfopen bebouwing, gerealiseerd in opdracht van Dirk Steyaert naar burgerhuizen
een ontwerp van het Gentse architectenbureau BARO uit 1976. De
woning is representatief voor de brutalistische baksteenarchitectuur
van dit bureau. Het volume onder een half schilddak omhult een
structuur met zeven verspringende niveaus en een open planindeling.

132276

Burgerhuis

Gent

Gent

Augustijnenkaai 1 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder tentdak.
Bepleisterde lijstgevel met empire‐inslag volgens archiefstukken van
1841.

132277

Traditioneel herenhuis

Gent

Gent

Augustijnenkaai 2 (Gent)

herenhuizen
Brede constructie van acht traveeën en twee bouwlagen, onder
zadeldak rechts afgewolfd, links zijtrapgevel, voorzien van drie kleine
dakkapellen en twee getrapte dakvensters, uit de 17de eeuw.
Verankerde bak‐ en zandstenen lijstgevel in traditionele stijl, volgens
archiefstukken licht aangepast en rechts verbreed met twee traveeën
in 1787.

132278

Burgerhuis in gotische stijl

Gent

Gent

132279

Burgerhuis

Gent

Gent

Augustijnenkaai 3 (Gent)

132283

Rijkswachtkazerne

Gent

Gent

132284

Hoekhuis

Gent

132285

Hotel Piers de Raveschoot

Gent

burgerhuizen

datering

stijl

vanaf 1975

brutalisme

context

persoon
Balliu Eric (Ontwerper), BARO
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

traditioneel

burgerhuizen
Augustijnenkaai 2, Lievestraat 5, 5A (Gent) Woonhuis met trap‐ en lijstgevel van samen vijf traveeën en twee
bouwlagen afgedekt met zadeldak; vermoedelijk daterend uit eind
15de eeuw, grondig gerestaureerd in 20ste eeuw. Verankerde bak‐ en
zandsteenbouw in gotische stijl.

vierde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

gotiek

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met links zijaandak.
Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel volgens
archiefstukken van 1770; twee hoger opgetrokken middentraveeën
bekroond met hoofdgestel en driehoekig fronton.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

Baaisteeg 2, 2A, Erpelsteeg 1‐3,
Ridderstraat 2, Ursulinenstraat 71‐75
(Gent)

Tussen 1981 en 1996 bouwde de federale overheid een nieuwe
rijkswachtkazerne op de plaats van het voormalige Ursulinenklooster.
Met hun postmodernistische ontwerp zette het multidisciplinaire
bureau Groep Planning in op de herwaardering van de historische
stad als leef‐ en werkomgeving. De plannen bij de bouwvergunning
uit 1986 werden getekend door Jan Tanghe, destijds voorzitter van
Groep Planning, en ook Paul Lievevrouw was als ontwerper nauw
betrokken bij het ontwerp.

rijkswachtkazer vanaf 1975
nes,
rijkswachterswo
ningen

Gent

Baaisteeg 4 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk vier en drie
traveeën onder schilddak uit de tweede helft van de 18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

Gent

Baaisteeg 5, Koningstraat 12 (Gent)

Herenhuis op U‐vormige plattegrond, geboortehuis van Alfred Piers herenhuizen,
stallen
de Raveschoot burgemeester van Gent van 1819 tot 1825, later in
gebruik als schoolgebouwen. Noordwestvleugel met voorgevel van
oorspronkelijk negen, nu elf traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1742, opgetrokken in
Lodewijk XIV‐stijl. Noordoostelijke vleugel haaks op voorgevel met
tuingevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping,
onder zadeldak, uit de 17de eeuw; hoogstwaarschijnlijk nog oudere
kern onder meer zichtbaar aan zijgevel in de Baaisteeg. Zuidoostelijke
vleugel of voormalige stallen van vijf traveeën en twee bouwlagen
met mansardedak, mogelijk uit midden 18de eeuw met verankerde
bakstenen achtergevel in Baaisteeg.
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plantensoort

17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

postmodernism
e

classicerende
barok

Groep Planning (Ontwerper),
Lievevrouw Paul (Ontwerper),
Tanghe Jan (Ontwerper)
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132292

Donkere Poort, Sastehuis en Brouwerij
Gebroeders Vanden Berghe

Gent

Gent

Bachtenwalle 10, Prinsenhof 54‐56, 141
(Gent)

Van het grootse omwalde en ommuurde kasteel Prinsenhof, dat in de
loop van 14de‐16de eeuw gegroeid was uit het verdwenen Hof ten
Walle, rest slechts één van de drie poorten die toegang verleenden
tot het voorhof, namelijk de Donkere Poort. Poortgebouw uit 15de‐
16de eeuw. Haaks en aansluitend herenhuis, zogenaamd Sastehuis,
bij de binnengevel van de Donkere Poort circa 1750 opgetrokken op
oudere overwelfde kelders. Voorts rechts van de poort voormalige
brouwerij van twee bouwlagen, met stallen en koetshuizen op begane
grond, opgericht begin 19de eeuw als Brouwerij Gebroeders Vanden
Berghe.

brouwerijen,
herenhuizen,
koetshuizen,
mouterijen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
veranda's

15de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

132291

Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij en
spinnerij met omgeving

Gent

Gent

Bachtenwalle, Creesersweg, Hof ten Walle,
Lodewijk van Malestraat, Prinsenhof,
Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal
(Gent)

Het stadsgezicht omvat het eind 15de‐, begin 16de‐eeuwse
poortgebouw Donkere Poort van het voormalige Prinsenhof, de
brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, katoenspinnerij Vanden
Broecke‐Grenier, architectenwoning J. Colin en enkele burgerhuizen
en stadswoningen.

brouwerijen,
burgerhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
spinnerijen,
stadswoningen

132294

Neoclassicistisch hoekcomplex

Gent

Gent

Bagattenstraat 130, Jan‐Baptist
Guinardstraat 1 (Gent)

Neoclassicistisch hoekcomplex daterend van 1874. Bepleisterde en
witgeschilderde voorgevel verrijkt met contrasterende hardsteen
voor plint‐ en vensteromlijstingen van acht traveeën met drie
bouwlagen, onder zadeldak. Gelijkaardige zijgevel van tien traveeën
in de Bagattenstraat.

kantoorgebouw derde kwart
19de eeuw
en,
oorlogsgedenkt
ekens

neoclassicisme

132295

Burgerhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 145‐151 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met rijkelijke
neoclassicistische voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

neoclassicisme

132296

Ch. de Kerchove Instituut

Gent

Gent

Bagattenstraat 155, Pollepelstraat 15‐17
(Gent)

onderwijsgebou vierde kwart
Stadsschool, aanvankelijk ontworpen door stadsarchitect Ch. Van
wen
19de eeuw
Rysselberghe in 1880‐81. Grotendeels bewaard achtergebouw,
namelijk de oorspronkelijke school, met een merkwaardige overdekte
speelplaats met metalen spant.

132297

Burgerhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 156 (Gent)

Burgerhuis met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en drie traveeën,
daterend uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132298

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 162 (Gent)

Neo‐Lodewijk XVI‐burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen
uit het laatste kwart van de 19de eeuw met een bepleisterde
lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132299

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 165 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van vier traveeën met drie bouwlagen
onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132300

Herenhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 174 (Gent)

Brede lijstgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, herenhuizen
daterend van 1874.

derde kwart
19de eeuw

132301

Hoekhuis

Gent

Gent

Bagattenstraat 62 (Gent)

Afgesnuit hoekpand met drie bouwlagen van respectievelijk drie, een stadswoningen,
winkels
en twee traveeën. Markante houten winkelpuien op de afgesnuite
travee en op de voorgevel.

132302

Herenhuis in Louis‐Philippestijl

Gent

Gent

Bagattenstraat 77, 77A‐E (Gent)

herenhuizen
Rijk versierd herenhuis in Louis‐Philippestijl, daterend van 1874.
Lijstgevel met enkelhuisopstand en gemarkeerd rechterzijrisaliet met
rondboogpoort.
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tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Vindevogel Geo (Ontwerper), Vits
Jules (Ontwerper), Kunstgieterij
Minne (Uitvoerder)

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Louis‐
Philippestijl
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132293

Feestlokaal Vooruit met omgeving

Gent

Gent

Bagattenstraat, Lammerstraat, Parijsberg, Het feestlokaal Vooruit is gelegen achter een huizenrij, voornamelijk burgerhuizen,
feestzalen,
Sint‐Pietersnieuwstraat (Gent)
bestaande uit bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevels. De eclectische,
op art nouveau geïnspireerde architectuur uit het begin van de 20ste stadswoningen
eeuw van de panden gelegen tegenover het feestlokaal Vooruit
fungeren als perspectiefsluiter vanaf de lagergelegen Lammerstraat.

132306

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Ballenstraat zonder nummer (Gent)

Twee arbeidershuisjes van twee bouwlagen en respectievelijk twee
en vier traveeën met zadeldak. Oude kern aangegeven door het
algemeen volume, het aandak en de muurankers.

arbeiderswonin
gen

132305

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Ballenstraat zonder nummer (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak met
een oude kern.

arbeiderswonin
gen

132304

Hoekhuis

Gent

Gent

Ballenstraat zonder nummer, Haringsteeg Drie verdiepingen hoog hoekhuis met respectievelijk vijf en drie
zonder nummer (Gent)
traveeën in verankerde voor‐ en zijgevel uit de tweede helft van de
18de eeuw.

132303

Patershol

Gent

Gent

Ballenstraat, Corduwaniersstraat,
Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg,
Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,
Karmelietenstraat, Kleine Vismarkt,
Kraanlei, Lange Steenstraat, Oudburg,
Plotersgracht, Rodekoningstraat, Sint‐
Veerleplein, Sluizeken, Sluizekenkaai,
Sluizekenstraat, Trommelstraat,
Vrouwebroersstraat, Zeugsteeg,
Zuivelbrugstraat, Zwaanstraat (Gent)

132307

Steegbeluik

Gent

Gent

beluiken
Bandelierstraat 1‐14, Stokerijstraat 53‐59 Steegbeluik van 1882‐1883, restant van oorspronkelijk drie
(Gent)
gelijkaardige beluiken in dezelfde straat. Sobere bakstenen
hoekhuizen met afgesnuite travee flankeren de open toegang tot het
beluik, gevormd door een doodlopend geplaveid straatje, afgesloten
door twee huisjes. Gelijkaardige bakstenen arbeidershuisjes met twee
en een halve bouwlaag en twee traveeën.

132309

Burgerhuis

Gent

Gent

Barrestraat 11 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën waarvan de
middelste hoger opgetrokken en bekroond is met driehoekig fronton
met rocailleversiering onder zadeldak, daterend uit de tweede helft
van de 18de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

132310

Burgerhuizen

Gent

Gent

Barrestraat 15‐17 (Gent)

Twee gekoppelde enkelhuizen met drie bouwlagen en twee traveeën burgerhuizen
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

132311

Burgerhuis

Gent

Gent

Barrestraat 19 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132308

Stadswoningen

Gent

Gent

Barrestraat 1‐9 (Gent)

Sobere bepleisterde en beschilderde rijhuizen met twee bouwlagen
en zadeldak uit 18de ‐ 19de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

132312

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Barrestraat 1A, Kwaadham 40, 44‐50
(Gent)

Ensemble van vijf huizen, namelijk twee identieke hoekhuizen en drie burgerhuizen
identieke rijhuizen, met drie bouwlagen en elk twee traveeën onder
een groot schilddak en een typisch 19de‐eeuwse gevelordonnantie
en bepleisterde, beschilderde lijstgevels.

Het Patershol is een klein maar dichtbebouwd stadsgebied in de
schaduw van het Gravensteen. De wijk wordt gekenmerkt door
enkele grote, religieuze ensembles, luxueuze herenhuizen en
voornamelijk veel middeleeuwse stadswoningen.
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typologie

datering

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

arbeiderswonin
gen, beluiken,
burgerhuizen,
godshuizen,
herenhuizen,
refugiehuizen,
stadswoningen

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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132313

Hoekhuis

Gent

Gent

Barrestraat 2‐4, 2A‐B, Nederkwaadham 19 Hoekcomplex met twee en een halve verdieping en respectievelijk
(Gent)
acht en vijf traveeën onder afgesnuit dak, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132315

Hoekhuis

Gent

Gent

Bastionstraat 1‐5, Dampoortstraat 72
(Gent)

Hoekgebouw van twee traveeën, een afgekante hoektravee en vijf
traveeën met drie bouwlagen onder pannen dak, daterend uit eind
19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132316

Ins tuut voor Hygiëne

Gent

Gent

Baudelohof 2, Koning Willem I‐kaai 7‐8
(Gent)

Van 1906 tot 2009 bevond zich aan het Baudelohof in Gent een
stedelijk laboratorium. In 1954 werd hiervoor een nieuw gebouw
gerealiseerd dat ook een dispensarium omvatte en dat ontworpen
werd door architect Willy Valcke.

laboratoria,
dispensaria

na WO II

modernisme

Riessauw Felix Georges
(Ontwerper), Valcke Willy
(Ontwerper)

132317

Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek
met oorlogsmonument

Gent

Gent

Voormalige abdij van Baudeloo, later Koninklijk Atheneum en
Baudelohof 6, Baudelostraat 50,
Stadsbibliotheek. Sinds 1259 bevond zich aan de Ottogracht een
Beverhoutplein 15‐20, 22,
Bibliotheekstraat 1‐7, Ottogracht 4 (Gent) refugiehuis voor de cisterciënzers van de abdij van Baudeloo bij
Sinaai. Vanaf 1602 werd het klooster uitgebreid en werd een nieuwe
kapel gebouwd. Het merendeel van de kloostergebouwen is
opgetrokken in de eerste helft van de 17de eeuw, uitbreidingen in de
tweede helft 17de eeuw en 18de eeuw. Kloostercomplex omgevormd
tot centrale school in 1797 en kapel tot Tempel der Rede. Van 1800 af
bibliotheken van alle kloosters van de stad ondergebracht in de kapel
en sinds 1819 tot circa 1935 getransformeerd tot
universiteitsbibliotheek: ten behoeve van de bibliotheek werden ten
zuiden van de kapel nieuwe gebouwen opgetrokken. Sinds 1832
wordt het oude klooster ingenomen door het Koninklijk Atheneum.

abdijen,
abdijkerken,
bibliotheken,
oorlogsgedenkt
ekens, poorten
(bijgebouwen)

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

traditioneel,
gotiek,
neoclassicisme

De Cock Carolus (Carl)
(Ontwerper), Pauli Adolphe
(Ontwerper), Pisson Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Fonderie Verbeyst
(Uitvoerder)

132318

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 1 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, vier bouwlagen en een zadeldak, deel
uitmakend van een merkwaardige huizenrij in eclectische stijl
daterend uit begin 20ste eeuw. Gevelopstand geritmeerd door een
breed middenrisaliet, voorzien van drielichten, gescheiden van twee
smallere zijtraveeën door lisenen en bekroond met een in‐ en
uitgezwenkte geveltop, versierd met neogotische en neorenaissance
elementen. Winkelraam op de begane grond.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

eclecticisme

132319

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Baudelostraat 11, 11A (Gent)

burgerhuizen,
Enkelhuis met neogotisch getinte puntgevel van één travee, drie
winkels
bouwlagen en zadeldak, deel uitmakend van een merkwaardige
huizenrij in eclectische stijl daterend uit begin 20ste eeuw; winkelpui
met neorenaissance inslag en terracottareliëf van Adam en Eva rond
de appelboom.

voor WO I

eclecticisme

132320

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 12, 12A (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen met een mansardedak burgerhuizen
met drie dakkapellen. Gecementeerde voorgevel uit het tweede
kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

132321

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Baudelostraat 13 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van verspringend aantal traveeën, drie bouwlagen onder
een zadeldak, op een cartouche gedateerd 1902, deel uitmakend van
een merkwaardige huizenrij in eclectische stijl daterend uit begin
20ste eeuw en voorzien van een houten winkelpui.

voor WO I

132322

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 14 (Gent)

Enkelhuis met één travee, en vier bouwlagen behorend tot veel
voorkomend type uit eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde
begane grond met imitatiebanden. Bovenbouw van wit en groene
geglazuurde bakstenen door uitspringende hoekbanden afgelijnd.
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typologie

burgerhuizen

datering

eerste helft
20ste eeuw

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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132323

Atelier voor ijzer, gebinten en staal met
opslagplaats

Gent

Gent

Baudelostraat 15, Garensteeg 2A‐C (Gent) Atelier voor "ijzer, gebinden, staal", zie opschrift, in 1902 door J.G.
Semey gebouwd. Drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak met
vier dakkapellen. Breed vooruitspringend middenrisaliet waarin
rechthoekige poort met entablement waarboven het halfrond
drielicht, overspannen met een ontlastingsboog waarrond de
waterlijst loopt die eveneens het opschrift "Charpentes metalliques"
inlijst. Opslagruimte met bakstenen achtergevel van vier traveeën
aan de Garensteeg en interessant gebint van ijzeren stangen en tot
pseudo‐zuiltjes verwerkte ijzeren X‐balken.

constructiewerk voor WO I
plaatsen,
opslagplaatsen

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

132324

't Huys Druivesteeg

Gent

Gent

Baudelostraat 17, 17A‐F (Gent)

Burgerhuis zogenaamd "'t Huys Druivesteeg", opgetrokken naar
ontwerp van J.G. Semey. Deel uitmakend van een merkwaardige
huizenrij in eclectische stijl daterend uit begin 20ste eeuw. Twee
traveeën van twee bouwlagen onder een zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

132325

't Huis Baudeloo

Gent

Gent

Baudelostraat 19, 19A‐D (Gent)

Enkelhuis met neogotische trapgevel gedateerd en gesigneerd 1905 burgerhuizen
J.G. Semey. Natuurstenen pui met kruiskozijnen en rondboogdeur
gevat in rondboognissen, met neogotisch maaswerk in het boogveld.
Bakstenen bovenbouw in overstek, steunend op drie rondbogen
opgevangen door consoles in de vorm van hoofdjes, geïnspireerd op
de 16de‐eeuwse architectuur evenals de met terracotta reliëfs
versierde boogvelden gewijd aan de paters van de Baudeloo‐abdij.

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

132326

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 2, 2A (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en een mansardedak
met twee dakkapellen, vanouds behorend bij het hoekhuis met de
Vrijdagmarkt. Baksteenarchitectuur met verwerking van natuursteen
voor de plint, dorpels, waterlijsten en speklagen. Licht
vooruitspringende zijtraveeën bekroond met een trapgeveltje
voorzien van een oeil‐de‐boeuf.

voor WO I

132327

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 20 (Gent)

Enkelhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie
bouwlagen en drie traveeën, onder zadeldak met twee dakkapellen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132328

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 21 (Gent)

Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën met mansardedak burgerhuizen
met dakkapel en oeil‐de‐boeuf. Voorgevelbekleding van geglazuurde
baksteen uit eerste kwart 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

132329

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 22, 22A‐E (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.
Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met keldervensters uit begin
20ste eeuw.

voor WO I

132330

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 24‐30 (Gent)

Gecementeerde lijstgevel van twee traveeën en vier bouwlagen uit de burgerhuizen
eerste helft van de 20ste eeuw, qua stijl aanleunend bij het hoekhuis
ernaast en voorzien van een uitspringende erkervormige travee gevat
tussen vlakke hoekbanden en een soberdere deurtravee.

eerste helft
20ste eeuw

132331

Hoekhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 25 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldaken.
Bepleisterde lijstgevels met afgeschuinde hoek op een arduinen plint
met vijf getraliede keldervensters.

132332

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 27 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak met
geglazuurde bakstenen.

burgerhuizen

132333

Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

Gent

Gent

Baudelostraat 29, 29A‐B (Gent)

Enkelhuis met een bepleisterde lijstgevel uit eerste kwart van de
20ste eeuw met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak naar
ontwerp van A. Ledoux.

burgerhuizen
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eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Ledoux Adrien (Ontwerper)
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132334

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 3, 3A‐D (Gent)

132335

Hoekhuis ontworpen door Stasino

Gent

Gent

132336

Stadswoning

Gent

132337

Huis Toussyns

132338

datering

stijl

burgerhuizen
Breedhuis van vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, deel
uitmakend van een merkwaardige huizenrij in eclectische stijl
daterend uit begin 20ste eeuw. De twee middeltraveeën zijn gevat in
een korfboogvormige nis met waaiervormig boogveld en lopen uit in
een trapgevel met bekronend, gebogen fronton.

voor WO I

eclecticisme

Baudelostraat 32 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met drie bouwlagen van vijf traveeën en zadeldaken.
Baksteenarchitectuur van 1928 naar ontwerp van architect Stasino.
Typisch voor deze bouwperiode: vensters met afgesneden hoeken en
gebruik van cementbepleistering voor vensteromlijstingen en voor
decoratieve casementen in de borstweringen.

interbellum

Gent

Baudelostraat 34, 34B (Gent)

Bepleisterd en beschilderd enkelhuis van drie bouwlagen, twee
traveeën en zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

Gent

Gent

Baudelostraat 36 (Gent)

L‐vormig herenhuis met hardstenen gevels; in 1781 in de Korte
Ridderstraat gebouwd en bij het verdwijnen van deze straat
overgebracht naar de Baudelostraat in 1907. Lijstgevels van twee
traveeën, twee bouwlagen en een mansardedak met vier
dakkapellen. Rijker uitgewerkte straatgevel met benadrukte
bovenverdieping gemarkeerd door vlakke pilasters met Ionische
kapitelen. Aanleunende portiek met rondboogvormige inrijpoort. De
bijbouw, haaks op de eerste vleugel, heeft één travee van vier
bouwlagen met een plat dak.

herenhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

Hoekhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 37, 37B‐C (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder mansardedak voorzien van
dakkapellen, uit 19de ‐ 20ste eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel bestaande uit voorgevel van een travee, afgeschuinde
hoektravee en zijgevel van drie traveeën met uitspringende
middentravee. Uitstalramen op de begane grond.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw,
20ste eeuw

132339

Stadswoning

Gent

Gent

Baudelostraat 45, 45A‐B (Gent)

Twee traveeën breed enkelhuis met drie bouwlagen en zadeldak.

stadswoningen

132340

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 5, 5A (Gent)

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak, deel
uitmakend van een merkwaardige huizenrij in eclectische stijl
daterend uit begin 20ste eeuw. De middentravee is één verdieping
hoger opgetrokken en afgewerkt met een trapgevel die tegen de in‐
en uitgezenkte geveltop, bekroond met een gebogen fronton,
aanleunt.

winkels,
burgerhuizen

132341

Burgerhuizen en stadswoningen

Gent

Gent

Baudelostraat 55, 71‐75 (Gent)

Vier enkelhuizen met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldaken,
uit einde 19de eeuw. Bepleisterde voorgevels op arduinen plint.

burgerhuizen, vierde kwart
stadswoningen 19de eeuw

132342

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 6‐8 (Gent)

Bakstenen enkelhuis van drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak,
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

132343

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Baudelostraat 7 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van twee traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, in 1902
opgetrokken naar ontwerp van J.G. Semey. Smalle deurtravee naast
breder risaliet, gemarkeerd door houten loggia met luifel en de in‐ en
uitgezwenkte geveltop in neorenaissancestijl met bekronend
driehoekig fronton.

132344

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 77 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit 19de
eeuw. Geschilderde en bepleisterde lijstgevel in een
neoclassicistische stijl met gebruik van hardsteen.
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burgerhuizen

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Stasino Maurice (Ontwerper)

eclecticisme

eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

19de eeuw

neoclassicisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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132345

Stadswoningen

Gent

Gent

Baudelostraat 79‐81 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw,
Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën met
20ste eeuw
zadeldak, voorheen een ensemble van drie woningen.
Voorgevelbepleistering en vlak omlijste rechthoekige muuropeningen
dateren uit 19de ‐ 20ste eeuw. Muurankers en algemeen volume
wijzen echter op een oudere constructie.

132346

Hoekhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 85 (Gent)

Hoekhuis bij Oudevest, voorzien van gecementeerde lijstgevels van
twee bouwlagen met schilddak. Vermoedelijk oude kern.

132347

Hoekhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 87 (Gent)

Hoekhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit het laatste burgerhuizen
kwart van de 19de eeuw, drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldaken. Hoektravee met driezijdige loggia waarop smeedijzeren
balkon. Bijbouw van één travee met rechthoekige vensters in dezelfde
stijl.

vierde kwart
19de eeuw

132348

Burgerhuizen

Gent

Gent

Baudelostraat 89‐91 (Gent)

Twee rijhuizen van één travee, drie bouwlagen en zadeldak, met
voorgevelordonnantie en materiaalgebruik uit de jaren 1930.

burgerhuizen

interbellum

132349

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Baudelostraat 9, 9A‐C (Gent)

Enkelhuis van één travee, drie bouwlagen en zadeldak, voorzien van
een houten winkelpui en deel uitmakend van een merkwaardige
huizenrij in eclectische stijl daterend uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

132350

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 95 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen met mansardedak, uit het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw. Voorgevelcementering versierd met
imitatiebanden en gemarkeerd door de pui‐ en waterlijsten; arduinen
plint.

132351

Burgerhuis

Gent

Gent

Baudelostraat 97 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak dat de buiging
van de rooilijn volgt en voorzien is van een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

132369

Stadswoning met Mariabeeld

Gent

Gent

Begijnengracht 108‐112 (Gent)

Mariabeelden, 17de eeuw,
Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen van drie traveeën onder
zadeldak, met voorgevel uit midden tweede helft 19de eeuw en oude, stadswoningen tweede helft
19de eeuw
17de‐eeuwse kern. Tweede bouwlaag met links afgeschuinde hoek
die nis vormt voor een klein terracotta Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met
Kind op sokkel met schelpmotief, vermoedelijk 17de‐eeuws.

132368

Hoekhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 1‐3 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen van respectievelijk drie traveeën, een
afgesnuite hoektravee en vier traveeën onder afgewolfd dak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels verrijkt met imitatiebanden.

132371

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 13‐19 (Gent)

Diephuis met trapgevel van 6 treden en een topstuk, twee bouwlagen stadswoningen 17de eeuw
van heden twee traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de
17de eeuw.

132372

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 14‐16 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak volgens stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
archiefstukken met aangepaste voorgevel van 1783 en behouden
oudere kern, heden opgesplitst in twee woningen.

132373

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 18, 22 (Gent)

Twee gelijkaardige breedhuisjes van elk twee traveeën met twee
bouwlagen onder steil zadeldak, met vermoedelijk kern uit de 17de
eeuw.

132374

Herenhuis met opslagplaats Van Hove‐Van Gent
Heurck

Gent

herenhuizen,
Begijnengracht 19, 19A‐D, Peperstraat 29‐ Dubbelhuis van zeven traveeën en heden drie bouwlagen onder
opslagplaatsen
45 (Gent)
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw en verbouwde
lijstgevel van 1827. Heden gecementeerde voorgevel op arduinen
plint. In de achterbouw bevindt zich het monumentale pakhuis van
Van Hove‐Van Heurck uit 1912. Brede geelbakstenen gevel verfraaid
met donkere banden met gecementeerde plint en versierde fries met
guirlandes onder de kroonlijst.
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stadswoningen
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132375

Hoekhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 2 (Gent)

stadswoningen, tweede kwart
Schuingeplaatst hoekhuis van drie bouwlagen onder vooraan
19de eeuw
afgewolfd dak, volgens archiefstukken verbouwd in 1843. Verankerde winkels
bepleisterde lijstgevels van respectievelijk twee en zes traveeën.
Houten winkelpui op de begane grond.

132376

Poortgebouwtje

Gent

Gent

Begijnengracht 20A (Gent)

Bakstenen poortgebouwtje uit eind 19de eeuw. Eenlaagse travee
afgelijnd door een rechthoekige muizentand, een gordellijst en
schuine bakstenen gootlijst.

poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
19de eeuw

132377

Begijnhof Sint‐Elisabeth

Gent

Gent

Begijnengracht 20A, Begijnhofdries 1‐42,
Edmond Boonenstraat 1‐6, 7, Gravin
Johannastraat 1‐2, 3‐35, Hippoliet
Lammensstraat 2‐10, 10A‐D, Jan
Verspeyenstraat 1‐3, Mathias
Gesweinstraat 1A‐D, Provenierstersstraat
1‐12, 13‐51, Sophie Van Akenstraat 1‐14,
16‐58, Straatje van Oliveten,
Zwartekatstraat 2‐8 (Gent)

De Begijnhofdries, het huidige beboomd pleintje met kerk omgeven
door traditionele huizen en een eind 19de‐eeuwse huizenrijvormde
oorspronkelijk het centrum, de zogenaamde dries van het Sint‐
Elisabeth Begijnhof.

opgaande
bomen,
openbare
pleinen,
begijnhoven

17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132378

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 26‐36 (Gent)

Huizenrij van aanvankelijk gelijkaardige breedhuizen met
doorlopende gootlijst en zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132379

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 35‐37 (Gent)

Diephuis met lijstgevel, drie bouwlagen van vijf traveeën onder
schilddak. Voorgevel van 1794 met behouden bepleisterde
bovenverdieping.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132380

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 39 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën en heden drie bouwlagen en plat dak.
Oorspronkelijk 18e‐eeuwse kern met twee bouwlagen en topgevel
aangegeven door de blinde zijvensters van de bovenste verdieping.

stadswoningen 18de eeuw

132381

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 4, 4A (Gent)

Heden breedhuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak met lijstgevel van 1836 doch behouden haakse kern met
achterpuntgevel, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132382

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 40‐42 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, daterend van 1903. Art‐nouveaugetinte voorgevel met bij
nummer 40 een art‐decowinkelpui van marmer en faiencetegels en
bovenlicht met glas‐in‐lood en bij nummer 42 een eerder art‐
nouveaugetinte pui.

burgerhuizen,
winkels

132383

Stadswoningen met winkelpui

Gent

Gent

Begijnengracht 41‐43 (Gent)

Heden twee breedhuizen met lijstgevel, drie bouwlagen en elk drie
traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw,
volgens archiefstukken in 1826 verbouwd, verhoogd met één
bouwlaag en voorzien van een doorlopende kroon‐ en tandlijst op
klossen. Houten winkelpui op de begane grond.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
derde kwart
19de eeuw

132384

Gevelwand Begijnengracht

Gent

Gent

burgerhuizen,
Begijnengracht 41‐59, 65‐89, 93‐115, 71A, De zuidzijde van de Begijnengracht, één van de oude uitvalswegen
stadswoningen,
Hoogstraat 162 (Gent)
van Gent, heeft vrij diepe percelen en vertoont nog de oudste
bebouwing met verschillende topgevels en oude kernen opklimmend verharde wegen
van de 15de tot de 18de eeuw.

132385

Stadswoningen met houten winkelpui

Gent

Gent

Begijnengracht 44‐46 (Gent)

vierde kwart
Vermoedelijk zes resterende traveeën van een oorspronkelijk negen herenhuizen,
traveeën breed herenhuis met twee bouwlagen en zadeldak mogelijk stadswoningen, 18de eeuw
winkels
volgens bouwaanvraag van 1777. Heden twee huizen met
afzonderlijke winkelpuien.

132386

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 45 (Gent)

Diephuis met klokgevel, twee bouwlagen en vier traveeën onder
zadeldak, volgens archiefstukken van 1778. Bepleisterde en
beschilderde voorgevel op arduinen plint. Behouden interieur met
apotheekinrichting.
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132387

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 47‐51 (Gent)

Heden breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen waarvan drie burgerhuizen
rechtertraveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. De linkerdeurtravee onder plat dak werd vermoedelijk volgens
bouwaanvraag van 1784 verbouwd en behoorde tot een afzonderlijk
huis.

132388

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 48 (Gent)

18de eeuw,
herenhuizen,
Vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw verbouwd gedeelte van
stadswoningen, 19de eeuw
een 18de‐eeuws herenhuis. Twee bouwlagen van twee traveeën
onder mansardedak met dakkapellen. Winkelpui op de begane grond. winkels

132390

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 53 (Gent)

Drie bouwlagen hoog rijhuis van één travee, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132391

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 54‐56, 56A‐F (Gent)

Twee breedhuizen met drie bouwlagen die samen een acht traveeën
brede gevelwand vormen onder zadeldak, volgens archiefstukken
verbouwd in 1818 en verhoogd met één bouwlaag.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132392

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 55‐59 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met een bepleisterde en beschilderde bovenverdieping,
volgens archiefstukken van 1866.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132389

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 5‐7, 7A‐B (Gent)

Twee gelijkaardige breedhuizen met drie bouwlagen en drie traveeën stadswoningen eerste kwart
onder zadeldak, volgens archiefstukken in 1816 verbouwd.
19de eeuw

132393

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 58‐60, 60C (Gent)

Twee gelijkaardige breedhuizen met drie bouwlagen van elk drie
traveeën onder zadeldak, volgens archiefstukken verbouwd in 1819.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132395

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 65 (Gent)

Rijhuis met drie bouwlagen twee traveeën onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw met een bepleisterde
bovenverdieping met verticaliserende pseudo‐pilasters.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132396

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 66 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak. Bepleisterde begin‐19de‐eeuwse voorgevel doch
vermoedelijk oudere kern.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132397

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 68 (Gent)

Smal rijhuisje van één travee met drie bouwlagen, vermoedelijk eind
19de eeuw gebouwd op de plaats van een waterstraatje.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132394

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 6‐8, 6A‐B (Gent)

Heden twee breedhuizen met midden 19de‐eeuwse voorgevels van
respectievelijk drie en twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak,
voorzien van een witbepleisterde gevel. Mogelijk een oudere kern.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132398

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 70‐72, 72A‐B (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en twee traveeën onder
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 19de‐eeuwse lijstgevel.

stadswoningen 19de eeuw

132399

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 73 (Gent)

Diephuis met manke trapgevel met twee bouwlagen van drie
traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

132400

Huis de Pluim

Gent

Gent

Begijnengracht 75‐77 (Gent)

Zogenaamde Huis de Pluim, breedhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met centraal dakvenster, opgevat als
halsgevel en gedateerd "anno 1627". Verankerde, bepleisterde en
beschilderde barokke voorgevel.

burgerhuizen

132401

Stadswoning met winkelpui

Gent

Gent

Begijnengracht 79 (Gent)

stadswoningen, 19de eeuw
Diephuis met lijstgevel, twee traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak. Vermoedelijk oudere kern met 19de‐eeuwse aanpassing en winkels
bepleisterde voorgevel met houten winkelpui.
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132370

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 8, 12 (Gent)

Oorspronkelijk breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
zadeldak en sober bepleisterde voorgevel, volgens archiefstukken
verbouwd in 1840, heden opgesplitst.

132402

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 81 (Gent)

Aanvankelijk diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de‐17de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

132403

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 83 (Gent)

Aanvankelijk diephuis met topgevel, twee bouwlagen van drie
traveeën onder behouden zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de
eeuw. Heden vier traveeën breed en aangepaste topgevel.

stadswoningen 17de eeuw

132404

Geboortehuis Monseigneur Karel Seghers

Gent

Gent

Begijnengracht 85 (Gent)

Diephuis, heden met drie bouwlagen van twee traveeën onder
afgewolfd dak en bepleisterde voorgevel uit de eerste helft van de
19de eeuw. Mogelijk oudere kern. Begane grond met houten
winkelpui.

gedenktekens, eerste helft
stadswoningen, 19de eeuw
winkels

132405

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 87 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw,
Breedhuis met lijstgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder
eerste kwart
zadeldak met twee dakkapellen en driehoekig fronton. Kern mogelijk
18de eeuw
opklimmend tot de 16de eeuw, zoals het arduinen tudorboogvormig
poortje onder een geprofileerde druiplijst, met wapenschild en
sporen van onleesbare inscriptie, laten vermoeden. Bepleisterde
voorgevel vermoedelijk volgens bouwaanvraag van 1717 verbouwd
en aangepast in de loop van de 19de eeuw.

132406

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnengracht 89 (Gent)

Heden twee rijhuizen met drie bouwlagen van samen drie traveeën
onder zadeldak. Voorgevel van 1824 met houten winkelramen op de
begane grond en empiregetinte rondboogvensters op de bel‐etage,
verbonden door imposten. Mogelijk behouden oudere kern, zie
muurankers.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw

132407

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 9 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen van vier traveeën onder
zadeldak, van 1828 doch met vernieuwd gevelparement van
geglazuurde tegels.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132408

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 93 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak. Sober bepleisterde midden 19de‐eeuwse voorgevel.
Muurankers verwijzen naar een mogelijk oudere kern.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132409

Hoekhuis

Gent

Gent

Begijnengracht 97‐115, Hoogstraat 162
(Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen; burgerhuizen
bepleisterde lijstgevels gedateerd 1923, ter vervanging van
empirehuizen onder meer van 1838 en 1829. Een brede hoektravee,
afgelijnd door afgeronde versierde hoekbanden, met langs
weerszijden lijstgevels, van zeven en vier traveeën. Rondboog‐ en
steekboogvensters met typische art‐decoversieringen, vooral blad‐ en
bloemmotieven.

132410

Stadswoning

Gent

Gent

Begijnengracht 98 (Gent)

stadswoningen, eerste helft
Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder
winkels
19de eeuw
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Winkelpui op de
begane grond, met centrale deur met gebogen glaswanden, daterend
van de jaren 1930‐40.

132411

Huis Onze‐Lieve‐Vrouw Hemelvaart

Gent

Gent

Begijnhofdries 1 (Gent)

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
17de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint‐Elisabeth.

begijnenhuizen 17de eeuw

traditioneel

132412

Begijnenhuis Den Roosenkrans

Gent

Gent

Begijnhofdries 10 (Gent)

Huisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint‐Elisabeth.

begijnenhuizen 19de eeuw

traditioneel

132413

Begijnenhuis Maria Magdalena

Gent

Gent

Begijnhofdries 13‐14 (Gent)

Huis, gelegen binnen het Begijnhof Sint‐Elisabeth, van vier traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

begijnenhuizen eerste helft
19de eeuw

traditioneel
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132416

Begijnenhuis Ter Krone

Gent

Gent

Begijnhofdries 15‐18 (Gent)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, derde
kwart 17de eeuw te dateren en gelegen binnen het Begijnhof Sint‐
Elisabeth.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

132415

Begijnenhuisje

Gent

Gent

Begijnhofdries 15‐18 (Gent)

Eénlaags huisje van vier traveeën met zadeldak uit de 19de en 20ste
eeuw, gelegen binnen het Sint‐Elisabethbegijnhof.

begijnenhuizen 19de eeuw,
20ste eeuw

traditioneel

132414

Convent Ten Hove

Gent

Gent

Begijnhofdries 15‐18 (Gent)

conventen
Traditioneel U‐vormig complex in het Sint‐Elisabethbegijnhof,
daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het
derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van De Vrienden van het
Oud Begijnhof. Brede voorgevel, uitziend op ommuurd voortuintje,
van negen traveeën en twee bouwlagen; dak gevat tussen twee
zijtrapgevels gedateerd 1665 (linkergevel) en 1685 (rechtergevel).
Achtergevel en twee haakse vleugels geschikt rondom binnenhofje.
Verankerde achtergevel van zes traveeën in barok getinte stijl.
Linkerdwarsvleugel van vijf traveeën in dezelfde stijl, aan straatkant
trapgevel gedateerd 1671.

132417

Stadswoning in neobarok

Gent

Gent

Begijnhofdries 19 (Gent)

Huis van twee bouwlagen onder zadeldak. Neobarok gebouw uit het
begin van de 20ste eeuw, gelegen binnen Begijnhof Sint‐Elisabeth.
Axiaal poortje in neobarokomlijsting van arduin: spiegelboogdeurtje
met flankerende pilasters en bekronend gebroken fronton met
rechthoekig paneel met voorstelling van Madonna met Kind en
bekroond met siervaas.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

neobarok

132418

Begijnenhuis Sint‐Catharina van Senen

Gent

Gent

Begijnhofdries 2 (Gent)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
17de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint‐Elisabeth. Na
restauratiewerken vertoont de straatkant een trapgevel met zij‐
ingang in neotraditionele stijl. Gerestaureerde achterpuntgevel met
muurvlechtingen.

begijnenhuizen 17de eeuw

traditioneel

132419

Convent Ter Pielvaecx

Gent

Gent

Begijnhofdries 20‐23, 24, 24A‐G (Gent)

Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van conventen
Sint‐Jozef, gelegen binnen het Sint‐Elisabethbegijnhof. Twee
trapgevels van 9 treden en een topstuk, van drie traveeën en twee
bouwlagen van 1640‐41. Hoekhuis met zijgevel van drie traveeën met
een getrapt dakvenster ter hoogte van de middentravee.

132420

Begijnenhuis van Sint‐Jozef

Gent

Gent

Begijnhofdries 21‐24, 24A‐G,
Zwartekatstraat zonder nummer (Gent)

begijnenhuizen 17de eeuw
Huis van Sint‐Jozef, in oorsprong deel van Convent Ter Pielvaecx,
gelegen binnen het Sint‐Elisabethbegijnhof. Vier traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak, met links aandak met muurvlechtingen, uit
de 17de eeuw.

132421

Begijnenhuizen Ter Kruysdraeging, Sint‐
Livinus, Sint‐Lucas

Gent

Gent

Begijnhofdries 3, 6‐7 (Gent)

Verankerde en bepleisterde bakstenen lijstgevels onder zadeldaken; begijnenhuizen tweede helft
17de eeuw,
daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw of de eerste helft van
eerste helft
de 18de eeuw, gelegen binnen het Sint‐Elisabethbegijnhof.
18de eeuw

traditioneel

132422

Convent Ter Velde

Gent

Gent

Begijnhofdries 30‐31, Edmond
Boonenstraat 2 (Gent)

Twee parallelle diephuizen met trapgevels van 10 treden en een
topstuk, van drie en vier traveeën onder zadeldaken, linkertrapgevel
door middel van ankers gedateerd 1664. Traditionele bak‐ en
zandsteenstijl. Zijgevel in de Edmond Boonenstraat van zes traveeën,
rechterzijgevel met drie getrapte dakvensters. Achterpuntgevels met
muurvlechtingen. Rechts van het huis barok toegangspoortje in
omheiningsmuur.

derde kwart
conventen,
17de eeuw
poorten
(gebouwonderd
elen)

traditioneel,
barok

132423

Begijnenhuizen Sint‐Hubertus en Sint‐
Franciscus Exaverius

Gent

Gent

Begijnhofdries 33‐35 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, gebouwd op de plaats waar zich de eerste kapel van het
Sint‐Elisabethbegijnhof zou bevonden hebben, vervangen door twee
begijnhofhuisjes, daterend van 1823.

begijnenhuizen eerste kwart
19de eeuw

132424

Begijnenhuis Sint‐Alexius

Gent

Gent

Begijnhofdries 37‐38 (Gent)

Huis van vier traveeën met een bakstenen lijstgevel, gelegen in het
Sint‐Elisabethbegijnhof.

begijnenhuizen

472/1748

datering

tweede helft
17de eeuw

tweede kwart
17de eeuw

stijl

traditioneel,
barok

traditioneel

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

132425

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Begijnenhuis Onze‐Lieve‐Vrouw Ter Troost Gent

Gent

Begijnhofdries 39‐40 (Gent)

Hoekhuis uit de 17de eeuw, gelegen in het Sint‐Elisabethbegijnhof.
Voorgevel van zes traveeën. Rechts zijpuntgevel met
muurvlechtingen.

begijnenhuizen 17de eeuw

132426

Huis van de grootjuffer en Infirmerie

Gent

Gent

Begijnhofdries 42, Gravin Johannastraat 2 Barokgebouwen uit de tweede helft van de 17de eeuw. Ingrijpende
(Gent)
restauratie‐ en aanpassingswerken in het laatste kwart van de 19de
eeuw. Nu gegroepeerd rondom een vierhoekige binnenplaats met
aanpalende tuin links. Infirmerie ten zuidwesten, opgevat als een bak‐
en zandsteenconstructie van twee bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, waarvan de huidige gevelaspecten dateren van na de
verbouwingswerken. Voorgevel van negen traveeën met bewaarde
centrale barokdeur van zandsteen. Het Huis van de Grootjuffer
situeerde zich in de westvleugel van twee bouwlagen onder
zadeldaken, opgetrokken uit bak‐ en zandsteen. Noordvleugel van
twee bouwlagen onder zadeldak. Voormalige kapel van de infirmerie
in de zuidoosthoek, opgevat als een eenbeukig bak‐ en zandstenen
gebouw met twee traveeën onder zadeldak, voltooid in 1683.
Zijingang van het instituut voorbij de straatbocht: barokportaal
afkomstig van het karmelietenklooster in de Vrouwebroersstraat,
naar hier overgebracht in 1881‐83.

poorten
(bijgebouwen),
begijnenhuizen,
infirmerieën,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

132427

Stadswoningen

Gent

Gent

Begijnhofdries 43‐50, 51 (Gent)

Rijhuizen van drie bouwlagen daterend uit het einde van de 19de
eeuw. Opgetrokken na de ontmanteling van het begijnhof op de
plaats van enkele oude begijnhofhuisjes. Bakstenen of bepleisterde
lijstgevels van het doorsneetype.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132428

Begijnenhuis Sint‐Begga

Gent

Gent

Begijnhofdries 8‐9, 9A‐B (Gent)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen en aanbouw van één
travee en één bouwlaag, respectievelijk afgedekt met zadeldak en
lessenaarsdak; daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw,
gelegen in het Sint‐Elisabethbegijnhof.

begijnenhuizen derde kwart
17de eeuw

132429

Parochiekerk Sint‐Elisabeth

Gent

Gent

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)

begijnhofkerken tweede kwart
In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk
13de eeuw,
grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint‐Baafs stemt toe ,
parochiekerken tweede kwart
er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk
17de eeuw,
zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch
vierde kwart
uitbreiding van de kerk in de 17de eeuw met twee belangrijke
17de eeuw
bouwfasen (1636‐1641 en 1682‐1684). De huidige kerk ontvouwt een
driebeukige basilicale plattegrond met schip van zes traveeën met
gelijke zijbeuken en koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting,
geflankeerd door zijkoren in het verlengde van de zijbeuken.
Uitwendig volledig opgetrokken uit baksteen verlevendigd door
zandsteen.

132430

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 111 (Gent)

Middelgroot burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1875. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand, waarbij de
middentraveeën gemarkeerd worden door een balkon op vier
versierde consoles.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132431

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 113 (Gent)

Rijhuis uit het derde kwart 19de eeuw met omlijste rondboogvensters burgerhuizen
op de bel‐etage met een delicate stucversiering in de blinde
boogvelden met twee profielportretten en in het midden een frontaal
vrouwenhoofd.

derde kwart
19de eeuw

132432

Hoekhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 121 (Gent)

Merkwaardig hoekhuis van drie bouwlagen met twee gevels van twee stadswoningen, vierde kwart
architectenwoni 19de eeuw
traveeën en een afgeschuinde hoektravee, met zadeldak gedateerd
1884, ontworpen door architect Emile Van Hoecke‐Peeters als eigen ngen
woning. Bakstenen lijstgevel horizontaal geritmeerd door de talrijke
omlopende hardstenen banden en de vele sierankers.
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tweede helft
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barok
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Coolens Berten (Ontwerper)

traditioneel

Mathijs Jan (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
van Driessche Roger (Ontwerper)

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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132433

Winkelhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 129 (Gent)

Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, met
art‐decoversiering, van circa 1920. Winkelpui uit dezelfde periode.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

art deco

132434

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 25 (Gent)

Ruim onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand en neo‐Lodewijk XVI‐
inslag.

tweede helft
19de eeuw

132435

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Begijnhoflaan 3, 1A‐D, Rabotstraat 117‐
119 (Gent)

burgerhuizen
Huizenblok op hoek van de Rabotstraat en Begijnhoflaan, daterend
van 1862. Bepleisterde lijstgevels met respectievelijk acht, een en zes
traveeën en met drie bouwlagen.

derde kwart
19de eeuw

132436

Evangelische kapel

Gent

Gent

Begijnhoflaan 31 (Gent)

protestantse
Eenbeukige kapel in neoromaanse stijl opgetrokken op een
rechthoekige plattegrond, volgens archiefstukken van 1864 en naar kerken
ontwerp van architect Pr. Vaunave. Sobere eenlaagse baksteenbouw
afgedekt met een schilddak.

derde kwart
19de eeuw

132437

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 414 (Gent)

Middelgroot burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën burgerhuizen
en drie bouwlagen, met zadeldak, volgens archiefstukken van 1862.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand.

derde kwart
19de eeuw

132438

Herenhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 420 (Gent)

Onderkelderd herenhuis met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën herenhuizen
en drie bouwlagen, met zadeldak, volgens archiefstukken van 1863.
Bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand.

derde kwart
19de eeuw

132439

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Begijnhoflaan 478 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis van twee traveeën en verhoogde
kelderverdieping en drie bouwlagen van circa 1900 met een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

132440

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 482, 482A‐C (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, met
eclectische inslag, van circa 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

132441

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 486 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met burgerhuizen
mansardedak voorzien van twee dakkapellen en een centraal
dakvenster met leuning, van circa 1900. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met verscheidene Lodewijk XVI‐elementen in de uitwerking.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

132442

Architectenbureau Stoop

Gent

Gent

Begijnhoflaan 59 (Gent)

Architectenbureau van architect Monique Stoop in een
kantoorgebouw vanaf 1975
modernistische stijl met brutalistische elementen, daterend van 1977. en

132443

Herenhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 75 (Gent)

Herenhuis met bakstenen lijstgevel met neoclassicistische inslag van
vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit eind 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132444

Burgerhuis

Gent

Gent

Begijnhoflaan 87 (Gent)

Enkelhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw met uitspringende
middentravee gemarkeerd door een deurvenster met gebogen
fronton op vier consoles en een balkon met gebombeerde ijzeren
leuning.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132445

Burgerhuizen

Gent

Gent

Begijnhoflaan 95‐97 (Gent)

Twee statige onderkelderde burgerhuizen van respectievelijk drie en burgerhuizen
vier traveeën en drie bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Hoge bepleisterde en geschilderde lijstgevels met
enkelhuisopstand, in Louis‐Philippestijl.

derde kwart
19de eeuw

132447

Burgerhuis ontworpen door J. Semey

Gent

Gent

Belfortstraat 12 (Gent)

Monumentaal dubbelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met
plat dak, uit eerste kwart 20ste eeuw naar ontwerp van architect J.
Semey. Natuurstenen lijstgevel op hardstenen sokkel.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132448

Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.
Semey

Gent

Gent

Belfortstraat 14 (Gent)

burgerhuizen
Eclectisch enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met
mansardedak, gedateerd 1911 in pui en naar ontwerp van architect J.
Semey. Smalle en hoge lijstgevel met neorenaissance elementen;
sokkel van hardsteen, twee eerste bouwlagen van natuursteen en
twee bovenste van gele baksteen.

474/1748

voor WO I

neoromaans

plantensoort

context

persoon

Vaunave Pr. (Ontwerper)

neoclassicisme

modernisme

Stoop Monique (Ontwerper)

Louis‐
Philippestijl

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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132449

Hoekhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 16 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met afgewolfd dak, uit burgerhuizen
de eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevels van elk twee traveeën
naast de afgeschuinde hoektravee.

eerste helft
20ste eeuw

132450

Burgerhuis ontworpen door Ch. Van
Rysselberghe

Gent

Gent

Belfortstraat 18, 18A‐G (Gent)

Eclectisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit de eerste kwart van de 20ste eeuw, naar ontwerp van
architect Ch. Van Rysselberghe. Verticaliserende gevel van
natuursteen, begrensd door vlakke kolossale pilasters afgedekt met
obelisken die de gebogen geveltop flankeren.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132453

Burgerhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 20, 20A‐D (Gent)

Eenvoudig enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132454

Burgerhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 22, 22A‐D (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met mansardedak,
uit eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en wit geschilderde
lijstgevel met geblokte hardstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132452

Burgerhuis ontworpen door J. Semey

Gent

Gent

Belfortstraat 2‐4 (Gent)

Eclectisch breedhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder sterk burgerhuizen
hellend zadeldak, gedateerd 1903 op gevelsteen en naar ontwerp van
architect J. Semey. Bakstenen lijstgevel met neomiddeleeuwse
elementen.

132451

Hoekhuis Jacob van Artevelde

Gent

Gent

Belfortstraat 2‐4 (Gent)

132455

Hoekhuis ontworpen door Ch. Van
Rysselberghe

Gent

Gent

132456

Hoekhuis

Gent

132457

Hoekhuis met winkelpui

132458

132459

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Huis zogenaamd "Jacob van Artevelde". Eclectisch hoekhuis van vier burgerhuizen
bouwlagen onder schilddak, gedateerd 1903 op plint, naar ontwerp
van architect J. Semey als tegenhanger van hoekhuis Philips van
Artevelde aan de overzijde van de straat. Natuurstenen lijstgevels van
drie en twee traveeën en afgeschuinde hoektravee met, boven deur
en rondboognis met beeld van Jacob van Artevelde, polygonale
hoektoren met ingesnoerde spits.

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Belfortstraat 24, 24A‐F (Gent)

openbare
Eclectisch hoekhuis van drie bouwlagen onder mansardedak met
gebouwen
dakkapellen, uit de eerste kwart van de 20ste eeuw. Openbaar
gebouw (stadsbestuur) naar ontwerp van Ch. Van Rysselberghe. Twee
gele bakstenen lijstgevels van vier en drie traveeën gescheiden door
een hogere afgeronde hoektravee opgetrokken uit natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Gent

Belfortstraat 26‐28, Kammerstraat 27A‐B
(Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met afgewolfd zadeldak, mogelijk uit de stadswoningen tweede helft
18de eeuw
tweede helft van de 18de eeuw. Voorgevel oorspronkelijk opgevat als
een vier traveeën brede bakstenen lijstgevel, waarvan eerste twee
werden gewijzigd tot een enkelhuis en gecementeerd. Zijgevel van zes
traveeën in de Kammerstraat.

Gent

Gent

Belfortstraat 27, 27A (Gent)

burgerhuizen,
Hoekhuis van drie bouwlagen en zes traveeën waaronder de
afgeschuinde hoektravee, met pseudo‐mansardedak, gedateerd 1907 winkels
op de hardstenen sokkel. Lijstgevel bezet met wit geglazuurde
bakstenen. Voorgevel van twee traveeën en zijgevel van drie traveeën
met op begane grond groot winkelvenster in een houten pui met
platte, rechte kroonlijst.

Herenhuis ontworpen door H. en V.
Vaerwyck

Gent

Gent

Belfortstraat 29 (Gent)

Markant enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
mansardedak voorzien van dakkapellen, gedateerd 1907 op
hardstenen sokkel, naar ontwerp van Henri en Valentin Vaerwyck.
Natuurstenen, eclectische lijstgevel met invoeging van een aantal
soms vrij geïnterpreteerde empire‐ornamenten. Aanbouw met
bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen in de Onderstraat.

eclecticisme

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Stadswoningen

Gent

Gent

Belfortstraat 30‐32 (Gent)

Twee enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. stadswoningen 17de eeuw
Vermoedelijk oorspronkelijk één breedhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen uit de 17de eeuw; één bouwlaag toegevoegd in de 19de
eeuw.
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herenhuizen,
bijgebouwen

voor WO I

voor WO I
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132460

Burgerhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 31, 31A‐C (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met mansardedak,
uit eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevel op een begane
grond van arduin.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132461

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 33 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd eclectisch enkelhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak voorzien van dakkapel met tentdak, uit
eerste kwart 20ste eeuw. Lijstgevel van wit geglazuurde baksteen en
met gebruik van hardsteen.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

132462

Burgerhuis 't Krochtje

Gent

Gent

Belfortstraat 34, Vlasmarkt 17 (Gent)

Zogenaamd "'t Krochtje". Hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldak burgerhuizen
(Vlaamse pannen). Het pand is in kern nog een "steen" uit de 13de
eeuw.

16de eeuw,
17de eeuw,
13de eeuw

traditioneel

132463

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Belfortstraat 35‐37, 35A‐D, 37A‐C (Gent)

Twee soortgelijke enkelhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk burgerhuizen
twee en drie traveeën met zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels met neoclassicistische inslag.

eerste helft
20ste eeuw

132464

Herenhuis

Gent

Gent

Belfortstraat 39, Kammerstraat 22 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en respectievelijk zes en drie traveeën herenhuizen
met bepleisterde gevels uit begin 20ste eeuw. Zijgevel gemarkeerd
door een breder linkerzijrisaliet met bekronend driehoekig fronton.

voor WO I

132446

Eclectische burgerhuizen ontworpen door Gent
J. Semey

Gent

Belfortstraat 6‐10, 6A‐C, 8A‐B (Gent)

Eclectisch breedhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen met
mansardedak, gedateerd 1903 op gevelsteen en naar ontwerp van
architect J. Semey. Bestaande uit drie woningen overeenkomstig de
risalieten: uitspringende middenrisaliet van drie traveeën
opgetrokken uit witte natuursteen en twee zijrisalieten van twee
traveeën van gele baksteen.

132466

Burgerhuizen ontworpen door Leon De
Keyser

Gent

Gent

Belfortstraat zonder nummer, Hoogpoort
63 (Gent)

Twee identieke burgerhuizen ontworpen als dubbel winkelpand door burgerhuizen
architect Leon De Keyser in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Twee
enkelhuizen van één travee en vier bouwlagen. Art‐nouveaugetinte
lijstgevels van wit geglazuurde baksteen en natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

132465

Hoekhuis Philips van Artevelde

Gent

Gent

Belfortstraat zonder nummer, Hoogpoort
63 (Gent)

Eclectisch hoekhuis van vier bouwlagen, naar ontwerp van architect J. burgerhuizen
Semey en gedateerd 1902 in plintsteen. Natuurstenen lijstgevel van
drie traveeën, afgeschuinde hoektravee en zijgevel van één travee.

voor WO I

132468

Appartementsgebouw ontworpen door Th. Gent
Desmet

Gent

Belgradostraat 11‐25 (Gent)

Geel bakstenen flatgebouw van vier bouwlagen, kenmerkend voor de appartementsge interbellum
bouwen
Nieuwe Zakelijkheid, van circa 1930 en volgens opschrift naar
ontwerp van architect Th. Desmet.

132470

Stadswoningen

Gent

Gent

Belgradostraat 22‐24 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Op de oude rooilijn ingeplant, onderkelderd breedhuis van vijf
19de eeuw,
traveeën en twee en een halve bouwlaag, met zadeldak, nu
tweede kwart
bestaande uit twee woningen. Bepleisterde en witgeschilderde
19de eeuw
lijstgevel uit midden 19de eeuw, mogelijk aanpassing van een oudere
kern.

132469

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Belgradostraat 2‐4 (Gent)

Twee neoclassicistische rijhuizen van twee traveeën en drie
bouwlagen, met mansardedak, uit laatste kwart 19de eeuw,
aansluitend bij het hoekhuis met de Brabantdam. Lijstgevels met
houten winkelpuien.

132471

Burgerhuis

Gent

Gent

Belgradostraat 24A (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van twee traveeën en vier bouwlagen, met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1909 naar ontwerp van architect Gustave
Draeye, met art‐nouveau‐inslag. Bakstenen lijstgevel geritmeerd door
natuurstenen horizontale banden.

voor WO I

132472

Burgerhuis

Gent

Gent

Belgradostraat 50, 50A (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin burgerhuizen
20ste eeuw. Donkere bakstenen lijstgevel met decoratief
aangewende licht geglazuurde bakstenen voor banden, bogen en
borstweringen.

voor WO I

132473

Burgerhuis

Gent

Gent

Belgradostraat 52 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak en een burgerhuizen
versierde, bepleisterde lijstgevel, van circa 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw
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burgerhuizen

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

De Keyser Leon (Ontwerper)

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

modernisme

Desmet Theofiel (Ontwerper)

neoclassicisme

Draeye Gustave (Ontwerper)
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132474

Nijverheidsgebouw

Gent

Gent

Belgradostraat 54 (Gent)

Smalle gevel met één travee en drie bouwlagen opgetrokken uit
Euvillesteen, van circa 1900.

nijverheidsgebo voor WO I,
vierde kwart
uwen en
productieplaats 19de eeuw
en

132475

Ensemble stadswoningen

Gent

Gent

Belgradostraat 59‐63 (Gent)

Hoekhuis en twee rijhuizen met enkelhuisopstand, van drie
bouwlagen en respectievelijk twee, twee en drie traveeën, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

winkels,
tweede helft
stadswoningen 19de eeuw

132476

Gekoppelde eclectische stadswoningen

Gent

Gent

Belgradostraat 67‐69, 69A‐B (Gent)

stadswoningen voor WO I
Twee onderkelderde rijhuizen van ieder twee traveeën en twee
bouwlagen, met mansardedak, elk met een dakkapel met
neorenaissance inslag, gedateerd "jaar 1908" in de boogvelden van
de bovenvensters. Eclectische lijstgevels van witgeglazuurde baksteen
met gebruik van hardsteen.

132477

Ensemble stadswoningen

Gent

Gent

Belgradostraat 71‐73, 77, 71A‐C, 75A‐B
(Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis en drie rijhuizen van twee bouwlagen en ieder drie
19de eeuw
traveeën, met zadeldak, uit tweede kwart 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met imitatiebanden op de
benedenverdieping.

132478

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Belgradostraat 79, 85 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en enkelhuis van drie traveeën, drie
bouwlagen, uit eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
imitatiebanden op de benedenverdieping.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132479

Sociale woningbouw ontworpen door
Charles Van Rysselberghe

Gent

Gent

Bellefleurstraat 12‐94 (Gent)

Straatwand met 42 sociale appartementen, in 1911‐1912
gerealiseerd door de Gentse Maatschappij der Werkerswoningen,
sinds 1958 Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, naar ontwerp
van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. De gevel is opgetrokken
in gele baksteen met rode speklagen en vertoont een symmetrische
opstand geritmeerd door een spiegelbeeldschema.

voor WO I
sociale
woningen,
portiekflatgebo
uwen

477/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever)
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132482

Sociale woonwijk Nationale
Watersportbaan Georges Nachez

Gent

Gent

132483

Stadswoning

Gent

132484

Stadswoningen

132486

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de
Belvédèreweg 1‐305, Europalaan 1‐264,
Jubileumlaan 2‐572, Neermeerskaai 1‐308, watersportbaan door de stad en de Gentse sociale
huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo
Nekkersberglaan 4‐704 (Gent)
Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy,
Robert Rubbens en Fritz Coppieters.

onderwijsgebou
wen, winkels,
beelden, sociale
woningen,
woonblokken,
sociale
woningen,
woonblokken,
parkwijken,
torenflatgebou
wen

na WO II, na WO
II, na WO II,
vanaf 1975, na
WO II

expo‐stijl,
modernisme,
postmodernism
e, modernisme

Gent

Bennesteeg 10 (Gent)

Diephuis met trapgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1727.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw

Gent

Gent

Bennesteeg 17‐19, 23, 19A (Gent)

Huizenrij met drie bouwlagen onder steil zadeldak mogelijk in kern
opklimmend tot de 17de eeuw, doch bepleisterde voorgevel uit de
19de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Bennesteeg 20 (Gent)

Neoclassicistisch‐getint rijhuis met drie bouwlagen en drie traveeën
onder zadeldak uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

132485

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Bennesteeg 2‐4 (Gent)

Twee breedhuizen met drie bouwlagen en respectievelijk drie en
twee traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

132487

Stadswoningen

Gent

Gent

Bennesteeg 25, 25A (Gent)

Twee breedhuizen met drie bouwlagen en respectievelijk twee en
drie traveeën, onder zadeldak met voorgevel uit eerste kwart 19de
eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

478/1748

19de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Robiette Paul (Ontwerper),
Elanson Henry (Ontwerper),
Verhulst Edward (Ontwerper),
Aubroeck Karel (Ontwerper),
Coolens Berten (Ontwerper),
Berteloot Romain (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Van huffel Albert
(Ontwerper), Bernard de Tracy
Robert (Ontwerper), Bontinck
Georges Germain (Ontwerper),
Bressers Adrien (Ontwerper),
Coolens Victor (Ontwerper),
Coppieters Fritz (Ontwerper),
Dionyse Carmen (Ontwerper),
Mallebrancke Albert (Ontwerper),
Rubbens Robert (Ontwerper),
Trenteseau Jules (Ontwerper),
Vander Haeghen Frans F.O.
(Ontwerper), De Gentse Haard
(Opdrachtgever), De Goede
Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever),
Huisvestingsmaatschappij van
Vlaanderen Gent
(Opdrachtgever), Oost‐Vlaamse
HuurderscoÃ¶peratie Gent
(Opdrachtgever), Volkshaard Gent
(Opdrachtgever)
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132488

Hoekcomplex

Gent

Gent

winkels,
Bennesteeg 25B, Sint‐Niklaasstraat 29‐31, Hoekcomplex van de Sint‐Niklaasstraat met de Bennesteeg en de
burgerhuizen
Voldersstraat 70 (Gent)
Voldersstraat, drie bouwlagen en entresol onder mansardedakmet
houten dakkapellen, uit 19de ‐ 20ste eeuw. Baksteenbouw boven een
bepleisterde en beschilderde begane grond en entresol. Zes traveeën
brede voorgevel, twee afgesnuite hoektraveeën en zijgevels van één
travee. Begane grond met grote uitstalramen gescheiden door
geprofileerde halfzuilen en geblokte hoekpenanten.

19de eeuw,
20ste eeuw

132489

Burgerhuis

Gent

Gent

Bennesteeg 6, 6A (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak uit
de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, gemarkeerd
door zijrisaliet met grote toegangspoort.

burgerhuizen

19de eeuw

132490

Stadswoning

Gent

Gent

Bennesteeg 8 (Gent)

Diephuis met trapgevel; vier traveeën en twee bouwlagen afgedekt
met zadeldak en daterend uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

132491

De grote tuinwijk

Gent

Gent

Bernard de Wildestraat 1‐2, 4‐6, 7‐14, 16‐ Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925
gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen
36, David 't Kindtplein 1‐20, Domien de
Waghemakerestraat 1‐30, 32‐48, Gustaaf naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de
Eylenboschplein 1‐34, Haardstedestraat 57‐ jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale
huisvestingsmaatschappijen.
105, Jakob Ondermaercqplein 1‐12, 13,
Jan Stassinsplein 1‐18, Jan van
Haelststraat 1‐27, Lieven Plumionplein 1‐
12, 13, Louis Roelandtplein 1‐24, 25‐61,
Pieter Huyssensplein 1‐30, Rombaut
Keldermansstraat 1‐16, 18‐21, 22‐26, 27‐
30, 31‐37, Simon Van Asscheplein 1‐14,
Steenakker 50‐90, 100‐190,
Zwijnaardsesteenweg 557‐597, 607‐689
(Gent)

132493

Beluik

Gent

Gent

Berouw 24‐40 (Gent)

Beluik met onregelmatig grondschema, achter brede (3 meter) open beluiken
toegang. De inplanting en grondvorm dateert uit het eerste kwart van
de negentiende eeuw, doch onderging aanpassingen in de loop van
die eeuw. Beluikhuizen van anderhalve bouwlaag, twee traveeën
volgens spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

132492

Steegbeluik

Gent

Gent

Berouw 66‐78, 104 (Gent)

Dubbel steegbeluik met gemeenschappelijke toegang. Van het beluik
kwam in 1857 de rechtersteeg klaar, terwijl de huidige toegang,
samen met de linkersteeg dateren van 1860. Beide delen van beluik
met eigen karakter.

derde kwart
beluiken,
gemakhuisjes, 19de eeuw
kasseiwegen,
opslagplaatsen,
palen

132494

Toegang tot de kruidtuin

Gent

Gent

Berouw zonder nummer (Gent)

Toegang tot de kruiden‐ en plantentuin van het voormalige
Schoolmuseum, gesticht door M. Thiery in 1924.

poorten
(bijgebouwen)

132497

Gemeenteschool

Gent

Gent

Bevelandstraat 22‐26 (Gent)

Voormalige gemeenteschool, opgevat als een beschilderd bakstenen
schoolcomplex uit begin 20ste eeuw.

kleuterscholen, voor WO I
lagere scholen
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typologie

datering

interbellum, na
sociale
WO II,
woningen,
interbellum
sociale
woningen,
duplexwoninge
n, sociale
woningen,
tuinwijken

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

Bernard de Tracy Robert
(Ontwerper), De Wilde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), De Gentse
Haard (Opdrachtgever), De
Gezonde Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever), De Goede
Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever), Bernard de
Tracy Robert (Ontwerper),
Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppieters Fritz (Opdrachtgever),
De Gentse Haard
(Opdrachtgever), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever), Volkshaard Gent
(Opdrachtgever), Minnaar Jules
(Ontwerper), Van de Voorde
Albert (Ontwerper), Van de
Voorde Oscar (Ontwerper),
Gentse Maatschappij voor de
Huisvesting (Opdrachtgever)
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132498

Hoekhuis

Gent

Gent

Beverhoutplein 14, Sint‐Amelbergastraat 2‐ Rijhuis van drie bouwlagen, waarvan het algemeen volume een oude stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
6 (Gent)
kern laat vermoeden uit het laatste kwart van de 18de eeuw.
Bepleisterde voorgevel met drie traveeën onder een schilddak.
Nagenoeg blinde zijgevels van vijf traveeën.

132499

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Beverhoutplein 2, 3A‐B (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit burgerhuizen
eerste kwart 20ste eeuw.

132500

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Beverhoutplein 4, 4A (Gent)

Lodewijk XVI‐gevel, volgens archiefstukken van 1778. Bepleisterde
voorgevel met drie traveeën, twee bouwlagen onder een geknikt
zadeldak met uitgewerkt dakvenster. Bakstenen achtergevel met
oudere kern.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

132501

Burgerhuizen

Gent

Gent

Beverhoutplein 5‐12, 13 (Gent)

burgerhuizen
Empire‐getinte huizenrij uit het eerste kwart van de 19de eeuw
opgevat als een geheel. Drie bouwlagen hoog bepleisterd hoekhuis
met schilddak met een bepleisterde en beschilderde voorgevel van
negen traveeën. De bepleisterde en beschilderde zijgevels tellen in de
Penitentenstraat vijf en in de Sint‐Amelbergastraat vier traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

132502

Stadswoning

Gent

Gent

Beverhoutplein zonder nummer, Bij Sint‐
Jacobs 14 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Bak‐ en
zandsteenbouw met oude kern uit de 17de eeuw en zijtrapgevel.

132503

Steegbeluiken

Gent

Gent

Biekorfstraat 30‐40, 41‐42, 43‐55, 60‐62,
63‐76, 77, 107‐109 (Gent)

De Biekorfstraat omvat verscheidene huizenblokken waaronder twee beluiken,
steegbeluiken met toegang op straatbreedte doorgetrokken tot in de arbeiderswonin
gen
Zeemstraat, en een doodlopend steegbeluik.

132504

Burgerhuis gedateerd 1901

Gent

Gent

Biezekapelstraat 1, 1A‐C (Gent)

Enkelhuis met drie en een halve bouwlaag en twee ongelijke traveeën burgerhuizen
onder zadeldak, op een gevelsteen gedateerd "ANNO / 1901".
Voorgevel met sterke art nouveau‐inslag, bezet met witte
geglazuurde bakstenen boven een hardstenen plint.

132506

Biezekapelletje

Gent

Gent

Biezekapelstraat 2‐4 (Gent)

Barok kapelletje op rechthoekige plattegrond, daterend uit eerste
kwart 18de eeuw en gebouwd door Fr. Van Pottelberghe, heer van
Overdam, ter vervanging van een vroeger kapelletje op deze plaats.

132505

Bisschoppelijk Seminarie

Gent

Gent

Biezekapelstraat 2‐4, 4A, Kapittelstraat 10 Voormalig Bisschoppelijk Seminarie, vermeld sinds de 17de eeuw;
(Gent)
huidige gebouwen echter overwegend daterend uit 18de eeuw, tot
stand gekomen door persoonlijke inzet van de bisschoppen Philippus
E. en Maximiliaan A. Van der Noot wiens wapenschilden op de
frontons van de binnenplaats voorkomen. Begin 19de eeuw
heringericht, verder uitgebouwd en bepleisterd.

132507

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Biezekapelstraat 3‐7 (Gent)

132508

Sociaal appartementsgebouw ontworpen
door Ch. Van Rysselberghe

Gent

Gent

Biezenstuk 103‐123, Rooigemlaan 350‐378 Complex met 42 appartementen, in 1912‐1913 gerealiseerd door de
(Gent)
sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij der
Werkerswoningen naar ontwerp van stadsarchitect Charles Van
Rysselberghe. In 1994 werd de achterbouw ingrijpend verbouwd door
architect Johan Raman.

132509

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 10 (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit eind stadswoningen eerste kwart
18de eeuw. Binnenin resten van middeleeuwse kern.
14de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

132510

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 11, 11A (Gent)

Breedhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zeven
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, volgens archiefstukken
opklimmend tot 1778. Haakse aanbouw met puntgevel voorzien van
muurvlechtingen.

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

classicisme

stadswoningen 17de eeuw

voor WO I

art nouveau

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
18de eeuw

barok

seminaries,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Huizenblok van twee gelijkaardige dubbelhuizen in bak‐ en hardsteen burgerhuizen
met drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, op een
gevelsteen gedateerd 1898.
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datering

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I
sociale
woningen,
portiekflatgebo
uwen

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

cottagestijl

Raman Johan (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles
(Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever)
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132511

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 12 (Gent)

Bepleisterde en beschilderde 19de‐eeuwse lijstgevel met vier
stadswoningen 18de eeuw,
traveeën, drie bouwlagen, schilddak; vermoedelijk 18de‐eeuwse kern.
19de eeuw

132512

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 13, 13A (Gent)

Rijhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en lessenaarsdak.
Bepleisterde voorgevel uit tweede helft 19de eeuw.

132513

Hoekhuis

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 14 (Gent)

Hoekhuis met twee en halve bouwlaag onder een schilddak, daterend burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels op plint
van natuursteen. Voor‐ en zijgevels en de afgekante hoektravee
hebben dezelfde ordonnantie.

tweede helft
19de eeuw

132514

Hoekhuis in empirestijl

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 15 (Gent)

burgerhuizen
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak.
Empirewoning in 1826 door Minard gebouwd voor M.P. Godefroy.
Bepleisterde voorgevel van vijf traveeën. Vooruitspringend zijrisaliet
van twee traveeën wordt bekroond met een driehoekig fronton
voorzien van een oculus. Zijgevel met vijf traveeën.

tweede kwart
19de eeuw

empire

Minard Louis (Ontwerper)

132515

Sint‐Janshospitaal en kapel Sint‐Jan‐in‐
d'olie

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 15A, Oude Schaapmarkt 5‐
11, 11A‐F (Gent)

Hier gesticht in 1191. Het oorspronkelijke complex in beluikvorm
rondom twee binnenplaatsen werd in de 19de eeuw verbouwd.
Eénlaagse gebouwtjes onder pannendak met dakkapellen rondom de
eerste kleine binnenplaats. De twee resterende neoclassicistische
gevels rondom de voormalige vierkantige binnenplaats dateren
vermoedelijk uit begin 19de eeuw. De huidige kapel in rococostijl
dateert van 1743‐1745 en is een ontwerp van Bernard de Wilde.

tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
13de eeuw

rococo,
neoclassicisme

de Wilde Bernard (Ontwerper)

132516

Burgerhuis

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 2, 2A‐C (Gent)

Burgerhuis met twee traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met burgerhuizen
twee dakkapellen. Baksteenbouw verwerkt met hardsteen, uit einde
19de, begin 20ste eeuw.

132517

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 20‐21 (Gent)

stadswoningen, 19de eeuw
Enkelhuis met zes traveeën, drie bouwlagen en zadeldak met
winkels
dakkapel, uit de 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel. Houten winkelpui uit het laatste kwart van de
19de eeuw.

132518

Hoekhuis

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 23‐26, 27, 23A‐B (Gent)

Ruim, drie bouwlagen hoog hoekhuis, afgedekt met een zadeldak, uit stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw
de tweede helft van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.
Voorgevel aan de noordzijde met tien traveeën en zijgevel van vier
traveeën.

132519

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 3 (Gent)

Rijhuis met empire‐getinte lijstgevel van vier traveeën, drie
bouwlagen en schilddak uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch
met een oudere kern aangegeven door het dak en nokrichting.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132520

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 3A, Vrijdagmarkt 34 (Gent) Diephuis aan de Vrijdagmarkt van drie traveeën, vier bouwlagen en
schilddak, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw, gewijzigd
en aangepast als lijstgevel in de negentiende eeuw. 17de‐eeuwse
achtergevel met lijstgevel uitziend op Bij Sint‐Jacobs.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

132521

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 3D, 3F, Vrijdagmarkt 33
(Gent)

132522

Stadswoning Lijnwaadmarkt

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 3H, Vrijdagmarkt 32 (Gent) Stadswoning met barokke trapgevel van drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 17de
eeuw. Achterzijde met trapgevel uitziend op Bij Sint‐Jacobs.

stadswoningen tweede helft
17de eeuw

barok

Thienpont Gerard (Ontwerper)

132523

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 5 (Gent)

stadswoningen, 18de eeuw,
winkels
19de eeuw

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

kapellen
(gebouwen en
structuren),
godshuizen,
beluiken

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak uit het eerste stadswoningen eerste kwart
18de eeuw,
kwart van de 18de eeuw. Achtergevel met bepleisterde klokgevel van
vierde kwart
1795 uitziend op Bij Sint‐Jacobs.
18de eeuw

Drie traveeën breed rijhuis van drie bouwlagen en zadeldak uit de
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met houten winkelpui.
Vermoedelijk oudere kern uit de 18de eeuw, aangegeven door het
algemeen volume en de blindvensters in de zijtraveeën van de derde
bouwlaag die wijzen op een vroegere topgevel.
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132524

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 6 (Gent)

Diephuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak van 1776,
volgens archiefstukken. Bepleisterde en beschilderde voorgevel
afgezet met een klokgevel.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132525

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 7 (Gent)

Vrij hoog dubbelhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
met dakkapel en een bepleisterde lijstgevel; oorspronkelijk twee
bouwlagen uit de 18de eeuw, zie muurankers en vensters, aangepast
en verhoogd in de 19de eeuw.

132526

Hoekhuis

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 7A‐B (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van drie traveeën onder schilddak en
met een horizontaal belijnde lijstgevel, in kern vermoedelijk
opklimmend tot 17de‐18de eeuw, verhoogd met een verdieping in
19de eeuw, en aangepaste winkelpui uit eerste helft 20ste eeuw.
Zijgevel van drie traveeën.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
18de eeuw

132527

Stadswoning

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 8 (Gent)

Diephuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak, met een
dakkapel voorzien van een bekronend driehoekig fronton.
Gevelordonnantie en bepleistering uit de 19de eeuw.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

132528

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs 9, 9A‐C (Gent)

Vier traveeën breed rijhuis met drie bouwlagen en schilddak met
dakkapel bekroond met driehoekig fronton. Kern opklimmend tot de
18de eeuw, met aanpassing in de 19de eeuw. Houten winkelpui uit
eind 19de eeuw. Rechts, aanleunende deurtravee van één bouwlaag
met korfboogpoortje. Achterpuntgevel.

stadswoningen, 18de eeuw,
winkels
19de eeuw

132529

Parochiekerk Sint‐Jacobs

Gent

Gent

Bij Sint‐Jacobs zonder nummer (Gent)

parochiekerken 12de eeuw,
Eén der drie romaanse kerken in de stadskuip. Voornamelijk
13de eeuw,
opgetrokken uit Doornikse kalksteen, gerestaureerd met blauwe
15de eeuw,
hardsteen, later verwerkt met Balegemse zandsteen. In kern
18de eeuw,
opklimmend tot de 12de eeuw, doch met talrijke verbouwingen door
vierde kwart
de eeuwen heen en een grondige restauratie in het vierde kwart van
19de eeuw,
de 19de eeuw. De plattegrond ontvouwt een driebeukige pseudo‐
eerste kwart
kruisbasiliek van vijf traveeën met zijkapellen aan beide zijden, twee
17de eeuw
vierkante westtorens, een achtkantige kruisingstoren, transept,
vijfzijdig koor met kranskapellen en een sacristie ten zuiden.

romaans,
gotiek,
neogotiek

Van Assche Auguste (Ontwerper)

132530

Parochiekerk Sint‐Jozef

Gent

Gent

Bij Sint‐Jozef 32 (Gent)

Neogotische kerk opgetrokken uit bak‐ en hardsteen naar opdracht
van August Van Assche in 1880. Basilicale kerk met driebeukig schip
van vijf traveeën, een transept van één travee, een vlak afgesloten
koor van drie traveeën, geflankeerd door identieke zijkoren met
aanbouwsels, waaronder sacristie.

parochiekerken vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

132531

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Bijlokehof 1‐2, 3, Maurice De Weertstraat Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen met heden nog elf traveeën, stadswoningen derde kwart
19de eeuw
30‐36 (Gent)
een afgekante hoektravee en acht traveeën onder pannendaken,
daterend uit derde kwart 19de eeuw.
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132532

Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster

Gent

Gent

Bijlokekaai 1‐8, 7B‐G, Godshuizenlaan 2,
2B, Jozef Kluyskensstraat 2‐6 (Gent)

Gebouwencomplex, waarvan de noordkant wordt ingenomen door
het Burgerlijk Hospitaal uit 1864‐1880 naar ontwerp van architect A.
Pauli. De oude, tot de 13de eeuw opklimmende hospitaalgebouwen
met kapel liggen deels geïncorporeerd tussen 19de‐eeuwse
gebouwen aan de oostkant. Centraal strekt zich een rechthoekig
beplant plein uit waaraan in het zuiden de oude abdijgebouwen uit de
eerste helft van de 14de eeuw palen, het huidig
cisterciënzerinnenklooster en het Oudheidkundig Museum.

brouwerijen,
hekken,
infirmerieën,
kloosterkerken,
kloosters,
Mariagrotten,
kraamklinieken,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
rusthuizen,
schuren, stallen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen,
schuilplaatsen,
kloostertuinen

16de eeuw,
17de eeuw,
tweede kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
tweede helft
14de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
WO II

traditioneel,
gotiek, barok,
neogotiek

132533

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Bijlokestraat 1, Coupure 183‐187 (Gent)

Eenheidsbebouwing onder schilddak, met een bepleisterde voor‐ en
zijgevel van respectievelijk negen en twee traveeën.

burgerhuizen

132534

Burgerhuis

Gent

Gent

Bijlokestraat 3 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het
laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

132537

Stadswoningen

Gent

Gent

Bijlokevest 109‐115, 135‐137 (Gent)

Gevelwand van dertien traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak, onderbroken door de toegang tot een beluik,
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132538

Steegbeluik

Gent

Gent

Bijlokevest 117‐133 (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang op
straatbreedte, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Sobere bakstenen beluikhuizen met twee en een halve bouwlaag en
twee traveeën met spiegelbeeldschema onder zadeldak.

beluiken

132539

Pleinbeluik Cité Van de Bossche

Gent

Gent

Bijlokevest 118‐168 (Gent)

Achter een lange en brede open toegang bevindt zich een stemmig en beluiken,
kastkapellen
goed onderhouden pleinbeluik op driehoekig grondplan met
negentien woningen daterend van 1862. In het midden van het beluik
een gemeenschappelijke waterkraan en achteraan het steegbeluik,
tegen de blinde muur, een houten neogotisch kapelletje van 1877.

132540

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Bijlokevest 170‐172 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Twee stadswoningen met identieke lijstgevels onder doorlopende
19de eeuw
kroonlijst en afgedekt met schilddak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Bepleisterde voorgevel van zes traveeën en drie bouwlagen.

132541

Steegbeluik Cité Evrard

Gent

Gent

Bijlokevest 18‐54 (Gent)

In 1860 opgetrokken tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open beluiken,
gemakhuisjes
toegang, van de straat gescheiden door drie gemetselde bogen.
Oorspronkelijk woningen van twee bouwlagen, twee traveeën
volgens repeterend schema, onder zadeldak.

132542

Hoekhuis

Gent

Gent

Bijlokevest 2 (Gent)

Hoekhuis met de Bijlokestraat, opgetrokken in art‐decobaksteenstijl
uit jaren 1930. Twee lagere zijtraveeën van twee bouwlagen
flankeren de drie hoger opgetrokken hoektraveeën.
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burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

derde kwart
19de eeuw, WO
I

interbellum

art deco

plantensoort

context

persoon
Coolens Berten (Ontwerper), Pauli
Adolphe (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper), Van huffel
Albert (Ontwerper)
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132536

Stadswoningen

Gent

Gent

Bijlokevest 31, 97‐99, 105 (Gent)

Rijhuizen van twee of drie (nummer 105) traveeën en drie of twee
(nummer 105) bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132535

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Bijlokevest 3‐11, 17, 23, 27, 67‐81, 101‐
103, 139‐167, 178‐190 (Gent)

Verschillende gevelwanden met bepleisterde lijstgevels.

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

132543

Hoekhuizen

Gent

Gent

Bijlokevest 35‐37 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Hoekhuizen, aansluitend met de Boterdaelesteeg, het vroegere
19de eeuw
Boterdaelebeluik, aangelegd in 1871. Baksteenbouw van twee en drie
traveeën, drie bouwlagen en schilddak.

132544

Burgerhuis

Gent

Gent

Bijlokevest 4 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in zakelijke
baksteenstijl, uit tweede kwart 20ste eeuw.

132545

Steegbeluik Cité Delacroix

Gent

Gent

Bijlokevest 41‐61 (Gent)

beluiken
Steegbeluik Cité Delacroix uit het laatste kwart van de 19de eeuw,
met toegang op straatbreedte. Een bewaarde straatkant voorzien van
bakstenen rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

132546

Steegbeluik Cité Muyskens

Gent

Gent

Bijlokevest 56‐80 (Gent)

beluiken,
Tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang; rechts
daterend van 1860, linkerzijde daterend van 1862. Beluikhuizen van gemakhuisjes
twee bouwlagen en twee traveeën volgens repeterend schema, onder
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

132547

Hoekhuizen

Gent

Gent

Bijlokevest 63‐65 (Gent)

Hoekhuizen aansluitend bij de neotraditionele gevelwanden van de
Rokerelstraat. Bakstenen lijstgevels van twee, een en twee traveeën
met twee en een halve bouwlagen en afgesnuit zadeldak, daterend
van circa 1900. Afgekante hoektravee uitgewerkt met trapgeveltje.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

132548

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Bijlokevest 8, zonder nummer (Gent)

Arbeidershuisjes van vier, twee en drie traveeën met twee
bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het laatste kwart van
de 19de eeuw (?).

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

132549

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Bijlokevest 83‐87 (Gent)

Eenheidsbebouwing van zeven traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, stadswoningen derde kwart
uit het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

132550

Steegbeluik Cité Muyskens

Gent

Gent

Bijlokevest 86‐116, 116A‐P (Gent)

Onbewoonbaar verklaard tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede beluiken,
gemakhuisjes
open toegang uit 1865, waarvan de rechterzijde rug‐aan‐rug
opgetrokken werd met de woningen nummers 70‐82 van het
aanpalend beluik.

132551

Stadswoning

Gent

Gent

Bijlokevest 89 (Gent)

Rijhuis met aangepaste gecementeerde voorgevel met art‐deco‐inslag stadswoningen eerste helft
door verwerking van baksteen uit tweede kwart 20ste eeuw.
20ste eeuw

132553

Hoekcomplex van burgerhuizen

Gent

Gent

Bisdomkaai 10‐11, 12 (Gent)

Bakstenen hoekcomplex met de Barrestraat, met drie bouwlagen en burgerhuizen
respectievelijk vijf, een en twee traveeën afgedekt met mansardedak
met dakkapellen, uit eind 19de eeuw.

132554

Rijksmiddelbare School

Gent

Gent

Bisdomkaai 1A‐B (Gent)

gebouwen voor vierde kwart
Schoolgebouw in neo‐Vlaamse‐renaissancestijl, op boogveld van
dakvenster gedateerd 1890. Drie bouwlagen hoog hoekhuis met
19de eeuw
secundair
zeven traveeën brede voorgevel gemarkeerd door middenrisaliet van onderwijs
drie traveeën met bekronend dakvenster met voluten en gebogen
fronton. Hoog zadeldak met twee dakkapelletjes, links gemarkeerd
door hoger opgebouwde octogonale hoektoren met
peerspitsbekroning. Baksteenarchitectuur met verwerking van
zandsteen voor speklagen en omlijstingen.
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burgerhuizen

datering

eerste helft
20ste eeuw

stijl

neoclassicisme

modernisme

neotraditioneel

derde kwart
19de eeuw, WO
I

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon
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132555

Bisschoppelijk Paleis

Gent

Gent

Bisdomplein 1 (Gent)

Het Bisschoppelijk Paleis is een vroeg neogotisch gebouw ontworpen
door ingenieur M.J. Wolters in 1841‐1845, voorzien van een zeven
traveeën brede voorgevel en zijvleugels in de Maaseikstraat en de
Hoofdkerkstraat van elk negen traveeën. De achterliggende tuin,
aangelegd in Engelse landschapsstijl, strekt zich uit tot het koor en
kapittelhuis van de Sint‐Baafskathedraal op de plaats van het
vroegere kerkhof.

bisschoppelijke tweede kwart
19de eeuw
paleizen,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren),
tuinen

132557

Gouverneurswoning

Gent

Gent

Bisdomplein 3 (Gent)

vierde kwart
bijgebouwen,
Voormalige woning van de gouverneur, daterend van 1899, naar
gouverneurswo 19de eeuw
ontwerp van architect Van Ysendyck gebouwd in neoclassicistische
ningen, hekken
stijl met zekere Lodewijk‐XV‐reminiscenties, in combinatie met een
bijgebouw. U‐vormig ingeplant dubbelhuis met voorhof en hek, twee
bouwlagen en zeven traveeën onder mansardedak. Bepleisterde en
beschilderde voorgevel met drie middentraveeën uitlopend op
klokgevel met bekronend gebogen fronton. Bijgebouw met twee
bouwlagen en vier traveeën eveneens uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

132556

Burgerhuis

Gent

Gent

Bisdomplein 3 (Gent)

Breed empire‐getint gebouw, op het einde van de 19de eeuw
gebouwd naast de woning van de gouverneur. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak gemarkeerd door een middenrisaliet van een bredere
travee.

burgerhuizen

132558

Maria Gorettikerk

Gent

Gent

Blaisantvest 37 (Gent)

Modernistische kerk naar ontwerp van architect Rutger Langaskens,
in gebruik genomen in 1961.

parochiekerken na WO II

132559

Oorlogsgedenkteken van de wijk
Blaisantvest

Gent

Gent

Blaisantvest zonder nummer (Gent)

Dit oorlogsmonument werd opgericht ter ere van strijders, politieke oorlogsgedenkt interbellum, na
ekens
WO II
gevangenen, burgerlijke slachtoffers en opgeëisten uit de wijk
Blaisantvest. Centraal bevindt zich het monument ter ere van WOI. Na
de Tweede Wereldoorlog werden er links en rechts van het originele
monument panelen bijgeplaatst. De signaturen op het werk verwijzen
naar bronsgieter Lentacker en beeldhouwer Pieter Heckers.

132560

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Blandijnberg 1‐3, Graaf Arnulfstraat 1
(Gent)

Eenheidsbebouwing van heden drie rijhuizen van twee en een halve
bouwlaag hoog en in totaal acht traveeën breed onder zadeldaken,
daterend uit midden 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132562

Gent
Universiteitsbibliotheek, Hoger Instituut
voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Gent

Blandijnberg 2, Rozier 9, Sint‐
Hubertusstraat 8, 18 (Gent)

Op de plaats van een voormalige arbeiderscité realiseerde de
rijksuniversiteit tussen 1933 en 1945 een bibliotheek en het Hoger
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) naar
ontwerp van Henry van de Velde. Van 1957 tot 1962 werd ten zuiden
hiervan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte opgetrokken naar
plannen van van de Veldes medewerker Eugène Delatte.

interbellum, na modernisme,
bibliotheken,
modernisme
universiteitsgeb WO II
ouwen,
universiteitsgeb
ouwen
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Wolters Mathias Jozef
(Ontwerper)

neoclassicisme

Van Ysendyck Jules Jacques
(Ontwerper)

modernisme

De Bruyne Paul (Ontwerper),
Langaskens Rutger (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

Heckers Pieter (Ontwerper),
Lentacker (Uitvoerder)

Aubroeck Karel (Ontwerper),
Cantré Jozef (Ontwerper), Cerulus
Armand (Ontwerper), Cloquet
Jean‐Norbert (Ontwerper),
Magnel Gustave (Ontwerper),
Robbrecht & Daem (Ontwerper),
van de Velde Henry (Ontwerper),
Van der Wee Barbara
(Ontwerper), Van Engelen
Gommaire (Ontwerper), Van
Volden Julius (Ontwerper),
Wolters Maurice (Ontwerper),
Cerulus Armand (Ontwerper),
Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper), Delatte Eugène
(Ontwerper), Goossens Luc
(Ontwerper), van de Velde Henry
(Ontwerper)
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132563

Burgerhuizen

Gent

Gent

Blandijnberg 5, Graaf Arnulfstraat 2‐4
(Gent)

Geheel vormend van twaalf traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldaken, uit midden 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels met
accent op de twee hoektraveeën van de middenpartij.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132561

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Blandijnberg 7‐11 (Gent)

Eenheidsbebouwing van negen traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132564

Ensemble van burgerhuizen ontworpen
door Ch. Van Driessche

Gent

Gent

Blankenbergestraat 41‐45, Koningin
Astridlaan 36‐38, 76‐78, 94‐106, 36A‐H
(Gent)

In zijn geheel ontworpen architecturaal ensemble met art‐nouveau‐
inslag bestaande uit vijf rij‐ en twee hoekhuizen naar ontwerp van
architect Ch. Van Driessche van 1907. Gevarieerde bak‐ en
natuurstenen gevels met drie bouwlagen en alternerende
overkragende kroonlijsten en puntgevels geïnspireerd op de
Normandische vakwerkbouw, onder zadeldaken.

burgerhuizen

voor WO I

132565

Burgerhuis

Gent

Gent

Blankenbergestraat 66‐68 (Gent)

Burgerhuis met een kleurige bakstenen lijstgevel van twee traveeën
(één op de bovenverdieping) en drie bouwlagen onder plat dak, uit
begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

132566

Burgerhuis

Gent

Gent

Blankenbergestraat 72, 72A‐C (Gent)

Rijhuis uit begin 20ste eeuw met art‐decogevelrenovatie naar
ontwerp van G. Henderick volgens bouwaanvraag van 1927.
Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en een
gecementeerd parement.

burgerhuizen

interbellum,
voor WO I

132567

Burgerhuis

Gent

Gent

Blankenbergestraat 74 (Gent)

Bakstenen burgerhuis van twee ongelijke traveeën en twee
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak, volgens bouwaanvraag van
1907. Voorgevelparement van kleurige baksteen, gemarkeerd door
smalle deurtravee en breed rechterzijrisaliet met aflijnende
imitatiehoekblokken en bekronende puntgevel met overhoeks
topstuk.

burgerhuizen

voor WO I

132570

Hoekhuis en burgerhuis

Gent

Gent

Blekerijstraat 1‐3, 1A, Kongostraat 2, 2A
(Gent)

Beeldbepalend hoekpand en aansluitend rijhuis, opgetrokken uit
baksteen circa 1910.

burgerhuizen

voor WO I

132571

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Gent

Gent

Blekerijstraat 18‐24 (Gent)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van vier enkelhuizen volgens
repeterend schema, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132573

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Blekerijstraat 26‐28 (Gent)

Enkelhuizen met bepleisterde lijstgevels volgens repeterend schema stadswoningen tweede helft
19de eeuw
van twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

132572

Hoekcomplex van stadswoningen

Gent

Gent

Blekerijstraat 2‐8, Blekersdijk 1‐3 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
19de‐eeuws hoekcomplex van drie bouwlagen, waarvan de
oorspronkelijke gevelbepleistering en ordonnantie behouden is in de
Blekerijstraat

132574

Neoclassicistische herenhuizen

Gent

Gent

Blekerijstraat 33‐35, 47, 53 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistische herenhuizen van respectievelijk vier en vijf
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het laatste
kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

132575

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekerijstraat 43‐45 (Gent)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit het laatste kwart burgerhuizen
van de 19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.

vierde kwart
19de eeuw

132577

Kopergieterij

Gent

Gent

Blekerijstraat 50 (Gent)

metaalfabrieken voor WO I
Kopergieterij, opgevat als een bakstenen gebouw verwerkt met
hardsteen, van circa 1910. Tuitgevel met op begane grond drie brede
rondboogvormige muuropeningen.

132578

Burgerhuis in neorenaissancestijl

Gent

Gent

Blekerijstraat 58 (Gent)

Drie bouwlagen hoog rijhuis onder schilddak; bakstenen gebouw in
neorenaissancestijl in de gevelbekroning gedateerd 1892.
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burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

art nouveau,
cottagestijl

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)

art deco

Henderick Geo (Ontwerper)

neoclassicisme

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
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132576

Burgerhuizen

Gent

Gent

Blekerijstraat 5‐9 (Gent)

Bakstenen enkelhuizen met typische gevelordonnantie uit eerste
kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132579

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Blekerijstraat 61 (Gent)

burgerhuizen
Sobere woning van gele baksteen gekenmerkt door de brede lage
ramen, het ronde venster en het algemeen geometrische volumespel,
eigen aan de Nieuwe Zakelijkheid van de dertiger jaren.

interbellum

132580

Burgerhuizen

Gent

Gent

Blekerijstraat 64, 85 (Gent)

Bepleisterde lijstgevels van het doorsneetype uit het laatste kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132581

Magazijn kopergieterij

Gent

Gent

Blekerijstraat zonder nummer (Gent)

Vermoedelijk magazijn van de Kopergieterij. Bakstenen gebouw van
drie traveeën en drie bouwlagen uit eerste kwart 20ste eeuw.

opslagplaatsen eerste helft
20ste eeuw

132583

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 11 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw, vernieuwde neo‐
Lodewijk XVI‐ornamentiek uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132584

Drukkerij

Gent

Gent

Blekersdijk 12‐14 (Gent)

Volgens bouwaanvraag, drukkerij gebouwd onder leiding van
aannemer P. Geleyn in 1906. Breedhuis van zes traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, met een bakstenen lijstgevel.

drukkerijen

voor WO I

132585

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 13 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van een
bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132586

Stadswoningen

Gent

Gent

Blekersdijk 15, 23, 23A (Gent)

Stadswoningen, restanten van een eenheidsbebouwing, met
bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132587

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 16‐20 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen uit eind 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met strakke, neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

132588

Stadswoning

Gent

Gent

Blekersdijk 22‐24 (Gent)

Stadswoning met bakstenen lijstgevel van twee traveeën en twee
bouwlagen, daterend uit eind 19de, begin 20ste eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

132589

Neoclassicistisch ensemble

Gent

Gent

Blekersdijk 25‐31 (Gent)

Stijlvolle neoclassicistische gevelwand van twaalf traveeën en drie
bouwlagen daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132590

Burgerhuizen

Gent

Gent

Blekersdijk 26‐32 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen, daterend burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

132591

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 33 (Gent)

Bepleisterde, neoclassicistische lijstgevel, met vijf traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132592

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Gent

Gent

Blekersdijk 35 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
voorzien van neobarokke dakkapel met kruiskozijn, flankerende
voluten en obelisken. Bak‐ en imitatiehardsteenbouw in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl gedateerd "anno 1884".

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

132593

Stadswoning

Gent

Blekersdijk 37 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën met twee bouwlagen onder stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
mansardedak met dakkapellen, daterend uit het laatste kwart van de
19de eeuw, gedateerd op fries 1885.

Gent

487/1748

stijl

modernisme

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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132594

Herenhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 39, 41A‐D (Gent)

Breedhuis met vijf traveeën en twee bouwlagen, daterend van de
jaren 1880. Lijstgevel met natuurstenen parement versierd met
afgevlakte bossage.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132595

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Gent

Gent

Blekersdijk 47‐51 (Gent)

Eenheidsbebouwing van drie rijhuizen met in totaal zeven traveeën
en twee bouwlagen, nummer 49 als middentravee hoger
opgetrokken, daterend uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

132596

Burgerhuizen

Gent

Gent

Blekersdijk 55‐57 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132597

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 59 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen; daterend uit vierde burgerhuizen
kwart 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde lijstgevel.

vierde kwart
19de eeuw

132598

Burgerhuis

Gent

Gent

Blekersdijk 61 (Gent)

Bakstenen rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen.

burgerhuizen

132599

Stadswoning

Gent

Gent

Blekersdijk 7 (Gent)

Enkelhuisje van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit tweede helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132582

Blekersdijk en omgeving

Gent

Gent

Blekersdijk, Reke (Gent)

De Blekersdijk, met in het verlengde Reke, is gelegen aan de Leie. De stadswoningen, 19de eeuw
beboomde straat wordt gekenmerkt door een gebogen tracé en 19de‐ burgerhuizen,
herenhuizen,
eeuwse bebouwing.
verharde
wegen,
bomenrijen

132602

Hoekhuis

Gent

Gent

Boeksteeg 16, Predikherenlei 11, 11A
(Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd dak,
uit de 19de tot de 20ste eeuw. Zijgevel van twee traveeën.

burgerhuizen

19de eeuw,
20ste eeuw

132604

Steegbeluik

Gent

Gent

Boerderijstraat 14‐32 (Gent)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik, schuin ingeplant in de straat en ook
toegankelijk via een deurtje tussen twee huizen in de
Meibloemstraat. Bakstenen gevelwand van één bouwlaag met
repeterend schema onder mansardedaken met klimmende
dakkapellen, daterend uit eind 19de eeuw.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

132606

Elektriciteitscentrale

Gent

Gent

Bomastraat 11 (Gent)

Voormalige elektriciteitscentrale, gebouwd omstreeks de Eerste
Wereldoorlog, en in 1926 overgenomen als stadsbedrijf. Bakstenen
voorgevel op hoge sokkel, geritmeerd door vlakke lisenen en
gemarkeerd door de functionele uitwerking van de machine‐hal,
gedomineerd door ruime boogramen.

elektriciteitscen WO I
trales

132607

Elektrisch onderstation

Gent

Gent

Bomastraat zonder nummer (Gent)

Het elektrisch onderstation behoort tot een reeks elektrische
onderstations en cabines ontworpen door architect Jean‐Albert De
Bondt tussen 1930 en 1935.

elektrische
onderstations

interbellum

132608

Tolhuis en Voorhaven

Gent

Gent

Bombaystraat, Kopenhagenstraat,
Liverpoolstraat, Londenstraat, New‐
Yorkstraat, Oslostraat, Terneuzenlaan,
Tolhuiskaai, Voorhavenkaai,
Voorhavenlaan, Wiedauwkaai (Gent)

De sites van de Voorhaven en Tolhuis vormen een goed bewaard
voorbeeld van havenaanleg uit de periode 1880‐1890 met nog
overblijvende essentiële onderdelen zoals een stuw, een schutsluis,
sluiswachterswoningen, havenloodsen, havenkranen en
droogdokken..

havens

vierde kwart
19de eeuw

132609

Schoolgebouw

Gent

Gent

Bommelstraat 24 (Gent)

Voormalige stadsschool, met bewaarde turnzaal en gaanderij,
volgens kadastergegevens van 1906.

onderwijsgebou voor WO I
wen
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stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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132610

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Bommelstraat 25‐37, Vlierstraat 85‐89
(Gent)

Reeks arbeidershuisjes van één bouwlaag in eenheidsbebouwing.
Enkelhuisjes van twee traveeën onder geknikt zadeldak, volgens
archiefstukken van 1867.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

132613

Burgerhuis

Gent

Gent

Bonifantenstraat 12 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen afgedekt met een steil burgerhuizen
zadeldak met klimmende dakkapellen en een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel, daterend van 1817.

132614

Stadswoning

Gent

Gent

Bonifantenstraat 12‐14 (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde lijstgevel, met behoud van oudere stadswoningen
kern.

132611

Burgerhuizen

Gent

Gent

Bonifantenstraat 1‐3 (Gent)

Ontpleisterde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak; baksteenbouw met verwerking van zandsteen, daterend uit
eerste helft 19de eeuw. Gietijzeren bloemdecoratie met empire‐
inslag op de borstwering.

132615

Hoekhuis

Gent

Gent

Bonifantenstraat 13‐19, Burgstraat 36
(Gent)

18de eeuw
Hoekhuis met drie bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel onder poorten
schilddak. Vernieuwde gevel, maar 18de‐eeuwse kern. Blinde zijgevel (bijgebouwen),
stadswoningen
en aanbouw met 18de‐eeuwse spiegelboogvormige poort met
geprofileerde rechtstanden op neuten met imposten, bladvormige
sluitsteen en hoekversieringen.

132616

Hoekhuis

Gent

Gent

Bonifantenstraat 14, Burgstraat 38 (Gent) Hoekpand met drie bouwlagen van respectievelijk vijf en zes traveeën stadswoningen derde kwart
19de eeuw
onder schilddak, verbouwd volgens bouwaanvragen van 1859‐1860.
Bepleisterde en beschilderde voorgevel.

132617

Meisjesschool

Gent

Gent

Bonifantenstraat 2 (Gent)

Oorspronkelijk schoolgebouwen van de voormalige kosteloze
meisjesschool, gesticht in 1854. Aan de straatkant zogenaamd
Vestibule, daterend van 1867. Breedhuis van twee bouwlagen met
zadeldak in neoclassicistische stijl.

132618

Burgerhuizen

Gent

Gent

Bonifantenstraat 5‐7, 7A‐D (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend van circa 1800 en voorzien van een gedecapeerde
lijstgevel.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

132619

Burgerhuis

Gent

Gent

Bonifantenstraat 6 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
oude kern met voorgevelaanpassingen uit tweede helft 18de eeuw.
Lijstgevel met vernieuwd baksteenparement doch met behouden
verankering. Rondboogdeur, met gesmeed ijzeren waaier, in Lodewijk
XVI‐stijl, ingeschreven in een rechthoekige, hardstenen omlijsting.

tweede helft
18de eeuw

132612

Stadswoningen

Gent

Gent

Bonifantenstraat 8‐10 (Gent)

Twee enkelhuizen van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak;
bepleisterde lijstgevel op arduinen plint volgens bouwaanvraag
daterend van 1825.

132620

Hoekhuis

Gent

Gent

Bonifantenstraat 9 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak en bepleisterde
lijstgevels, van 1841. Voorgevel met enkelhuisopstand en een
eenvoudige zijgevel, verruimd met een lijstgevel van drie traveeën en
twee bouwlagen.

132621

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Boomstraat 49 (Gent)

Arbeiderswoning van 1911 van twee bouwlagen met een
gecementeerd parement met schijnvoegen, restant van een
gevelwand.

132622

Parochiekerk Sint‐Theresia van het Kind
Jezus en pastorie met tuin

Gent

Gent

Boomstraat 73, zonder nummer (Gent)

Driebeukige neoromaanse kruiskerk met toren op het noordoosten, parochiekerken, interbellum
gebouwd in gele baksteen, verwerkt met hardsteen naar ontwerp van pastorieën,
Edgard Van Hoecke‐Delmarle in 1928. Links van de kerk pastorie met pastorietuinen
aansluitende tuin, deel uitmakend van hetzelfde ontwerp.

489/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw

neoclassicisme

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

arbeiderswonin voor WO I
gen

neoromaans

Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)
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132624

Stadswoningen

Gent

Gent

Borreputsteeg 2A, Koestraat 1‐3 (Gent)

Twee diephuisjes van respectievelijk drie en twee traveeën en twee stadswoningen eerste helft
18de eeuw,
bouwlagen, onder twee zadeldaken die echter later gedeeltelijk
derde kwart
gewijzigd zijn tot mansardedak, aansluitend bij hoekhuis aan
18de eeuw
Kalandeberg. Kern uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch volgens
archiefstukken in 1767 gewijzigde voorgevel aansluitend bij het
hoekhuis van Kalandeberg. Achtergevels opgevat als twee
witgeschilderde en verankerde bakstenen puntgevels van
respectievelijk twee en drie traveeën en drie bouwlagen.

132625

Stadswoning

Gent

Gent

Borreputsteeg 6 (Gent)

Empire‐getint enkelhuis van drie traveeën met drie en een halve
bouwlaag met een bepleisterde lijstgevel, uit eerste kwart 19de
eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132635

Stadhuis Gent

Gent

Gent

Botermarkt 1 (Gent)

Het stadhuis bestaat uit een vierzijdig complex van gebouwen. Van de
oudste schepenhuizen resteert enkel een middeleeuwse kelder. Het
oudste, bovengronds bewaarde gedeelte ligt midden in het
stadhuiscomplex: een rechthoekig gebouw in Ledesteen, opgericht
voor de schepenen van de keure vanaf 1482. Tussen 1519 en 1539
kwam het nieuwe schepenhuis van de keure tot stand, volgens de
plannen van Rombout Keldermans en Dominicus de Waghemakere,
nadien uitgebreid. In 1580‐82 werd een volume met gevel in
renaissancestijl aan de Hoogpoort opgericht naar ontwerp van
meester Joos Rooman. Tussen 1595 en 1618 werd aan de Botermarkt
een nieuw schepenhuis van gedele in renaissancestijl opgetrokken. De
conciërgewoning op de hoek van de Hoogpoort en Stadhuissteeg
dateert van 1700‐1701. De voormalige armenkamer aan de
Poeljemarkt dateert van midden 18de eeuw. In 1880‐1881 verrees
langs de zijde van de Poeljemarkt een nieuw tussengedeelte, naar
ontwerp van stadsarchitect Ch. van Rysselberghe.

oorlogsgedenkt
ekens,
conciërgewonin
gen,
godshuizen,
schepenhuizen,
stadhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kelders

vierde kwart
19de eeuw,
14de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

132636

Burgerhuis

Gent

Gent

Botermarkt 10 (Gent)

Breedhuis met verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen,
onder mansardedak voorzien van centrale dakkapel met
frontonbekroning, gedateerd 1905 op fries. Bakstenen lijstgevel met
verwerking van natuursteen.

burgerhuizen

voor WO I

132637

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Botermarkt 11‐12 (Gent)

Breedhuis in eclectische stijl van drie traveeën en drie bouwlagen
onder mansardedak, uit eerste kwart 20ste eeuw, met een lijstgevel
van natuursteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

132638

Stadsgevangenis

Gent

Gent

Botermarkt 17‐18, 17A, 18A (Gent)

Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de gevangenissen
westgevel van de Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter
vervanging van de in 1718 op de Korenmarkt gesloopte
stadsgevangenis. Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis
behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
gebogen mansardedak, in overgang Lodewijk XIV‐Lodewijk XV‐stijl,
opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt. Lijstgevel van
hardsteen, bekroond met een gebogen fronton met in het tympaan
een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas, waarvan de
bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

tweede kwart
18de eeuw

classicerende
barok

't Kindt David (Ontwerper)

132639

Lakenhal

Gent

Gent

Botermarkt 17‐18, 18A, 17A, Sint‐
Baafsplein 2A (Gent)

Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het lakenhallen
stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe
Lakenhal aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort.
Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon
Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf traveeën lange
ontwerp uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan
de noordzijde en was het oorspronkelijke 15de‐eeuws ontwerp
voltooid.

tweede kwart
15de eeuw,
voor WO I

gotiek

De Waele Joseph (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper),
Van Assche Simon (Ontwerper),
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

490/1748

typologie

datering

stijl

gotiek,
renaissance,
barok

plantensoort

context

persoon

de Waghemakere Domien
(Ontwerper), de Wilde Bernard
(Ontwerper), Francart Jacques
(Ontwerper), Hofman Jean‐Pierre
(Ontwerper), Keldermans
Rombout II (Ontwerper), Pauli
Adolphe (Ontwerper), Pisson Jean‐
Baptiste (Ontwerper), Rooman
Joos (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles
(Ontwerper), Viollet‐le‐Duc
Eugène Emmanuel (Ontwerper)
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132640

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint‐ Gent
Jorishof

Gent

Botermarkt 2 (Gent)

Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse
revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. Het gebouw van
Ledesteen werd gerestaureerd in 1911‐1912 onder leiding van H.
Geirnaert. Bij de restauratie werden de gevels hersteld in hun
oorspronkelijke staat, gebeurden er toevoegingen, en werden
achtergevels en aanbouwen uitziend op de binnenplaats in
traditionele stijl wederopgebouwd. Op de hoek is een nis uitgespaard
waarin zich een Mariabeeld van Aloïs De Beule bevindt. Op de
geveltop prijkt het beeld van Sint‐Joris met de draak van de hand van
Geo Verbanck.

tweede helft
gildehuizen,
heiligenbeelden 15de eeuw,
voor WO I
,
gevelniskapelle
n, Mariabeelden

132641

Herberg De Turk

Gent

Gent

Botermarkt 3 (Gent)

Huis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak met
zijtrapgevel en voorzien van getrapte dakkapel, daterend uit het
derde kwart van de 15de eeuw, gerestaureerd in 1910‐1912 naar
ontwerp van architect Hendrik Geirnaert. Lijstgevel met
enkelhuisopstand opgetrokken uit Ledesteen.

herbergen

132642

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Botermarkt 4‐5, 4A‐C (Gent)

burgerhuizen
Twee gelijkaardige breedhuizen met dubbelhuisopstand, van
respectievelijk zes en zeven traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, uit derde‐vierde kwart 18de eeuw. Nummer 4 volgens
archiefstukken uit 1782. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels met
Lodewijk XVI‐inslag.

tweede helft
18de eeuw

132643

Eclectisch ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Botermarkt 6‐7, 8 (Gent)

Drie rijhuizen met bakstenen gevelwand ontworpen als een geheel in burgerhuizen
eclectische stijl en daterend uit eerste kwart 20ste eeuw. Breedhuis
van negen traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

132644

Burgerhuis

Gent

Gent

Botermarkt 9 (Gent)

Breedhuis met verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen
onder mansardedak, opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Lijstgevel van witgeglazuurde baksteen in eclectische stijl.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

132678

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 101 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en vier bouwlagen, uit
laatste kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132677

Burgerhuis in empire

Gent

Gent

Brabantdam 10‐12 (Gent)

Burgerhuis met empiregevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit burgerhuizen
eerste kwart 19de eeuw, voornamelijk opvallend door zijn rijke
versiering. Bepleisterde lijstgevel, waarvan de sokkel en gedeelte
begane grond van marmer, vermoedelijk gewijzigd in de 20ste eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

empire

132679

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Brabantdam 103, 105A‐C (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis uit vierde kwart 19de eeuw in eclectische stijl met
overwegend gebruik van klassieke en barokke ornamenten.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en vier en
een halve bouwlaag met middenrisaliet gemarkeerd door balustrade
en flankerende halfzuilen.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

132680

Burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 104‐122, 122A (Gent)

Huizen van vier bouwlagen met lijstgevel voorzien van gecementeerd burgerhuizen
parement, opgetrokken in twee fasen binnen een korte tijdspanne,
nummer 104‐106 en nummer 108‐116 daterend van circa 1929,
nummer 118‐122 volgens archieffoto's gebouwd ter vervanging van
een trapgevel in 1931.

interbellum

132682

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 107 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en vier bouwlagen, uit vierde kwart 19de
eeuw met een bepleisterde lijstgevel.

132684

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 113 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen, uit eind stadswoningen vierde kwart
19de eeuw.
19de eeuw

132685

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 115‐117, 117A‐C (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen. Bepleisterde
burgerhuizen,
lijstgevel opgericht in neoclassicistische stijl in vierde kwart 19de
winkels
eeuw. Nummer 117 behouden winkelpui met geblokte hoekpilasters.

491/1748

datering

stijl
gotiek,
neogotiek

derde kwart
15de eeuw

context

persoon
De Beule Aloïs (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme
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132686

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 119 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen met bepleisterde lijstgevel van
respectievelijk één, een afgeschuinde hoektravee en drie traveeën,
daterend uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132687

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 121 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met de Abeelstraat van drie bouwlagen en respectievelijk
vijf traveeën, afgekante hoektravee en één travee in de Brabantdam,
daterend uit vierde kwart 19de eeuw. Gevelbepleistering
verlevendigd met imitatiebanden.

vierde kwart
19de eeuw

132688

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Brabantdam 123‐125 (Gent)

Twee rijhuizen met identieke lijstgevel onder doorlopende
kroonlijstlijn. Voorgevel van drie bouwlagen en samen vier traveeën
uit vierde kwart 19de eeuw.

132689

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 124‐132 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak; bak‐ en burgerhuizen
hardstenen gevel met neoclassicistische inslag uit eerste kwart 20ste
eeuw.

132690

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Brabantdam 134 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.
Bepleisterde lijstgevel uit tweede helft 19de eeuw met houten
winkelpui met uitgewerkte rolluikkast.

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

132691

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 137‐139, 139A‐C (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.
Bepleisterde lijstgevel van de jaren 1860.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132692

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 140‐142 (Gent)

Hoekgebouw van drie bouwlagen met Schepenenvijverstraat.
Gebouwd op de nieuwe verspringende rooilijn eind 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevels van respectievelijk vijf en twee traveeën
onder doorlopend hoofdgestel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132693

Eenheidsbebouwing van hoekhuis en
burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 141‐145, 145A‐E (Gent)

Eenheidsbebouwing van een hoekhuis en een enkelhuis met drie en burgerhuizen
een halve bouwlaag en respectievelijk drie, een afgekante hoektravee
en acht traveeën onder afgewolfde zadeldaken, daterend van 1848,
gebouwd in opdracht van J. Migom.

132694

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 144 (Gent)

stadswoningen
Hoekhuis met gecementeerde voorgevel van twee traveeën en drie
bouwlagen en zijgevel van vier traveeën en twee bouwlagen, behoud
van oudere doch verbouwde kern, aangeduid door de steile
dakhelling zichtbaar in de zijgevel.

132695

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 146‐148, 148A (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
gecementeerde voorgevel uit eerste kwart 20ste eeuw doch met
19de‐eeuwse kern.

132676

Hoekhuis in empire

Gent

Gent

Brabantdam 1‐5, Gouvernementstraat 9
(Gent)

burgerhuizen
Ruim hoekhuis in empirestijl van drie bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, uit eerste kwart 19de eeuw, met een voorgevel van zeven
traveeën in Gouvernementstraat en een zijgevel aan Brabantdam van
negen traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

132696

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 150‐152 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met twee dakkapellen, uit tweede helft 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met accent op bel‐etage.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132697

Gekoppelde stadswoningen met houten
winkelpui

Gent

Gent

Brabantdam 156‐158 (Gent)

Rijhuizen met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen, uit eerste helft 19de eeuw, en voorzien van een houten
neoclassicistische winkelpui.

stadswoningen, eerste helft
winkels
19de eeuw

132698

Stadswoningen

Gent

Gent

Brabantdam 160‐162 (Gent)

Breedhuizen met een bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en drie stadswoningen derde kwart
bouwlagen onder zadeldaken, daterend uit derde kwart 19de eeuw.
19de eeuw

492/1748

stijl

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw,
19de eeuw
empire

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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132699

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Brabantdam 164 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Breedhuis, oorspronkelijk twee dubbelhuizen, op de oude rooilijn,
met op de begane grond elk drie traveeën en op de bovenverdieping
respectievelijk twee en één traveeën, afgedekt met zadeldak met
twee getrapte dakvensters; daterend uit de 17de eeuw. Beschilderde
en verankerde bak‐ en zandsteenbouw.

132700

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 166‐168 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens burgerhuizen,
bouwaanvraag van 1838. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met winkels
houten winkelpui.

132701

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 2 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met zeven traveeën brede voorgevel
onder afgewolfd zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw. Tijdens eerste
helft 20ste eeuw opnieuw bepleisterde lijstgevel, voorzien van
rechthoekige bovenvensters met empireleuningen. Zijgevel van drie
traveeën met zelfde ordonnantie.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

132702

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 201, zonder nummer (Gent)

Twee enkelhuizen met deels bepleisterde lijstgevel van zes traveeën
en drie bouwlagen op arduinen plint, oorspronkelijk deel uitmakend
van de eenheidsbebouwing, van 1843.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

132703

Burgerhuis in empire

Gent

Gent

Brabantdam 23‐25 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en vijf bouwlagen met zadeldak, uit
eerste kwart 19de eeuw. Oorspronkelijk drie bouwlagen hoge
lijstgevel in empirestijl, verhoogd met twee bouwlagen en voorzien
van neo‐Lodewijk XVI‐versiering in eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

132704

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 27 (Gent)

Hoekhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde stadswoningen eerste kwart
lijstgevel, gedateerd 1822.
19de eeuw

132705

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 28‐30 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen met afgewolfd zadeldak uit eerste
helft 19de eeuw. Zes traveeën brede bepleisterde lijstgevel, nu
gesplitst in twee winkelhuizen.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

132706

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 39, 43 (Gent)

Rijhuis van drie bouwlagen in typische stijl van de jaren 1930,
parement van geel geglazuurde tegels met bruine tegels als
vensteromlijsting.

burgerhuizen

interbellum

132707

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 42‐44, 44A (Gent)

Breedhuis met een bepleisterde lijstgevel, opgesplitst in twee
woningen, van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met
dakkapellen, daterend uit de jaren 1880 en gebouwd op de nieuwe
verspringende rooilijn.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132708

Burgerhuis, gedateerd 1647

Gent

Gent

Brabantdam 46 (Gent)

Traditioneel huis van twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak;
cartouche met bouwjaar "Anno 1647" aangebracht bij de grondige
restauratiewerken midden twintigste eeuw. Voorgevel van vier
traveeën uitlopend in een trapgevel.

burgerhuizen,
winkels

tweede kwart
17de eeuw, na
WO II

132709

Stadswoning ontworpen door David 't
Kindt

Gent

Gent

Brabantdam 48 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een
18de eeuw
zadeldak; verankerde bak‐ en zandsteenbouw oorspronkelijk
bepleisterd; volgens bouwaanvraag gebouwd naar ontwerp van David
't Kindt in 1754.

132710

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 49‐51 (Gent)

Lijstgevel van drie traveeën met drie bouwlagen uit tweede helft
19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132711

Stadswoning met klokgevel

Gent

Gent

Brabantdam 50 (Gent)

Klokgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
tweede‐derde kwart 18de eeuw, ontpleisterd circa midden 20ste
eeuw.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

132712

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Brabantdam 52, Zwaardsteeg 2 (Gent)

17de eeuw,
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in kern achterhuizen,
stadswoningen eerste helft
opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast tot lijstgevel in 1817,
19de eeuw
toevoeging van bovenste verdieping in 1833. Bak‐ en zandsteenbouw.
Achterhuis aangepast in 1833, uitziend op de Nederschelde.
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plantensoort
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persoon

tweede kwart
19de eeuw

empire

traditioneel

't Kindt David (Ontwerper)
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132713

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 54, 54A‐B (Gent)

Onderkelderd hoekhuis van drie bouwlagen, gevel daterend van
1828, doch met 18de‐eeuwse kern. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel van acht traveeën. Vier traveeën brede zijgevel in de
Zwaardsteeg op verschillende bouwlaaghoogte.

burgerhuizen

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

132714

Neobarok burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 55‐61 (Gent)

Neobarokke, bepleisterde gevel van vier traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
uit vierde kwart 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neobarok

132715

Herenhuis Brauwerije de Kausse

Gent

Gent

Brabantdam 56 (Gent)

Enkelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen met mansardedak; brouwerijen,
herenhuizen
bepleisterde lijstgevel in Lodewijk XIV‐stijl volgens bouwaanvraag
daterend van 1730. Gedrukte rondboogpoort in arduinen hol
geprofileerde omlijsting met kroonlijst, volgens bouwaanvraag van
1777. Drie gecementeerde achterpuntgevels.

tweede kwart
18de eeuw

classicerende
barok

132716

Burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 60‐64 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen afgedekt met
mansardedak, met een bewaard dakvenster, op fries gedateerd
MDCCLY, zie bouwaanvraag 1752, en met een bepleisterde en
verankerde lijstgevel. Vanouds opgesplitst in twee woningen.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

132717

Eenheidsbebouwing ontworpen door L.
Morial en A. Terztweil

Gent

Gent

Brabantdam 63‐67 (Gent)

Eenheidsbebouwing van winkelhuizen van vier en drie traveeën met
drie bouwlagen onder zadeldak. Beschilderde bak‐ en hardstenen
lijstgevels in neobarokstijl volgens opschrift gebouwd naar ontwerp
van L. Morial en A. Terztweil circa 1885.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132718

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 66 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak in kern stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
opklimmend tot vermoedelijk eind 18de eeuw, aangepast tot
eerste kwart
lijstgevel in 1823 en in art‐decostijl circa 1920.
19de eeuw,
interbellum

132719

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 68 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen. Bepleisterde lijstgevel burgerhuizen
uit eerste helft 19de eeuw met rechthoekige houten erker uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

132683

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Brabantdam 6‐9, 11‐13, 14‐19, 22‐26, 22A Twee bepleisterde gevelwanden van drie bouwlagen bestaande uit
(Gent)
lijstgevels met tussen twee en vier wisselend aantal traveeën uit
eerste helft 19de eeuw; tweede bouwlaag met rondboogvensters
voorzien van geprofileerde booglijst op imposten en empire‐ of
andere 19de‐eeuwse gietijzeren leuning.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

empire

132720

Burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 69, zonder nummer,
Vlaanderenstraat 72, 72A (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistische lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen
volgens bouwaanvraag huizenblok doorlopend tot Vlaanderenstraat,
daterend van 1884. Oorspronkelijk bepleisterde, nu gedecapeerde
bakstenen gevel verwerkt met hardsteen voor vensteromlijstingen.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132721

Stadswoning

Gent

Gent

Brabantdam 70, 70A (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen,
vermoedelijk uit tweede helft 18de eeuw, aangepast in 1819.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

132722

Hoekhuis

Gent

Gent

Brabantdam 71‐73 (Gent)

Hoekgebouw met de Belgradostraat uit eind 19de eeuw, van drie
bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen en voorzien van
winkelpuien. Lijstgevels van respectievelijk drie traveeën, een
afgekante hoektravee en vier traveeën. Bepleisterde gevels met
imitatiebanden verticaal geritmeerd door geblokte muurbanden.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132723

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 72‐74 (Gent)

Laat‐classicistische bepleisterde lijstgevel uit vierde kwart 18de
eeuw, van zeven traveeën en drie bouwlagen. Links houten,
afgeronde erker met bekronend balkonhek uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

132724

Gekoppelde neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 75‐77 (Gent)

Rijhuizen met bepleisterde neoclassicistische lijstgevel van vier
traveeën en vier bouwlagen uit derde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme
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art deco
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Morial Léon (Ontwerper),
Tertzweil A. (Ontwerper)
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132725

Appartementsgebouw ontworpen door E.
De Nil

Gent

Gent

Brabantdam 76 (Gent)

Flatgebouw van vier bouwlagen volgens opschrift naar ontwerp van
Emile De Nil uit tweede kwart 20ste eeuw.

appartementsge eerste helft
bouwen
20ste eeuw

132726

Neobarok hoekhuis ontworpen door J. De
Raeve

Gent

Gent

Brabantdam 78, 78A‐E, Vlaanderenstraat
93‐95 (Gent)

Neobarok hoekhuis van vier bouwlagen, zijgevels van drie traveeën
naast de hoektravee, onder kunstleien bedaking voorzien van drie
dakkapellen met frontonbekroning op pilasters en vleugelstukken,
volgens opschrift van gevelsteen naar ontwerp van architect J. De
Raeve, van circa 1885. Lijstgevels met parement van kalkzandsteen
verwerkt met arduin.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132727

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam 80, Vlaanderenstraat 97
(Gent)

Smal bepleisterd rijhuis aan de Vlaanderenstraat met identieke
achtergevel in Brabantdam, volgens bouwaanvraag van 1885.
Achtergevel met behouden winkelpui.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132728

Neobarok burgerhuis ontworpen door A.
Ledoux

Gent

Gent

Brabantdam 82‐84 (Gent)

burgerhuizen,
Rijhuis in neobarokstijl opgetrokken naar ontwerp van A. Ledoux in
winkels
1886. Lijstgevel in baksteen verwerkt met natuursteen, van drie
bouwlagen en entresol en drie traveeën met mansardedak. Winkelpui
en twee deuren in omlijsting van geblokte natuursteen in zijtravee.

132729

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Brabantdam 86 (Gent)

burgerhuizen,
Rijhuis van één travee en vier bouwlagen onder mansardedak;
winkels
bepleisterde en beschilderde lijstgevel in eclectische stijl uit vierde
kwart 19de eeuw. Winkelpui begrensd door geblokte hoekpenanten.

132730

Rij neoclassicistische winkelhuizen

Gent

Gent

Brabantdam 88, 92, 96, 88A‐D (Gent)

Rij winkelhuizen met bepleisterde en deels natuurstenen gevelwand
van elf traveeën en vier bouwlagen voorzien van een rijk
neoclassicistisch decor, volgens de bouwaanvraag van 1888 deel
uitmakend van huizenblok met de Vlaanderenstraat.

winkels

132731

Winkelgalerij Vanderdoncktdoorgang

Gent

Gent

Brabantdam 98‐100, Pieter
Vanderdoncktdoorgang 1‐12, 14‐16,
zonder nummer, Vlaanderenstraat 113‐
115 (Gent)

De Vanderdoncktdoorgang werd door Pieter Jan Vander Donckt
gebouwd naar ontwerp van architect Louis Eijkens in 1846‐52 en
werd in 1886 doorgetrokken tot de Vlaanderenstraat, naar ontwerp
van Ernest Leclerc.

winkelgalerijen, tweede kwart
19de eeuw,
cafés,
winkelgalerijen derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132732

Sint‐Christoffelkapel

Gent

Gent

Brabantdam zonder nummer, Sint‐
Kristoffelstraat 1 (Gent)

kloosterkerken tweede kwart
Voormalige Sint‐Christoffelkapel van het godshuis der volders,
17de eeuw
gebouwd in 1632 als een bak‐ en zandstenen gebouw in
overgangsstijl laat‐gotische renaissancestijl. Na de Franse revolutie
werd het gebouw ingericht als magazijn en sedert 1816 protestantse
tempel. De plattegrond ontvouwt een eenbeukige kerk van vijf
traveeën en een vlak afgesloten koor.

132733

Burgerhuis

Gent

Gent

Brabantdam zonder nummer,
Vlaanderenstraat 72, 72A (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit derde
kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132675

Sint‐Annaplein met omgeving

Gent

Gent

Brabantdam, Filips van Arteveldestraat,
Groene Ooie, Keizer Karelstraat, Lange
Violettestraat, Nieuwebosstraat, Sint‐
Annaplein, Zuidstationstraat (Gent)

Het vroegere landelijk karakter van de Overschelde en de
zogenaamde Hoye werden, na de aanleg van het Zuidstation in 1837,
omgevormd tot een moderne stadswijk, door middel van brede
lijnrechte straten verbonden met de oude stadskern en voornamelijk
convergerend in het Jacob Van Arteveldeplein, sinds 1981 Sint‐
Annaplein genaamd. Het vierhoekig plein, zou tussen 1841‐1845
ontworpen zijn door L. Roelandt, de toenmalige stadsarchitect. Het
centrale gedeelte van het plein werd ingericht als een openbare
groenzone met paden en met bomen en struiken beplante perken.

borstbeelden,
burgerhuizen,
parochiekerken,
herenhuizen,
publieke
parken,
openbare
pleinen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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De Nil Emile (Ontwerper)

neobarok

De Raeve Jules (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

neobarok

Ledoux Adrien (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

neoclassicisme,
neoclassicisme

Eijkens Louis (Ontwerper),
Goetghebuer Pierre‐Jacques
(Ontwerper), Leclerc Ernest
(Ontwerper)

gotiek,
renaissance

Roelandt Louis (Ontwerper)
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132734

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Braderijstraat 11 (Gent)

17de eeuw,
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met mansardedak met slagerijen,
stadswoningen tweede helft
twee dakkapellen, oorspronkelijk met getrapt dakvenster.
19de eeuw
Vermoedelijk 17de eeuw te dateren, zie muurankers, doch met
aanpassingen uit 19de eeuw, waaronder houten winkelpui van 1856
van een voormalige slagerij en bepleistering uit vierde kwart 19de
eeuw.

132735

Hoekhuis en burgerhuizen

Gent

Gent

Braderijstraat 2‐8, Gewad 42, Sint‐
Widostraat 11, 11A (Gent)

achterhuizen,
Markant hoekhuis van acht traveeën en drie bouwlagen, onder
schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); bepleisterde burgerhuizen,
herbergen
lijstgevel met neoclassicistische inslag uit het vierde kwart van de
19de eeuw. Aanpassing van oudere kern die, gezien een aantal sporen
in de zijgevel, opklimt tot de 17de eeuw. Twee achteraan gebouwde
huizen uitziend op de Braderijstraat en Lievekaai.

132740

Stadswoningen en beluik

Gent

Gent

17de eeuw,
beluiken,
Brandstraat 15‐17, zonder nummer (Gent) Breedhuis opgesplitst in twee woningen en een toegang tot een
stadswoningen, 18de eeuw
beluikje; vermoedelijk daterend uit 17de en 18de eeuw. Aan de
kastkapellen
straatkant: lijstgevel van vier traveeën, twee bouwlagen en geknikt
zadeldak met aandak. Achterin de binnenplaats gelegen eenlaags
gebouwtje van vijf traveeën onder 18de‐eeuws geknikt zadeldak met
twee klimmende dakkapellen en voorzien van een muurkapelletje.
Gelijkaardig gebouwtje haaks ingeplant.

132741

Burgerhuis

Gent

Gent

Brandstraat 2 (Gent)

Rijhuis met drie traveeën, twee bouwlagen en mansardedak met drie burgerhuizen
dakkapellen. Behorend tot de doorsneearchitectuur van kleine
burgerhuizen uit eind 19de eeuw.

132742

Stadswoningen

Gent

Gent

Brandstraat 21‐23 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, opgesplitst in twee woningen, twee
bouwlagen met zadeldak, in kern opklimmend tot 17de eeuw,
aangepast en gecementeerd begin 20ste eeuw. Lijstgevel met
bewaarde muurankers.

132743

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 25 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
18de eeuw
daterend uit eerste kwart 18de eeuw. Verweerde en deels verdwenen
jaartallen, eertijds 1721, zie bouwaanvraag van 1720. Beschilderde
trapgevel met behouden ankers.

132745

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 29 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
beschilderde en bepleisterde lijstgevel uit eind 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132746

Klooster van de clarissen‐urbanisten

Gent

Gent

Brandstraat 3, Oude Houtlei 122‐124
(Gent)

Het oorspronkelijke klooster van de clarissen‐urbanisten, later
recollettenklooster vanaf 1840, vormt een relict voor de monastieke
geschiedenis van een in oorsprong grote oude bedelorde die een zeer
vroege stichting circa 13 de eeuw kende te Gent. Het klooster werd
midden 19de eeuw door de minderbroeders aangepast en uitgebreid
onder architect Frans Steyaert, met respect voor de originele
structuur en indeling van de oorspronkelijke kloosterbouw uit 1687‐
88.

feestzalen,
kloosterkerken,
kloosters,
omheiningsmur
en,
opslagplaatsen,
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kastkapellen,
kloostertuinen

132747

Stadswoningen

Gent

Gent

Brandstraat 34, 38, 38A‐C (Gent)

Enkelhuizen van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, met
gecementeerde lijstgevels op arduinen plint uit tweede kwart 19de
eeuw, maar vermoedelijk met oudere kern.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
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17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

vierde kwart
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme,
neogotiek,
neobarok

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Blanchaert Leonard
(Ontwerper), Blanchaert Leopold
(Ontwerper), Bressers Adriaan
Hubert (Ontwerper), Colpaert
Camille (Ontwerper), Coppejans
Hendrik (Ontwerper), De Buck
Armand (Ontwerper), Steyaert
François (Ontwerper), Van
Herrewege René (Ontwerper),
Verhaegen Arthur (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper),
Schyven (familie) (Uitvoerder),
Wetzel Xavier (Uitvoerder)
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132748

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 36 (Gent)

Stadswoning van drie bouwlagen en zadeldak met twee dakkapellen. stadswoningen

132749

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Brandstraat 40‐46, 40A‐B, 46A (Gent)

arbeiderswonin voor WO I
Arbeiderswoningen van twee traveeën met repeterend schema en
twee en een halve bouwlaag met zadeldak uit begin 20ste eeuw op de gen
nieuwe rooilijn. Baksteenbouw verlevendigd met zwarte baksteen.

132751

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 57 (Gent)

Breedhuis met een bepleisterde voorgevel volgens bouwaanvraag van stadswoningen derde kwart
1761.
18de eeuw

132750

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 57 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak; stadswoningen derde kwart
daterend uit derde kwart 18de eeuw.
18de eeuw

132752

Stadswoningen

Gent

Gent

Brandstraat 59‐61 (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit vierde kwart
18de eeuw.

132744

Stadswoningen

Gent

Gent

Brandstraat 6, 27 (Gent)

Stadswoningen met eenvoudige bepleisterde of bakstenen lijstgevels stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw
van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, in kern
opklimmend tot 17de‐18de eeuw, later aangepast. Nummer 27 met
behouden verankering en bewaarde, doch gecementeerde
achtertuitgevel.

132753

Hoekhuis met winkelpui

Gent

Gent

Brandstraat 63, Holstraat 135 (Gent)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van acht traveeën waaronder stadswoningen, vierde kwart
winkels
18de eeuw
een afgekante hoektravee en twee bouwlagen onder afgewolfd
pannendak; opklimmend tot 1796. Linker zijgevel in de Brandstraat
met houten winkelpui, mogelijk uit het tweede kwart van de 19de
eeuw.

132754

Stadswoning

Gent

Gent

Brandstraat 8 (Gent)

Breedhuis van één travee, twee bouwlagen en zadeldak;
gecementeerde voorgevel vermoedelijk in kern opklimmend tot de
17de eeuw.

132755

Abdij van Terhaegen

Gent

Gent

Brandweerstraat 6, Molenaarsstraat 22‐30 Voormalige abdij van Terhaegen, later klooster van de zusters van
(Gent)
Liefde, Sint‐Vincentiuskliniek en ‐school, Sint‐Benedictusschool en ‐
instituut, Sint‐Jozef en Sint‐Anna. Bouw van een nieuw klooster in de
vroege 17de eeuw. Kapel gesitueerd aan de Molenaarsstraat klaar in
1614, klooster voltooid in 1636. Bestaande uit een aantal panden
gerangschikt rondom een rechthoekig en een vierkante kloosterhof.
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stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

abdijen,
herenhuizen,
instituten voor
blinden of
doven,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kastkapellen,
oorlogsgedenkt
ekens

neoclassicisme,
19de eeuw,
neogotiek
eerste helft
17de eeuw,
interbellum, na
WO II

De Braekeleir Gaston
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper)
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132758

Sociale woonwijk Malem

Gent

Gent

Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie‐armen ten
Breendonkstraat 2‐33, 35‐61,
westen van de zestiende‐eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met
Dapperheidstraat 1‐28, 2A,
een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk
Drongensesteenweg 217‐231,
Gijzelaarsweg 2‐12, Heldenplein 1‐64, 65, Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven
Herdenkingslaan 1‐23, Houtemlaan 1‐32, offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en
op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de
33‐45, Luiklaan 1‐3, 4‐51, 52‐60,
Malemstraat 1‐10, 2B, 3A, Merkemstraat 2‐ idee van de 'neighbourhood unit'.
6, Ontmijnersstraat 1‐15, Oud‐
Strijderslaan 1‐4, 5‐7, Politieke‐
Gevangenenlaan 1‐32, 33‐87,
Ramskapellelaan 1‐40, 42‐56,
Ronselestraat 2‐6, Tervatestraat 2‐8,
Weerstandsplein 1‐22, Wessemweg 2‐10,
Zesseptemberlaan 1‐52 (Gent)

132759

Hoekhuis

Gent

Gent

stadswoningen, 17de eeuw,
Brioolstraat 2‐4, Twaalfkameren 99 (Gent) Hoekhuis uit de 17de of 18de eeuw, twee bouwlagen hoog onder
18de eeuw
winkels,
afgewolfd zadeldak. Voorgevel van drie traveeën met houten
winkelraam. Verankerde zijgevel met twee traveeën op verschillende kastkapellen
bouwlaaghoogte; links deel van twee traveeën aangepast tot
afzonderlijke woning. Houten muurkapelletje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeld, geflankeerd door twee lantarens, volgens Celis beeld
van 1771.

132763

Stadswoning

Gent

Gent

Brouwersstraat 17 (Gent)

Witbepleisterd enkelhuis met twee en een halve bouwlaag van drie
traveeën onder zadeldak, uit derde kwart 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132764

Herenhuis Hotel Reylof

Gent

Gent

Brouwersstraat 21, Hoogstraat 36 (Gent)

Herenhuis in Lodewijk XIV‐stijl met dienstwoningen en achteruitgang
in de Brouwersstraat, geschikt rondom een geplaveide binnenplaats.
Ontpleisterde zandstenen voorgevel met oorspronkelijk acht traveeën
en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakkapellen,
volgens bouwaanvraag daterend van 1724.

conciërgewonin eerste kwart
18de eeuw
gen,
herenhuizen,
solitaire bomen

132765

Bijgebouw van een herenhuis

Gent

Gent

Brouwersstraat 3‐7 (Gent)

Volgens archiefstukken in 1826 tot huisjes verbouwde achterbouw
van een herenhuis aan de Hoogstraat. Verankerde beschilderde
baksteenbouw met twee bouwlagen onder hoog zadeldak met
zijaandaken met muurvlechtingen, met kern uit 18de eeuw.

arbeiderswonin 18de eeuw,
tweede kwart
gen,
19de eeuw
bijgebouwen

132766

Stadswoningen

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 10‐12 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
lijstgevel in empirestijl van 1828, gecementeerd in de 20ste eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132767

Stadswoning

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 14‐16, 16A‐B (Gent)

Lijstgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag van 1818, stadswoningen eerste kwart
doch vermoedelijk met oudere kern.
19de eeuw

132768

Stadswoningen

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 2‐8 (Gent)

Oorspronkelijk twee rijhuizen van samen zes traveeën en drie
bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, van 1841. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

132769

Stadswoning

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 30, 30A (Gent)

Zandstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen afgedekt stadswoningen 16de eeuw
met zadeldak, opklimmend tot de 16de eeuw, gerestaureerd in de
20ste eeuw. Zandstenen lijstgevel met overkragende bovenbouw op
rondbogen. De tweede travee loopt uit op een bakstenen dakvenster,
volgens bouwaanvraag toegevoegd in 1753.
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typologie

datering

stijl

parochiekerken, na WO II, na WO
kleuterscholen, II
lagere scholen,
sociale
woningen,
tuinwijken,
winkels,
galerijflatgebou
wen,
duplexwoninge
n

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Van Offeren Gerardus Joseph
(Ontwerper), Bernard de Tracy
Robert (Ontwerper), Bressers
Adrien (Ontwerper), Callebaut
Emiel F. (Ontwerper), Coppieters
Fritz (Ontwerper), De Taeye Paul
(Ontwerper), Martens Geo
(Ontwerper), Van Daele Camille
(Ontwerper), Vander Haeghen
Frans F.O. (Ontwerper), Rigelle L.
(Uitvoerder), De Gentse Haard
(Opdrachtgever), De Goede
Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever), Volkshaard Gent
(Opdrachtgever)

classicerende
barok

empire
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132770

Stadswoning

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 32‐40 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132771

Stadswoning

Gent

Gent

Brugsepoortstraat 33A‐B (Gent)

Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met
plat dak, voorgevel volgens bouwaanvraag van 1779.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132772

Hoekhuis

Gent

Gent

stadswoningen 17de eeuw,
Brugsepoortstraat 37, Contributiestraat 1A In kern opklimmend tot de 17de eeuw, zie de bouwaanvraag van
derde kwart
(Gent)
1860 waardoor de oorspronkelijke voortrapgevel in laatst genoemde
19de eeuw
straat, samen met zijgevel van zeven traveeën (huidige voorgevel)
aangepast werd tot bepleisterde lijstgevels met rechthoekige
vensters. Sporen van oude kern in het manke zadeldak en bewaard
topstuk van vroegere achtergevel uitstekend boven de nok.

132773

Burgerhuis naar ontwerp van M.
Braeckman

Gent

Gent

Brugsesteenweg 4 (Gent)

Rijhuis van één travee en drie bouwlagen opgetrokken in 1909 naar
ontwerp van Marin Braeckman. Bakstenen gevel in art‐nouveaustijl.

132774

Steegbeluik De Lange Rote

Gent

Gent

Brugsesteenweg 42‐84 (Gent)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik uit de tweede helft van de 19de eeuw beluiken
met individuele uitrusting in kleine hokjes die tevens de ingang
bevatten en de kleine koertjes voor de huisjes afsluiten van de steeg.

132775

Ensemble met winkel en herberg naar
ontwerp van G. Henderick

Gent

Gent

Brugsesteenweg 5‐9 (Gent)

Bakstenen art‐nouveaucomplex gebouwd in 1907 naar ontwerp van
Geo Henderick. Als één geheel ontworpen complex bestaande uit
twee afzonderlijke asymmetrische gebouwen, oorspronkelijk een
"kruidenwinkel" en een "herberg", verbonden door een poortgebouw,
op de bouwaanvraag voorzien als "huurhouderij".

voor WO I
herbergen,
huurhouderijen,
poorten
(bijgebouwen),
winkels

132780

Winkel

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 111 (Gent)

Stadswoning met dubbele houten winkelpui, waarschijnlijk uit
midden 19de eeuw.

winkels

132781

Stadswoningen

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 120‐124 (Gent)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en twee en
een halve bouwlaag, met zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132782

Hoekhuis

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 134‐138 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak voorzien van oeils‐de‐ burgerhuizen
boeuf en omlijste dakvensters, gedateerd 1914 op een medaillon
onder het balkon in de deurtravee. Gecementeerde lijstgevel van
twee traveeën, afgeschuinde hoektravee en zijgevel van drie
traveeën.

132783

Hoekhuis

Gent

Gent

burgerhuizen
Brusselsepoortstraat 140‐142, 140A (Gent) Hoekhuis van drie bouwlagen en twee gevels van drie traveeën
waartussen een afgeschuinde hoektravee onder schilddak, uit vierde
kwart 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

132784

Burgerhuis

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 146‐148 (Gent)

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132785

Hoekhuis

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 168, Keizervest 1, 1A‐ Hoekhuis van drie bouwlagen, afgeschuinde hoektravee tussen
B (Gent)
voorgevel van twee traveeën en zijgevel van zeven traveeën, onder
schilddak, uit vierde kwart 19de eeuw en met een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132786

Stadswoningen

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 40‐46 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw, met een bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

burgerhuizen

datering

voor WO I

plantensoort

context

persoon

art nouveau

Braeckman Marin (Ontwerper)

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

WO I

Oorspronkelijk bestaande uit een oude kern links en een empirehuis stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
van drie traveeën en twee bouwlagen rechts, volgens archiefstukken
19de eeuw
opgetrokken in 1824; van laatstgenoemde bleef het rondboogvenster
op de bovenverdieping bewaard. Huidige lijstgevel van vier traveeën
grotendeels met vernieuwd gevelparement van geglazuurde
baksteen.
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132787

Porseleinwinkel Vanhoecke

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 61 (Gent)

stadswoningen, vierde kwart
Woonwinkelhuis hoogstwaarschijnlijk uit het vierde kwart van de
winkels
18de eeuw,
18de eeuw met bewaarde oudere kern (kelder met bakstenen
voor WO I
korfbooggewelf). Sinds 1864 is er een porseleinwinkel ondergebracht
in het pand, vanaf 1888 uitgebaat door Adolphe Vanhoecke die er
tussen 1902‐1914 een hoogstaande decoratieve betegelde
gevelreclame liet aanbrengen door de Brusselse tegelproducent
Maison Helman Céramiques d'Art. Bewaarde houten winkelpui van
1885.

132788

Stadswoningen

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 63‐67, 67A (Gent)

Drie rijhuisjes volgens archiefstukken opgetrokken in 1784. Woningen stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
van twee bouwlagen, aanvankelijk drie en vier traveeën, heden drie,
twee en twee traveeën, met zadeldak, rechts afgewolfd.

132789

Stadswoning

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 84 (Gent)

Rijhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de stadswoningen 19de eeuw
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met lichte aanpassingen uit begin
20ste eeuw.

132790

Herenhuis

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat 97 (Gent)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel
met dubbelhuisopstand en neoclassicistische inslag.

vierde kwart
19de eeuw

132791

Pomp van 't Zand

Gent

Gent

Brusselsepoortstraat zonder nummer
(Gent)

Monumentale “pomp van ’t Zand”, gelegen op de voormalige plaats waterpompen
"ten cruce" of "aan het kruis" genoemd naar het kruis dat zich daar in
de middeleeuwen bevond. Na de supprimering van verscheidene
waterstraatjes naar de Schelde, werd het kruis in 1835 vervangen
door een waterput met een monumentale pomp. De stad liet een put
boren door meester, metser J.B. Hosten en stadsarchitect L. Roelandt
ontwierp als hulde aan het pas opgerichte koninkrijk België een
militaire praalpomp. De uitvoering van het ontwerp, goedgekeurd op
11 mei 1836, werd toegewezen aan steenkapper P. Parmentier.

tweede kwart
19de eeuw

132801

Oorlogsgedenkteken vroeger Sint‐
Baafsdorp

Gent

Gent

Buitenhof 35 (Gent)

Langs de Prooststraat bevindt zich een gedenkteken ter ere van
tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden uit de wijk. Het werd
ingehuldigd op 17 oktober 1920. Bovenaan werd een standbeeld uit
blauwe hardsteen in een rondboognis van de gevel geplaatst. Het is
de voorstelling van een treurende vrouw, door beeldhouwer Volgs.

132800

Hoge huis

Gent

Gent

Buitenhof 35 (Gent)

werkplaatsen
Zeer oud, breed gebouw, oorspronkelijk fungerend als werkplaats
voor de Sint‐Baafsabdij. Sporen van het oudere gebouw, dat opklimt
tot de 13de eeuw, in de hoge plint van Doornikse steen met
versnijding. Nu voornamelijk 16de‐ en 18de‐eeuwse elementen, zie
onder meer de bakstenen bovenbouw van in totaal achttien traveeën
met hoofdzakelijk een 18de‐eeuws, classicistisch uitzicht. De
voorgevel werd voorzien van een bepleistering.

132802

Brouwerij Sint‐Baafsabdij

Gent

Gent

Buitenhof zonder nummer (Gent)

Ruïne van de voormalige brouwerij der Sint‐Baafsabdij, opgetrokken
in de loop van de 12de eeuw uit Doornikse steen. Oorspronkelijk
romaans gebouw van twee bouwlagen, door het verhoogd
straatniveau slechts één bouwlaag hoog met rondboogvensters.

132804

Hoekhuis ontworpen door G. Hombrecht

Gent

Gent

Burggravenlaan 112‐115 (Gent)

132805

Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Burggravenlaan 244 (Gent)

Huis van drie bouwlagen en één travee, met plat dak, volgens
gevelopschrift naar ontwerp van architect Jules Lippens en volgens
archiefstukken van 1927. Gecementeerde lijstgevel in art‐decostijl.

stijl

plantensoort

context

persoon
Helman Céramiques d'Art
(Ontwerper)

Roelandt Louis (Ontwerper),
Gebroeders Parmentier
(Uitvoerder)

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

Volgs V. (Ontwerper)

18de eeuw,
13de eeuw,
16de eeuw

classicisme

12de eeuw

romaans

Markant hoekhuis in art‐decostijl op een spievormig perceel van drie burgerhuizen
bouwlagen, volgens archiefstukken daterend van 1924 naar ontwerp
van architect G. W. Hombrecht. Hoek bekroond door een
koepelvormig dak.

interbellum

art deco

Hombrecht Guillaume
(Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)
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132806

Burgerhuis ontworpen door O.
Vandenhoeck

Gent

Gent

Burggravenlaan 245 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen met plat dak, volgens plintopschrift
naar ontwerp van architect O. Vandenhoeck en volgens
archiefstukken van 1925. Bakstenen lijstgevel in art‐decostijl met
gecementeerde erker, omlijstingen en boogstenen.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

132807

Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Burggravenlaan 247‐248, 249 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak,
volgens gevelopschrift naar ontwerp van architect J. Lippens en
volgens archiefstukken van 1925. Witte, gecementeerde lijstgevel in
art‐decostijl met smalle deurtravee.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

132808

Burgerhuis ontworpen door O.
Vandenhoeck

Gent

Gent

Burggravenlaan 250 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met burgerhuizen
plat dak, met een bakstenen lijstgevel in art‐decostijl, volgens
plintopschrift naar ontwerp van architect O. Vandenhoeck, en volgens
archiefstukken daterend van 1925.

interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

132809

Burgerhuis ontworpen door O.
Vandenhoeck

Gent

Gent

Burggravenlaan 277 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect O. Vandenhoeck
en van 1926.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

132811

Burgerhuis In het Meuleken

Gent

Gent

Burgstraat 10 (Gent)

Diephuis met klokgevel, zogenaamd In het Meuleken, vier traveeën
met twee bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken en
gevelsteen gedateerd "ANNO 1743", hersteld in 1916. Beschilderde
voorgevel met zandstenen plint, gemarkeerd door panelen met de
voorstelling van Heilige Victor en een windmolen. Achterhuis met
achterpuntgevel.

burgerhuizen,
achterhuizen

tweede kwart
18de eeuw

132813

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 100‐102 (Gent)

Burgerhuis van 1824, met vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, doch iets verspringende cordons en hoofdgestel.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

132812

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 100‐102 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak, volgens archiefstukken van 1820.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

132814

Hoek‐ en burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 103, Ramen 40‐46 (Gent)

Hoekhuis met de Ramen, met voortrapgevel van 9 treden en een
topstuk, twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, op
cartouches gedateerd "ANNO 1662", verbouwd in 1925 door
bouwkundige L. De Keyser. Bak‐ en zandsteenbouw boven een
arduinen plint. Zijgevel van vijf venstertraveeën. Aanpalend empire
getint huis, nu een breedhuis met witbepleisterde voorgevel uit de
eerste helft van de 19de eeuw, doch oudere kern aangegeven door
het haakse zadeldak met achterpuntgevel.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum

132815

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Burgstraat 104 (Gent)

stadswoningen, 17de eeuw,
Breedhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, in kern
achterhuizen
eerste kwart
opklimmend tot de 17de ‐ eerste kwart 18de eeuw, maar met een
18de eeuw,
voorgevelparement van geglazuurde baksteen uit 20ste eeuw.
tweede helft
Beschilderde, verankerde bakstenen achterbouw van vijf traveeën
18de eeuw
met twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

132816

Hoekcomplex met kern van het Weeshuis

Gent

Gent

Burgstraat 105‐107, 105A‐D, Ramen 39‐
41, 39A‐B (Gent)

Hoekcomplex dat mogelijk de kern bewaart van het voormalige, tot
de 13de eeuw opklimmende Weeshuis met kapel. Woonhuis in de
Burgstraat waarschijnlijk eind 17de eeuw verbouwd na de verkoop
van de kapel; bepleisterde en beschilderde voorgevel met twee
bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak. Zijvleugel in Ramen
met twee bouwlagen van dertien traveeën. Acht linker traveeën,
volgens bouwaanvraag van 1780 verbouwd samen met de
achtergevel in de Komijnstraat. Deze vleugel aan Ramen is opgesplitst
in drie panden.

132817

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 106, 106A‐D (Gent)

Rijhuis met drie bouwlagen en drie traveeën, in kern opklimmend tot stadswoningen 17de eeuw
de 17de eeuw.
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stadswoningen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

eerste kwart
13de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Keyser Leon (Ontwerper)
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132818

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 108 (Gent)

Enkelhuisje, met drie bouwlagen en heden slechts één travee onder
een lessenaarsdak. Volgens archiefstukken in 1816 verbouwde
oudere kern, die nog zichtbaar is in de achtergevel en aanbouw met
gecementeerde achterpuntgevel.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132819

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Burgstraat 109‐121 (Gent)

Twee identieke huizen met drie bouwlagen en elk drie traveeën onder burgerhuizen
een pseudo‐mansardedak, uit vroeg 20ste eeuw, met een
bepleisterde en beschilderde voorgevel.

132820

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 11 (Gent)

Breedhuis met een verankerde, bepleisterde en beschilderde
lijstgevel, drie en een halve bouwlaag van vier traveeën onder
zadeldak. Volgens bouwaanvraag in 1853 verbouwde
renaissancekern uit de 16de eeuw met heden nog behouden
romaanse kelder uit de 13de eeuw.

burgerhuizen

132821

Stadswoning met achterhuis en
arbeiderswoning

Gent

Gent

Burgstraat 110‐116, zonder nummer
(Gent)

Diephuis met drie bouwlagen en slechts één travee onder afgewolfd
dak, volgens archiefstukken met voorgevel van 1792, doch oudere
kern. Begane grond met imitatiebanden en rondboogpoort die
toegang verleent tot een steegje dat leidt naar het klooster der
ongeschoeide karmelieten en enkele kleine huisjes, behorende bij het
klooster. Bakstenen achtergevel met aanpalend, lager achterhuis,
boven het steegje gebouwd. Achterin gelegen, verankerd witgekalkt
arbeidershuisje van twee traveeën met twee bouwlagen onder
zadeldak uit eind 18de eeuw.

vierde kwart
achterhuizen,
arbeiderswonin 18de eeuw
gen,
stadswoningen

132822

Classicistisch burgerhuis met klokgevel

Gent

Gent

Burgstraat 118, 118A (Gent)

Burgerhuis met klokgevel in Lodewijk XVI‐stijl, twee bouwlagen van
drie traveeën onder zadeldak, volgens archiefstukken te dateren
1773.

burgerhuizen

132823

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 12 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Diephuis met halsgevel, drie traveeën met twee bouwlagen onder
18de eeuw, WO
zadeldak, volgens archiefstukken van 1712, in 1945 herbouwd door F.
II
Goolaerts volgens een gevelsteen.

132824

Herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 125 (Gent)

Herenhuis met empirevoorgevel van vier traveeën en drie bouwlagen herenhuizen,
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1819. Deels bepleisterde stallen
en beschilderde lijstgevel, op de begane grond verrijkt met afgevlakte
bossage boven de arduinen plint.

eerste kwart
19de eeuw

empire

132825

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 127 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis met drie bouwlagen van vijf traveeën
onder zadeldak, met een in de tweede helft van de 19de eeuw
aangepaste bepleisterde en beschilderde voorgevel op arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

132826

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 129 (Gent)

Breedhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel, drie
bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, volgens archiefstukken
te dateren 1784.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132827

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 13 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag van 1792. Bepleisterde en beschilderde
voorgevel, verrijkt met imitatiebanden onder de aflijnende puilijst.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

132810

Hoekcomplex in classicerende barok

Gent

Gent

Burgstraat 1‐3, Jan Breydelstraat 42 (Gent) Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende burgerhuizen
barokstijl van 1706. Verankerde bak‐ en zandsteenbouw met drie
bouwlagen onder schilddak met uitgewerkte houten dakkapellen.
Gelijkaardige voor‐ en zijgevel van respectievelijk negen en acht
traveeën. Achtergevel uitziend op de Lieve bestaande uit twee delen
van elk twee traveeën en vier bouwlagen waaronder zichtbare
kelderverdieping: linkerhelft met trapgevel en rechterhelft met
lijstgevel onder druiplijst.

eerste kwart
18de eeuw

132828

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 137 (Gent)

Rijhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en twee traveeën onder
mansardedak, met voorgevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Bepleisterde en beschilderde bovenste verdieping boven een
contrasterende winkelpui.

502/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

13de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

stadswoningen, eerste helft
winkels
20ste eeuw

classicisme

Goolaerts F. (Ontwerper)

classicerende
barok
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132829

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 139 (Gent)

Rijhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en één travee onder
gedeeltelijk mansarde‐ en zadeldak met voorgevel uit einde 19de
eeuw doch oudere kern, zoals zichtbaar in de dakhelling en
achtergevel. Baksteenbouw verlevendigd met lichtere baksteen en
zandsteen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132830

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 14, 14A (Gent)

Stadswoning met halsgevel met twee bouwlagen van drie traveeën
onder zadeldak, volgens archiefstukken te dateren 1705,
gerestaureerd door architectenbureel Melle, De Vloed.
Baksteenbouw verrijkt met zandsteen.

stadswoningen, eerste kwart
achterhuizen
18de eeuw

132831

Stadswoningen

Gent

Gent

Burgstraat 143‐145, 145A‐B (Gent)

Aanvankelijk twee identieke diephuizen met drie bouwlagen en twee stadswoningen 18de eeuw,
eerste helft
traveeën onder afgewolfd dak, met kern uit 18de eeuw of eerste helft
19de eeuw
19de eeuw. Bij nummer 145 bleef de bepleisterde bovenverdieping
behouden.

132832

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 147 (Gent)

Oorspronkelijk een diephuis met topgevel en twee bouwlagen onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw. De huidige
voorgevel is een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie
bouwlagen, en drie traveeën, verbouwd in 1834.

132834

Hoekhuis

Gent

Gent

Burgstraat 151, 151A (Gent)

Hoekhuis met de Peperstraat, van drie bouwlagen en respectievelijk burgerhuizen
vijf en drie traveeën indeling en oudere kern. Volgens bouwaanvraag
van 1865 trapgevel verbouwd tot verankerde lijstgevels.

132833

Stadswoningen

Gent

Gent

Burgstraat 15‐19 (Gent)

Stadswoningen, aanvankelijk drie topgevels met 16de‐eeuwse kern
die volgens archiefstukken van 1828 voorzien werden van eenzelfde
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen en elf
identieke traveeën onder een zadeldak. In de achterbouw van
nummer 19 bevindt zich een opslagplaats.

132835

Stadswoningen met trapgevels

Gent

Gent

Burgstraat 16 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Twee gerestaureerde huizen: rechts diephuis met trapgevel, twee
17de eeuw
bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, op cartouches
gedateerd "ANNO 1671", links stadswoning met trapgevel van 1663‐
1664 met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak.
Verankerde bak‐ en zandsteenbouw. Achtertuitgevels met
muurvlechtingen.

132836

Hoekhuis

Gent

Gent

Burgstraat 170 (Gent)

Hoekhuis met de Koolsteeg, drie bouwlagen hoog en zeven traveeën herenhuizen
brede, bepleisterde en beschilderde voorgevel volgens archiefstukken
van 1860. Hardstenen onderbouw van afgevlakte bossage.

132837

Nijverheidsgebouw

Gent

Gent

Burgstraat 176, Sint‐Elisabethplein zonder Industrieel gebouw met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
nummer (Gent)
mansardedak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

132838

Twee breedhuizen

Gent

Gent

Burgstraat 178‐180 (Gent)

132839

Hotel de Loose

Gent

Gent

Burgstraat 18, 18A‐H, Jan Botermanstraat Brede voorgevel, oorspronkelijk enkelhuistype, volledig opgetrokken herenhuizen,
zonder nummer (Gent)
uit zandsteen, met drie bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, koetshuizen,
zogenaamd naar weduwe Pierre de Loose die in 1780 een aanvraag werkplaatsen
deed om de voorgevel van haar huis te laten herbouwen. Behouden
koetshuis met zijgevel in de Jan Botermanstraat.

132840

Hoekhuis Het Trompetje

Gent

Gent

Burgstraat 2 (Gent)

stijl

plantensoort

context

persoon

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper)

stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

opslagplaatsen, 16de eeuw,
stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

traditioneel

derde kwart
19de eeuw

nijverheidsgebo eerste helft
20ste eeuw
uwen en
productieplaats
en

Heden twee gelijkaardige breedhuizen met drie bouwlagen van twee stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw
en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern
opklimmend tot 17de ‐ 18de eeuw.

burgerhuizen
Groot hoekhuis met het Gewad en de Onthoofdingsbrug, vanouds
zogenaamd "Het Trompetje", volgens archiefstukken te dateren 1626‐
1627. Volledig wederopgebouwd in 1911 door A.R. Janssens,
bouwmeester in neotraditionele stijl. Bak‐ en zandstenen gebouw
met drie bouwlagen onder een groot schilddak met twee haakse
zadeldaken. Voorgevel van vijf traveeën met drie traveeën brede
trapgevel. Zijgevel aan Gewad van vier traveeën met twee getrapte
dakvensters. Zijgevel uitziend op de Lieve, met een uitspringende
overkragende trapgevel en een rechtertravee met getrapt
dakvenster.

503/1748

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
17de eeuw

classicisme

tweede kwart
17de eeuw,
voor WO I

neotraditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)
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132841

Burgerhuis met empiregevel

Gent

Gent

Burgstraat 20‐22 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis met empiregevel uit de eerste helft van de 19de eeuw,
doch behouden oudere kern, onder meer gewelfde kelders met
gedrukte kruisgewelven. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, drie
bouwlagen hoog en vier traveeën breed. Haakse vleugel met zijgevel
in de Jan Botermanstraat met twee bouwlagen van vier traveeën
onder zadeldak en een bepleisterde verankerde tuingevel.

132842

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 21 (Gent)

Diephuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder afgewolfd dak,
met voorgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw, doch
vermoedelijk oudere kern. Gecementeerde achterpuntgevel.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

132844

Stadswoning met empiregevel

Gent

Gent

Burgstraat 23 (Gent)

Breedhuis met drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak
met bepleisterde empiregevel van 1818.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132843

Hoekcomplex

Gent

Gent

Burgstraat 24, 22A, Jan Botermanstraat 1‐ Hoekcomplex, bestaande uit panden daterend uit verschillende
3, 1A‐C (Gent)
periodes. Bewaarde restanten van het zogenaamde Naeldekens
Couvent in de noordelijke vleugel met zijgevel in de Jan
Botermanstraat, namelijk van de 13de‐14de‐eeuwse kapel van dit
klooster. Later eigendom van de familie Laury, die onder meer een
nieuw huis laat bouwen, namelijk de linkse dwarsvleugel gedateerd
1642. De voorgevel aan de Burgstraat werd verbouwd in 1728. Rechts
daarvan bevindt zich het hoekhuis met de Jan Botermanstraat, uit de
tweede helft 18de eeuw, maar mogelijk met een oudere kern.
Vleugels aan de Jan Botermanstraat met onder meer voormalige
koetshuizen en een woonhuis met een bepleisterde en beschilderde
voorgevel in Lodewijk XIV‐stijl.

132845

Herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 24‐26 (Gent)

herenhuizen
Nu breedhuis, drie bouwlagen hoog en zes traveeën breed onder
mansardedak met dakkapellen, volgens archieffoto's gebouwd in
1904 op de plaats van drie gesloopte huizen. De huidige bepleisterde
en beschilderde voorgevel is een recentere aanpassing van de twee
gevels van 1904.

132846

Ensemble in empirestijl en pianofabriek
Van Hyfte

Gent

Gent

Burgstraat 25‐29, 25A, 27A‐F, 29A,
Perkamentstraat 7‐9 (Gent)

Gevelwand in empirestijl omvattende drie woningen, in de loop van
de eerste helft van de 19de eeuw aan elkaar aangepast. Nu
bepleisterde, beschilderde en volledig belijnde lijstgevel met drie
bouwlagen van acht traveeën waarvan de vier middenste uitgewerkt
zijn als risaliet. Deze vier traveeën vormen een herenhuis op U‐
vormige plattegrond. De twee zijtraveeën vormen elk een
afzonderlijke woning onder schilddak. Rechts van de tuin en aan het
Perkamentstraatje gelegen, ateliers van de pianofabriek Van Hyfte,
opgevat als een bakstenen gebouw, daterend van rond 1929.

132848

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 28‐30, 30A‐C (Gent)

burgerhuizen
Diephuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder schilddak,
volgens archiefstukken met lijstgevel van 1867 ter vervanging van
een in‐ en uitgezwenkte top van 1703. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel boven een hardstenen plint. Behouden overwelfde kelder op
zuilen, mogelijk uit de 14de eeuw.

14de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132847

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 28‐30, 30A‐C (Gent)

burgerhuizen
Diephuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder schilddak, in
kern een 17de‐eeuwse trapgevel, volgens de bouwaanvraag van 1867
verbouwd tot lijstgevel. Een overkragende bovenverdieping en de
zandstenen waterlijst boven de vensters van de tweede bouwlaag
wijzen op de oudere kern.

17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

504/1748

typologie

herenhuizen,
kloosters,
koetshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
burgerhuizen

datering

stijl

eerste helft
19de eeuw

empire

13de eeuw,
14de eeuw,
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

empire

classicerende
barok

voor WO I

eerste helft
herenhuizen,
stadswoningen, 19de eeuw,
muziekinstrume interbellum
ntenfabrieken,
werkplaatsen

empire

plantensoort

context

persoon
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132849

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 31 (Gent)

Licht art‐nouveau‐getint rijhuis met vier bouwlagen, drie traveeën en burgerhuizen
plat dak, volgens archieffoto's in 1908 gebouwd op de plaats van een
gesloopte trapgevel uit de 17de eeuw. Lijstgevel gemarkeerd door
een over twee bouwlagen doorlopende erker met bekronend
gebombeerd balkon.

132850

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 32 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder gedeeltelijk
mansarde‐ en plat dak. Bepleisterde voorgevel, verbouwd volgens
bouwaanvraag van 1867.

132851

Hoekhuis met trapgevel

Gent

Gent

Burgstraat 33, Perkamentstraat 1 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Hoekhuis met de Perkamentstraat met twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de 17de eeuw. Voorgevel met trapgevel met 6 treden en
een topstuk, van bak‐ en zandsteen in traditionele stijl. Zijgevel van
zes traveeën.

132852

Herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 34, 34A‐E (Gent)

Herenhuis van vier traveeën met drie en een halve bouwlaag onder
schilddak, oudere kern verbouwd volgens bouwaanvraag van 1845.
Behouden bepleisterde en beschilderde bovenverdieping.

132853

Stadswoningen

Gent

Gent

Burgstraat 35 (Gent)

Twee verschillende diephuizen, nu samengevoegd. Het hoekhuis met stadswoningen 17de eeuw,
vierde kwart
de Perkamentstraat was aanvankelijk een diephuis met topgevel en
18de eeuw,
twee bouwlagen doch werd volgens archiefstukken in 1818
eerste kwart
bepleisterd, verhoogd tot lijstgevel en voorzien van rondboogvensters
19de eeuw
met empireleuningen op de bel‐etage. Nog zichtbare restanten van de
oude kern uit de 17de eeuw. Aanpalende woning met klokgevel van
1776, met een beschilderde arduinen voorgevel met twee bouwlagen
van drie traveeën onder zadeldak.

132854

Poortgebouw van een herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 37 (Gent)

Poort en straatwand van 1781 van een voormalig herenhuis,
bestaande uit een centrale rondboogvormige poortomlijsting met
breed holrond geblokt beloop op neuten en imposten. geflankeerd
door twee Ionische zuilen die een hoofdgestel en rondboogvormige
kroonlijst ondersteunen. Deels gereconstrueerde zijwanden,
geflankeerd door vlakke Ionische pilasters en afgelijnd door een
eenvoudig hoofdgestel en balustrade.

poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
18de eeuw

132856

Huis der Gekroonde Hoofden

Gent

Gent

Burgstraat 4 (Gent)

Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds burgerhuizen,
zogenaamd "De Draecke", te dateren circa 1560. Rijkelijke voorgevel grafzerken
met in‐ en uitgezwenkte top van bak‐ en zandsteen, vier traveeën met
drie bouwlagen onder steil zadeldak, in 1917 hersteld door
bouwmeester A.R. Janssens. De verdiepte boogvelden en identieke
bogenrij boven de bovenvensters zijn verrijkt met medaillons die de
hoofden van de Graven van Vlaanderen en hun initialen voorstellen.
Deze werden vernieuwd in 1917 door Oscar Sinai en Mast en
gepolychromeerd door Jan Vanden Bogaerde. Bepleisterde zijgevel in
het Gewad van negen traveeën en gecementeerde achterpuntgevel.
In het interieur grafsteen van een jonkvrouw (?), mogelijk uit de 15de
eeuw.

derde kwart
16de eeuw

132855

Burgerhuizen

Gent

Gent

Burgstraat 40, 38A (Gent)

burgerhuizen
Rechts, breedhuis met drie bouwlagen van zes traveeën onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, volgens
archiefstukken in 1840 verhoogd met één bouwlaag. Verankerde,
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met behouden 18de‐eeuwse
deuromlijsting van hardsteen. Links, diephuis met verhoogde
halsgevel, twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, volgens
archiefstukken en op de gevel gedateerd 1730. Behouden
bepleisterde en beschilderde bovenverdieping.

tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

505/1748

typologie

burgerhuizen

herenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

derde kwart
19de eeuw

traditioneel

tweede kwart
19de eeuw

renaissance

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)
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132857

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 41 (Gent)

burgerhuizen
Rijkelijk versierd neoclassicistisch rijhuis van 1882, met drie
bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak met oeils‐de‐boeuf.
Behouden bepleisterde en beschilderde bovenverdiepingen.
Gemarkeerde bel‐etage met centraal balkon op voluutconsoles en
bekronend driehoekig fronton met gedateerd schild.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132858

Winkelhuis

Gent

Gent

Burgstraat 43 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen, twee traveeën en mansardedak met
dakkapellen, uit einde 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met imitatiebanden boven een hardstenen plint. Begane
grond met winkelpui afgelijnd met geblokte hoekpilasters.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132859

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 45, 45A, 45C (Gent)

Diephuis met drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, in kern burgerhuizen
opklimmend tot de 16de eeuw, vermoedelijk in de loop van de 18de
eeuw verhoogd met één bouwlaag, bepleisterd en beschilderd en
voorzien van driehoekig fronton met blinde oculus. Nu gedecapeerde,
verankerde voorgevel van bak‐ en zandsteen.

132860

Kerk en klooster der ongeschoeide
karmelieten of discalsen

Gent

Gent

Burgstraat 46 (Gent)

De orde der geschoeide karmelieten kocht in 1651 een deel aan van
het voormalige Prinsenhof, het zogenaamde Leeuwenhof. In de
noordoosthoek van de huidige tuin staat nog een 15de‐eeuws
bakstenen gebouw dat een restant is van het Leeuwenhof, circa 1440
gebouwd in de tuin van het Prinsenhof. In 1657, schenking van een
stuk grond ten noordwesten van de tuin door aartshertog Leopold
van Oostenrijk voor het bouwen van een kluis met kapel, gewijd aan
de Heilige Leopoldus. De oudste kloostergebouwen dateren van de
tweede helft 17de eeuw: de west‐ en zuidvleugel van 1668, vanaf
1687 uitgebreid met de noordvleugel. De kloostergebouwen zijn
gegroepeerd rondom een vierkante kloostergang en toegankelijk via
een barok poortje. De huidige barokke kerk werd gebouwd vanaf
1703 naar ontwerp van broeder Leonardus van Langenhove.

132861

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Gent

Gent

Burgstraat 46, Prinsenhof zonder nummer, Van de omheiningsmuur van de grafelijke en vorstelijke residentie
Sanderswal zonder nummer (Gent)
Prinsenhof, in oorsprong met een middeleeuwse opperhof‐ en
neerhof configuratie, zijn nog restanten bewaard, zowel van het
noordelijk deel in het verlengde van de Donkere Poort en van het
westelijk en zuidelijk deel in de kloostertuin van de ongeschoeide
karmelieten. Aan Prinsenhof is ook een omheiningsmuur bewaard,
die één van de binnenmuren van het Prinsenhof flankeerde.

omheiningsmur 15de eeuw
en

132862

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 49, 51A‐E (Gent)

Breedhuis met lijstgevel en attiek, drie bouwlagen en drie traveeën
onder zadeldak, volgens archiefstukken van 1792. Eenlaagse stallen
achteraan.

burgerhuizen,
stallen

132863

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 5 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak en burgerhuizen
voorzien van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, in 1907
gebouwd op de plaats van het zogenaamde "Huis Goethals" van 1701.

132864

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Burgstraat 55, 55A‐H (Gent)

stadswoningen, tweede kwart
Breedhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, volgens
19de eeuw
archiefstukken van 1835. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met winkels
houten winkelpui.

132865

Burgerhuis

Gent

Gent

Burgstraat 57 (Gent)

Rijhuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met een burgerhuizen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw. Haakse
vleugel met oude kern.

132866

Stadswoning

Gent

Gent

Burgstraat 59 (Gent)

Gedecapeerd breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën.

506/1748

typologie

kapellen
(gebouwen en
structuren),
omheiningsmur
en,
Mariabeelden,
kluizen,
kloosters,
kloosterkerken

stadswoningen

plantensoort

context

persoon

16de eeuw,
18de eeuw

15de eeuw, na
WO II, eerste
kwart 18de
eeuw, vierde
kwart 17de
eeuw, derde
kwart 17de
eeuw

vierde kwart
18de eeuw

voor WO I

19de eeuw

barok

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Gildemijn Louis
junior (Ontwerper), Thienpont
Gerard (Ontwerper), Van den
Bogaerde Jean (Ontwerper), van
Langenhove Leonardus
(Ontwerper)
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132867

Gekoppelde stadswoningen met
trapgevels

Gent

Gent

Burgstraat 6‐8 (Gent)

Twee stadswoningen in traditionele bak‐ en zandsteenbouw, met
identiek gerestaureerde trapgevels van drie traveeën met drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw, hersteld in 1916.
Achterpuntgevels.

stadswoningen 17de eeuw

132868

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 7‐9 (Gent)

Herenhuis met een brede lijstgevel in neo‐Lodewijk XVI‐stijl; zeven
herenhuizen,
traveeën en drie en een halve bouwlaag onder twee zadeldaken. De koetshuizen
vijf rechter traveeën dateren van 1852‐1853, de twee linker
traveeeëen met knik in de rooilijn, werden in een identieke stijl
toegevoegd in 1907 na de sloping van een begin 18de‐eeuws huis.
Behouden tuin en koetshuis, op de sluitstenen gedateerd "ANNO‐FLDS‐
1801" en voorzien van een drie traveeën brede lijstgevel met één
bouwlaag onder schilddak.

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132869

Herenhuis

Gent

Gent

Burgstraat 83 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen en vier traveeën onder lessenaarsdak, herenhuizen
volgens archiefstukken van 1848. Neoclassicistische, bepleisterde en
beschilderde voorgevel met hardstenen plint en afgevlakte bossage
op de begane grond.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132870

Bewaarschool

Gent

Gent

Casinoplein 11 (Gent)

Oorspronkelijk zogenaamde Bewaarschool naar ontwerp van E. Van
Hoecke, opgevat als een breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak
met dakruitertje; gedateerd op gevelsteen 1896. Baksteenbouw
verrijkt met natuursteen voor plint en speklagen. Sober eclectisch
gebouw met voornamelijk neotraditionele inslag.

kleuterscholen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

132871

Burgerhuizen

Gent

Gent

Casinoplein 19‐20, 19A (Gent)

Enkelhuizen met uitgewerkte lijstgevels in spiegelbeeldschema,
volgens bouwaanvraag van 1836. Ontpleisterde gevels van drie
bouwlagen onder zadeldaken.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

132872

Stadswoningen

Gent

Gent

Casinoplein 21‐22, 26‐29, 31,
Wispelbergstraat 7 (Gent)

Homogene bebouwing te dateren in het tweede tot derde kwart van
de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen onder
zadeldaken.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132873

Gentse Veeartsenijschool

Gent

Gent

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)

na WO II,
hogescholen,
De Veeartsenijschool in Gent werd gesticht naar aanleiding van de
vernederlandsing van de universiteit in 1930 en werd gebouwd op de universiteitsgeb interbellum
ouwen
plaats van het Casino. Enige getuige van het Casino is een deel van
het ijzeren hekwerk aan de Coupure. Ingenieur‐architect August
Desmet, hoogleraar Architectuur en Urbanisme, kreeg de opdracht
nieuwe gebouwen te ontwerpen en opteerde voor afzonderlijke
paviljoenen voor de Kliniek van Grote Huisdieren, Kliniek voor Kleine
Huisdieren, voor de Instituten voor Pathologie, Farmacodynamica, en
Anatomie en Biologie. De bouw startte vanaf 1937 en verliep gespreid
tot in de jaren 1950. Door haar concept en inrichting van onder meer
de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange
tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw. De site omvat
ook de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool aan de Coupure
en een conciërgewoning en vleugel aan het Casinoplein, naar
ontwerp van architect Valentin Vaerwyck uit 1929.

modernisme

Desmet August (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

132874

Burgerhuis

Gent

Gent

Casinoplein 30 (Gent)

Dubbelhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak, voorzien van een burgerhuizen
bepleisterde lijstgevel met accentuerende geveldecoratie, daterend
uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132875

Burgerhuis

Gent

Gent

Casinoplein 37 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel uit het derde kwart van de burgerhuizen
19de eeuw. Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlagen afgedekt met zadeldak.

derde kwart
19de eeuw
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132876

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Casinoplein 38‐45 (Gent)

Eenheidsbebouwing van stadswoningen met lijstgevels van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken; uit het derde kwart
van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132877

Burgerhuizen

Gent

Gent

Casinoplein 46, Holstraat 100 (Gent)

Gebogen huizenrij in de bocht met Casinoplein met een bepleisterde burgerhuizen
en beschilderde gevelwand van drie en twee traveeën gescheiden
door geblokte muurband, met drie bouwlagen onder zadeldak, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

132878

Metselaarshuis

Gent

Gent

Cataloniëstraat 1, Sint‐Niklaasstraat 2‐6,
6A‐C (Gent)

gildehuizen
Het Metselaarshuis is in oorsprong een 13de‐eeuwse stadswoning,
waarvan de achter‐ en zijgevels waren opgetrokken in onregelmatige
stukken Doornikse kalksteen. De voorgevel werd in 1526 vervangen
door een zandstenen parement in laatgotische stijl. De voorgevel
werd grotendeels heropgebouwd bij de restauratie in de jaren 1980.

13de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
vanaf 1975

gotiek

132879

Burgerhuis, gedateerd 1673

Gent

Gent

Cataloniëstraat 2 (Gent)

Diephuis met trapgevel van drie bouwlagen en drie traveeën, onder
zadeldak op gevelsteen gedateerd "ANNO / 1673". Traditionele bak‐
en zandsteenbouw, later bepleisterd en beschilderd.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

traditioneel

132880

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Cataloniëstraat 3 (Gent)

Burgerhuis in traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur, met
trapgevel met drie bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 17de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
17de eeuw

traditioneel

132881

Burgerhuis in neogotische stijl

Gent

Gent

Cataloniëstraat 4 (Gent)

Neogotisch breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak burgerhuizen
met dakkapellen, op een gevelsteen gedateerd "ANNO 1900",
gebouwd op de plaats van het timmerliedenhuis, gesloopt einde 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

132883

Jubileumwijk

Gent

Gent

Charles Andrieslaan 1‐90, 91‐185 (Gent)

Twee appartementsgebouwen, tussen 1954 en 1959 gerealiseerd
door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor
Goedkope Woningen naar aanleiding van haar 50‐jarig bestaan. Het
ontwerp is van architect Jules Trenteseau.

132884

Herenhuizen

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 12‐14, 12A‐I
(Gent)

Monumentale herenhuizen van vijf traveeën en drie bouwlagen onder herenhuizen
pseudo‐mansardedak en schilddak met houten dakkapellen, uit het
laatste kwart van de 19de eeuw en met bepleisterde en beschilderde
lijstgevels.

132885

Burgerhuis

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 16 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1876, voorzien van een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

132886

Herenhuis

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 17 (Gent)

Herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en gemarkeerd
middenrisaliet van drie traveeën onder driehoekig fronton en
uitgewerkt hoofdgestel.

herenhuizen

132887

Café du Parc

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 191, 191A (Gent) Voormalig Café du Parc, opgevat als een vrij klassiek hoekpand met
de Kunstlaan volgens bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van
architect Ch. Masereel. Baksteenbouw op arduinen onderbouw van
afgevlakte bossage.

cafés

voor WO I

132888

Hoekcomplex Rotonde en burgerhuis

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 2‐4, 4A‐B,
Kortrijksesteenweg 1‐3 (Gent)

Opvallend afgerond hoekcomplex van drie bouwlagen met een
rijkelijk versierd neoclassicistisch bepleisterd parement, volgens
archiefstukken daterend van 1876 naar ontwerp van architect E.
Neirynck, met aansluitend rijhuis van drie traveeën aan de
Kortrijksesteenweg.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Neirynck E. (Ontwerper)

132889

Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke‐ Gent
Dessel

Gent

Charles de Kerchovelaan 283 (Gent)

Art‐nouveauhuis volgens bouwaanvraag van 1902 naar ontwerp van
architect A. Van Hoecke‐Dessel. Enkelhuis met drie bouwlagen en
twee ongelijke traveeën en asymmetrische ordonnantie.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)
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na WO II
sociale
woningen,
winkels,
woonblokken,
galerijflatgebou
wen

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Trenteseau Jules (Ontwerper),
Gentse Maatschappij voor de
Huisvesting (Opdrachtgever)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Masereel Ch. (Ontwerper)
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132890

Hoekcomplex

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 285, 285A‐D
(Gent)

Hoekcomplex met een voorgevel van drie traveeën met
verspringende bouwlaaghoogte; drie en vier bouwlagen onder
doorlopende kroonlijst. Afgesnuite hoektravee uitlopend op een
dakvenster met puntgevel.

burgerhuizen

132891

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan 7 (Gent)

Groot neoclassicistisch herenhuis van vier traveeën met drie en een herenhuizen
halve bouwlaag onder zadeldak. Markerend middenrisaliet van twee
traveeën onder gebogen fronton met oculus.

132892

Leopoldskazerne

Gent

Gent

Charles de Kerchovelaan zonder nummer,
Eekhout 5, Gaspar de Craeyerstraat zonder
nummer, Kattenberg 4, Kunstlaan zonder
nummer (Gent)

Enorm militair complex in eclectische stijl naar ontwerp van
architecten Modeste De Noyette en Otto Geerling, gebouwd tussen
1902 en 1906 op de plaats van de vroegere infanteriekazerne van de
Kattenberg, gesloopt in 1830. Verschillende gebouwen ingeplant op
vijfhoekige plattegrond begrensd door de Caspar de Craeyerstraat,
Kattenberg, Kunstlaan, Charles de Kerchovelaan en de Eekhout. Ware
vestingsbouw van bak‐ en natuursteen op zware breukstenen plint en
met overvloedig verwerking van hardsteen.

voor WO I,
kazernes,
oorlogsgedenkt interbellum
ekens, poorten
(bijgebouwen)

132894

Burgerhuis ontworpen door Charles Van
Driessche

Gent

Gent

Citadellaan 13 (Gent)

Burgerhuis, op de erker en op de plint gesigneerd en gedateerd: "Ch.
Van Driessche, architecte, 1898". Voorgevel van twee traveeën,
gemarkeerd door een brede zijtravee met bekronende trapgevel en
spitsboognis.

burgerhuizen

132893

Neogotisch hoekcomplex

Gent

Gent

Citadellaan 1‐3, 3A‐F, Overpoortstraat 63‐ Neogotisch complex van vier huizen op de hoek van Citadellaan en
65, 63A (Gent)
Overpoortstraat, gebouwd in opdracht van August Helleputte naar
ontwerp van zijn jongere broer ingenieur‐architect Joris Helleputte
uit 1879.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw

132895

Stadswoning, gedateerd 1898

Gent

Gent

Citadellaan 15 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met vrij sobere bakstenen lijstgevel, op
de borstwering gedateerd "anno 1898".

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132896

Burgerhuizen

Gent

Gent

Citadellaan 36‐40 (Gent)

Ensemble rijhuizen met tussen pseudo‐pilasters gevatte
bovenvensters.

burgerhuizen

132897

Burgerhuis ontworpen door J. Van den
Hende en J. Birmant

Gent

Gent

Citadellaan 47 (Gent)

Huis met art‐nouveau‐inslag, naar ontwerp van architect J. Van den burgerhuizen
Hende/J. Birmant van 1900. Opgetrokken uit gele baksteen in strekse
en kopse lagen, gecombineerd met rode baksteen en hardsteen voor
de plint. Asymmetrische gevelcompositie met twee ongelijke
traveeën en verspringende bouwlaaghoogte.

vierde kwart
19de eeuw

132898

Burgerhuis ontworpen door Jacob Semey

Gent

Gent

Citadellaan 59 (Gent)

Resterend pand van voorheen gekoppelde huizen. Huis met opschrift: burgerhuizen
"Laat U maar soet als honich vinden", op de plint gesigneerd en
gedateerd: "J.G. Semeij, bouwmeester, 1901".

voor WO I

132899

Architectenwoning Jacques Kint

Gent

Gent

Clarissenstraat 33 (Gent)

Laat‐modernistische architectenwoning van ingenieur Jacques Kint,
gebouwd volgens een op 5 september 1955 goedgekeurde
bouwaanvraag. De architectenwoning is een rijwoning op een
noordgericht perceel en telt drie bouwlagen en drie traveeën onder
een plat dak met betonnen kroonlijst.

132901

Hoekcomplex ontworpen door Jules
Lippens

Gent

Gent

Congreslaan 1‐7, Onafhankelijkheidslaan
32 (Gent)

Hoekcomplex met de Onafhankelijkheidslaan gebouwd naar ontwerp burgerhuizen,
van architect J. Lippens in een typische overgangsstijl van decoratieve hekken
naar meer functionele baksteenarchitectuur, daterend van 1929. Rij‐
en hoekhuizen met respectievelijk drie en vier bouwlagen onder plat
dak. Voortuintjes afgesloten door ijzeren hekken.

132902

Woning R. Van Damme

Gent

Gent

Congreslaan 19 (Gent)

Burgerhuis met gecementeerde voorgevel in art‐decostijl naar
ontwerp van Jules Lippens uit 1928.

509/1748

datering

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

architectenwoni na WO II
ngen

burgerhuizen

stijl

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Geerling Otto (Ontwerper), Piette
Olivier (Ontwerper), Van
Wambeke V. (Ontwerper),
Vindevogel Geo (Ontwerper), Vits
Jules (Ontwerper), Kunstgieterij
Minne (Uitvoerder), Norga Pascal
(Uitvoerder)

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)

neogotiek

Helleputte Joris (Ontwerper)

art nouveau

Birmant Jules (Ontwerper), Van
den Hende Jules (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

modernisme

Kint Jacques (Ontwerper), Kint
Jacques (Opdrachtgever)

interbellum

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)
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132903

Architectenwoning Charles Hoge

Gent

Gent

Congreslaan 2 (Gent)

Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Bakstenen architectenwoni interbellum
hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën ngen
langs de Congreslaan en twee traveeën langs de
Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren
geaccentueerd. Typisch voor de romantische stijl van Hoge is het vrije
en diverse gebruik van in‐ en uitspringende erkers, ongelijke
traveeën, dakkapellen en verschillende daken.

132904

Architectenwoning Jules Lippens

Gent

Gent

Congreslaan 4 (Gent)

Het voormalig woonhuis van architect Jules Lippens werd ontworpen architectenwoni interbellum
ngen
in een vrij zakelijke baksteenarchitectuur geïnspireerd door de
Nederlandse architect Dudok en dateert volgens de bouwaanvraag
van 1928.

modernisme

Lippens Jules (Opdrachtgever),
Lippens Jules (Bewoner)

132905

Villa Berteloot

Gent

Gent

Congreslaan 40 (Gent)

Monumentale villa in decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend hekken, villa's
(bouwkundig
bij de Amsterdamse School, gesigneerd: "G. Henderick, architecte,
erfgoed)
Gand" en daterend van 1929. Omringende tuin afgesloten door
ijzeren art‐decohekken op bakstenen muurtje. Toegangspoort onder
leien schilddak aan de Congreslaan. Vierkant gebouw met twee
bouwlagen onder hoog schilddak met parabolische dakkapellen,
centraal dakvenster boven het middenrisaliet en uitkijktorentje onder
koepelvormig dak op de linkerhoek.

interbellum

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)

132906

Warenhuis en appartementsgebouw Home Gent
Standing ‐ 1000‐Vuren

Gent

Contributiestraat 2‐8, Noordstraat 1,
Waldamkaai 1 (Gent)

Begin jaren zestig ontwierp architect Emile De Nil, samen met zijn
zoon Jean, een opvallend modern complex aan de Contributiestraat
en de Waldamkaai, bestaande uit een appartementsgebouw en
grootwarenhuis Home Standing ‐ 1000‐Vuren.

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper), De Nil
Jean (Ontwerper)

132908

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 11‐17, 29‐39, zonder
nummer (Gent)

Huizenrij bestaande uit bakstenen lijstgevels met twee traveeën, drie arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw
bouwlagen en zadeldak. Arbeiderswoningen van het enkelhuistype
opgetrokken in tweede helft 19de eeuw.

132909

Stadswoning Spaans huis

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 12 (Gent)

achterhuizen,
tweede helft
Traditioneel rijhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee
stadswoningen 17de eeuw
zadeldaken, wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 17de
eeuw. Bak‐ en zandsteenbouw met gebruik van arduin voor de
deuromlijsting. Zijgevel uitziend op een binnenplaats, is voorzien van
een galerij, mogelijk uit de 16de eeuw, met verdieping. Achterhuis
met witgekalkte puntgevel.

traditioneel

132911

Stadswoning en beluik

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 43‐51 (Gent)

17de eeuw,
Twee bouwlagen hoog rijhuis in bak‐ en zandsteenbouw met zadeldak beluiken,
gemakhuisjes, vierde kwart
uit de 17de eeuw. Middentravee uitlopend op een getrapt
dakvenster. Erachter beluik met drie huizen langs linkerzijde en twee stadswoningen 19de eeuw
berghokjes rechts, daterend van 1893 onder bouwheer weduwe Karel
Warrie‐Maché.

traditioneel

132910

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 43‐51 (Gent)

Trapgeveltje in traditionele stijl met twee bouwlagen, twee traveeën ‐ stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw
oorspronkelijk drie ‐ en zadeldak, opklimmend tot de 16de, 17de
eeuw.

traditioneel

132912

Herenhuis

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 57, 57A‐B (Gent)

Gevel met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen, zeven traveeën herenhuizen
en steil zadeldak met twee dakkapellen, met oude kern. Volgens
archiefstukken in 1763 verbouwde voorgevel. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met opengewerkt driehoekig fronton boven de
drie middentraveeën. Rechts gedeeltelijk bewaarde zijtrapgevel. Bak‐
en zandstenen achtergevel met L‐vormige aanbouw uit de 17de
eeuw.

132914

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 59 (Gent)

Arbeidershuisje van twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed,
afgedekt met zadeldak, daterend uit de 17de tot de 18de eeuw.

510/1748

typologie

datering

na WO II
warenhuizen,
appartementsge
bouwen

derde kwart
18de eeuw,
17de eeuw

arbeiderswonin 17de eeuw,
gen
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Charles (Opdrachtgever)
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132913

Herberg Den Dronckaert

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 59 (Gent)

herbergen
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een lessenaarsdak;
volgens de bouwaanvraag werd de voorgevel aangepast in 1773, later
aanpassing in 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde voorgevel
met drie traveeën, en een blinde, beschilderde zijgevel.

132915

Stadswoning in traditionele stijl

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 61 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, daterend uit de 17de
eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Trapgevel met
drie traveeën aan de voorkant. De zijgevel in de Karmelietenstraat
heeft twee bouwlagen en twee traveeën.

132916

Stadswoning

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 63 (Gent)

Lijstgevel met twee bouwlagen en drie traveeën en een plat dak uit de stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw,
19de eeuw. Het volume en de aanzet van een trapgevel laten de
eerste kwart
verankerde constructie in kern opklimmen tot de 17de eeuw tot het
18de eeuw
eerste kwart van de 18de eeuw.

132917

Hoekhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 65 (Gent)

Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt stadswoningen eerste kwart
18de eeuw
met zadeldak. Bak‐ en zandsteenbouw. Drie traveeën brede trapgevel
aan de voorkant. Nagenoeg blinde zijgevel in de Rodekoningstraat.

132918

Stadswoning

Gent

Gent

Corduwaniersstraat 8 (Gent)

Oorspronkelijk één breedhuis. Oude kern, mogelijk uit de 18de eeuw, stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
aangepast in 19de eeuw. Beschilderde en bakstenen lijstgevel van
twee bouwlagen, vijf traveeën en geknikt zadeldak.

132919

Stadswoning

Gent

Gent

Corduwaniersstraat zonder nummer,
Kraanlei 75 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de
17de eeuw. Bakstenen gebouw. De twee traveeën zijn hoger
opgetrokken tot een trapgevel.

132920

Kapel van het Universitair Ziekenhuis Gent Gent

Gent

Corneel Heymanslaan zonder nummer
(Gent)

De Kapel van het Universitair Ziekenhuis van Gent werd tussen 1968 kapellen
en 1970 gebouwd naar ontwerp uit 1967 van professor Jan Lodewijk (gebouwen en
Cnops met glas‐in‐loodramen naar ontwerp van Harold Van de Perre. structuren)

132921

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 1 (Gent)

Hoekhuis met de Albert Baertsoenkaai uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, opgevat als een bakstenen gebouw met veelvuldig
gebruik van hardsteen. Eertijds woonhuis van de Gentse schilder A.
Baertsoen.

kunstenaarswo eerste helft
ningen
20ste eeuw

132923

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 100 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met dakkapellen; lijstgevel met neobarokke inslag uit
begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel gecombineerd met natuursteen.

burgerhuizen

132925

Herenhuis in neorococo

Gent

Gent

Coupure 102 (Gent)

Neorococo‐enkelhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met vier houten dakkapellen, uit begin 20ste
eeuw. Bakstenen gevel met rijk gebruik van Franse steen. Tuin
afgesloten met ijzeren rocaillehek. Tuinhuisje geïnspireerd op
Normandische vakbouwstijl.

voor WO I
hekken,
herenhuizen,
tuinpaviljoenen

132926

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 105 (Gent)

Hoekgebouw in laat‐Louis‐Philippestijl van 1866. Voor‐ en zijgevel van burgerhuizen
drie traveeën met schilddak. Bepleisterde lijstgevels op hardstenen
plint afgelijnd door geblokte hoekbanden. Achtergevel met
interessante rondboogvensters die het trappenhuis verlichten.

derde kwart
19de eeuw

Louis‐
Philippestijl

132927

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 120‐124 (Gent)

Huizenrij in neo‐Lodewijk XVI‐stijl uit begin 20ste eeuw. Enkelhuizen
van drie, een en twee traveeën met drie bouwlagen en pseudo‐
mansardedak met dakkapellen en voorzien van een gecementeerd
parement.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132928

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Coupure 126 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw. Parement van
kalkzandsteen met hardsteen.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132929

Burgerhuis, gedateerd 1902

Gent

Gent

Coupure 156 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak met drie houten dakkapellen met driehoekig fronton,
gedateerd anno 1902. Baksteenbouw met gebruik van hardsteen.

burgerhuizen

voor WO I

511/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

traditioneel

traditioneel

stadswoningen 17de eeuw

na WO II

modernisme

voor WO I

neorococo

Bonduel Roger (Ontwerper),
Cnops Jan Lodewijk (Ontwerper),
Van de Perre Harold (Ontwerper)
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132930

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 166 (Gent)

Hoekhuis met Lieven de Winnestraat uit het eerste kwart van de
20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevels van twee bouwlagen met drie
traveeën, een afgekante hoektravee met erker en vier traveeën,
afgedekt met pseudo‐mansardedak.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132931

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 168 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw, met een gecementeerd gevelparement.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132932

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Coupure 170 (Gent)

Rijhuis verbouwd in neoclassicistische stijl in 1841. Van de
bepleisterde lijstgevel met twee bouwlagen zijn enkel de zes
rechtertraveeën bewaard. De oorspronkelijke middeltraveeën zijn
erkervormig uitgebouwd.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

132933

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 175‐177 (Gent)

Restant van een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste
helft van de 19de eeuw, voorzien van lijstgevels in doorlevende
empiretraditie van elk drie traveeën.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132934

Stadswoningen en tuinpaviljoen

Gent

Gent

Coupure 179‐181 (Gent)

Rijhuizen met brede bepleisterde lijstgevel van elf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken in verschillende fasen in
de eerste helft van de 19de eeuw. Vierkant tuinpaviljoentje in
omheiningsmuur uitziend op Bijlokehof.

omheiningsmur eerste helft
19de eeuw
en,
stadswoningen,
tuinpaviljoenen

132922

Burgerhuizen in neoclassicistische
eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 2‐10 (Gent)

Homogene neoclassicistische bebouwing uit het derde kwart van de
19de eeuw. Rijhuizen van het enkelhuistype met bepleisterde en
beschilderde lijstgevels van doorgaans vier traveeën met drie
bouwlagen onder zadeldaken.

burgerhuizen

132935

Stadswoningen

Gent

Gent

Coupure 212‐214, 224 (Gent)

Huizenrij met ontpleisterde lijstgevels van samen tien traveeën en
drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

132936

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 228, zonder nummer (Gent)

Gelijkaardige doch verder uitgewerkte en beter bewaarde huizenrij
dan de huizenrij ernaast, met bepleisterde lijstgevels van negen
traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

132937

Stadswoningen

Gent

Gent

Coupure 230‐234 (Gent)

Drie rijhuizen met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van samen zes stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit tweede kwart 19de
eeuw.

132938

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 236 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

132939

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 257‐263 (Gent)

Eenheidsbebouwing van vier rijhuizen met enkelhuisopstand, in totaal stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
tien traveeën, afgedekt met zadeldaken, uit het laatste kwart van de
19de eeuw.

132940

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 265 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën met mansardedak met dakkapellen en
oeil‐de‐boeufs uit de tweede helft van de 19de eeuw.

512/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl

neoclassicisme

neo‐empire

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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132941

Ziekenhuis Toevlucht van Maria

Gent

Gent

Coupure 267‐271, 275 (Gent)

Het ziekenhuis Refuge of Toevlucht van Maria werd gesticht in 1874
door de cistercieënzerinnen van de Bijloke. De ziekenhuiskapel werd
in 1875 ontworpen in neogotische stijl door broeder Marès‐Joseph,
de glasramen werden gerealiseerd in het atelier van Arthur
Verhaegen en het volledige meubilair is van de hand van Mathias
Zens. Sober bakstenen gebouw in neogotische stijl, refererend aan de
13de‐eeuwse vroeggotiek, van vier traveeën met lager koor van twee
traveeën onder steile leien zadeldaken tussen zijaandaken, zeshoekig
houten dakruiter onder hoge naaldspits en houten dakkapelletjes. Ten
oosten werd een kapittelzaal van drie traveeën onder parallel
zadeldak aangebouwd en een sacristie met tuitgevel onder haaks,
achteraan afgewolfd dak. Aan de Coupure gebouwen in
baksteenarchitectuur met eclectische inslag, boven de deur
gedateerd 1894, gedeelte links ervan op cartouches op borstwering
gedateerd 1908. Hoofdingang geaccentueerd door tuitgevel en
gevelnis met Mariabeeld.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen,
sacristieën,
kapittelzalen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

De Pauw Karel‐Lodewijk
(Ontwerper), Verhaegen Arthur
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

132942

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 273 (Gent)

Enkelhuis met verspringend aantal traveeën en zadeldak.
Gecementeerde art‐nouveaugevel uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw, volgens inscriptie naar ontwerp van architect A. Van Hyfte.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

art nouveau

Van Hyfte A. (Ontwerper)

132943

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 276 (Gent)

Hoekhuis met Brioolstraat van zes traveeën, drie bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak; oorspronkelijk deel uitmakend van een complex
van vier rijhuizen in opdracht van architect J. Migom en broer
gebouwd in 1841.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132944

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 278 (Gent)

Hoog hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste
eeuw, met gecementeerde lijstgevels in neoclassicistische stijl.

herenhuizen

132945

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 280‐286 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderde enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevels op arduinen plint.

132946

Eenheidsbebouwingen

Gent

Gent

Coupure 281‐289 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Twee types eenheidsbebouwing met respectievelijk zes en negen
19de eeuw,
traveeën en twee en drie bouwlagen onder zadeldaken, bepleisterde
derde kwart
lijstgevels uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

132947

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 288‐294 (Gent)

Eenheidsbebouwing van vier bepleisterde lijstgevels met twee
traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132948

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 291‐293 (Gent)

In twee huizen verdeeld pand met bepleisterde lijstgevels van samen burgerhuizen
vier traveeën met zadeldaken, opgetrokken in neoclassicistische stijl
in de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

132949

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 296 (Gent)

Hoekhuis met Twaalfkameren, dat het enige overblijfsel vormt van
opslagplaatsen eerste kwart
een magazijn gebouwd in opdracht van Velleman tussen Brioolstraat
19de eeuw
en Twaalfkameren in 1815. Voormalig linker hoekrisaliet van drie
traveeën met rechts, resterende travee van de aanleunende
gevelwand en links afgekante hoektravee.

132950

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 298 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis van vier en drie traveeën onder
schilddak; ontpleisterde lijstgevels uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132951

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 299‐303, 303A (Gent)

Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

513/1748

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Migom Josse (Ontwerper), Migom
Josse (Opdrachtgever)

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

neoclassicisme
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132952

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 3 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën onder pseudo‐mansardedak met
dakkapellen, daterend uit eind 19de eeuw. Neoclassicistische
bepleisterde lijstgevel op arduinen sokkel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132953

Hoekhuis in art nouveau

Gent

Gent

Coupure 300, 300A‐E, Papegaaistraat 91‐
93 (Gent)

Opvallend hoekpand van drie bouwlagen, voorgevel van vier
traveeën, afgeschuinde hoektravee en rechter zijgevel van twee
traveeën. Bakstenen constructie in art‐nouveaustijl, volgens
archiefstukken opgetrokken in 1916 naar ontwerp van architect Geo
Henderick.

burgerhuizen

WO I

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

132954

Stadswoning

Gent

Gent

Coupure 304 (Gent)

Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, van 1836,
voorzien van een ontpleisterde lijstgevel met gecementeerde
vensteromlijstingen.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132955

Instituut Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie

Gent

Gent

Coupure 314, Theresianenstraat 34 (Gent) Klooster‐ en schoolgebouwen ingeplant op het perceel tussen
Rasphuisstraat, Coupure en Theresianenstraat op de plaats van het
zogenaamde Hof van Plaisance van de familie Bracq, van 1787.
Gesticht in 1854 en opgetrokken naar ontwerp van van J.A. Scheers in
neotraditionele stijl; uitgebreid naar het noorden in aangepaste
baksteenstijl in de loop van de 19de en 20ste eeuw.

derde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

neoclassicisme,
neotraditioneel

Scheers Jean Augustin
(Ontwerper)

132956

Stadswoning

Gent

Gent

Coupure 357 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mezannino onder
zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132957

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 359‐361 (Gent)

Hoekgebouw van vijf traveeën, afgekante hoektravee en drie
traveeën onder afgewolfde zadeldaken en met bepleisterde
lijstgevels, oorspronkelijk een huis van twee en een halve bouwlaag
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, maar aangepast en
verhoogd in de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

132958

Hoekhuis met koetshuis

Gent

Gent

Coupure 363, Roderoestraat 2A (Gent)

Hoekhuis met vier en vier traveeën onder afgewolfd zadeldak.
Ontpleisterde neoclassicistische lijstgevel naar ontwerp van architect
Mor Leonard van 1851. Koetshuis gelegen achterin de ommuurde
tuin. Bepleisterde gevel van drie traveeën onder lessenaarsdak,
geritmeerd door rondboogarcade.

derde kwart
herenhuizen,
19de eeuw
koetshuizen,
omheiningsmur
en

neoclassicisme

Leonard Mor (Ontwerper)

132959

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 365‐367 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën onder zadeldak, daterend uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde lijstgevel
met vensters in neoclassicistische omlijsting.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

132960

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 371 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en zadeldak, bepleisterde laat‐
empiregevel op arduinen onderbouw, van 1851.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

empire

132961

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 373‐379 (Gent)

Enkelhuizen van drie traveeën en zadeldak (pannen), bepleisterde
lijstgevels respectievelijk daterend van 1850, 1852 en 1849.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132962

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 381‐383 (Gent)

Rijhuizen van drie en één traveeën, oorspronkelijke huizen gebouwd burgerhuizen
in 1850, doch huidige voorgevelordonnantie en cementering met art‐
deco‐inslag uit tweede kwart 20ste eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

132963

Eenheidsbebouwing in laat‐empirestijl

Gent

Gent

Coupure 385‐387 (Gent)

burgerhuizen
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen en acht
traveeën; bepleisterde voorgevel in laat‐empirestijl daterend van
1849, naderhand links één verdieping verhoogd onder mansardedak.

tweede kwart
19de eeuw

empire

132964

Burgerhuis in second‐empirestijl

Gent

Gent

Coupure 444 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
bepleisterde second‐empiregevel van 1853.

derde kwart
19de eeuw

second empire

514/1748

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon
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132965

Café Salon Napoleon

Gent

Gent

Coupure 497 (Gent)

cafés
Breedhuis met voorgevel van drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag uitgebouwd als rotonde in neoclassicistische stijl onder
koepelvormige afdekking en gecementeerde gevel, daterend van
1842. Café vanouds genaamd Salon Napoleon, vergaderlokaal van de
oudstrijders van Napoleon van 1845 tot 1874.

132966

Stadswoning

Gent

Gent

Coupure 499 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën onder zadeldak; bepleisterde lijstgevel
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

132967

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met zadeldak en een bepleisterde
lijstgevel van 1866. Gevelbepleistering verlevendigd door
schijnvoegen.

burgerhuizen

132968

Hoekhuis in empirestijl

Gent

Gent

Coupure 503‐505, 503A, 505A (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van zes traveeën, een afgekante hoektravee en drie
traveeën onder afgewolfde zadeldaken; opgetrokken in empirestijl in
opdracht van architect P.J. Guislain‐Fuerison in 1842.

132969

Herenhuis

Gent

Gent

Coupure 52 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op
arduinen plint.

132970

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 53 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vier traveeën onder zadeldak met vier latere
dakkapellen. Neoclassicistische lijstgevel van 1866, gecementeerd en
aangepast in eerste helft 20ste eeuw.

132971

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Coupure 54 (Gent)

Herenhuis met neoclassicistische, bepleisterde lijstgevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

132972

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht

Gent

Gent

Coupure 55‐65 (Gent)

Blindenhuis, gesticht in 1847 met de legaten van de groot‐industrieel omheiningsmur derde kwart
19de eeuw
J.L. Van Caneghem en later van B. Laurentius. Waardevol neogotisch en,
ziekenhuizen
gebouw opgetrokken in 1852‐55 naar ontwerp van Charles Van
Huffel. Groot gebouw met twee verdiepingen, dertien traveeën en
schilddak, doorkruist door het zadeldak van het middenrisaliet,
voorzien van een versierde geveltop met maaswerk in neogotische
stijl. Baksteenbouw met gebruik van arduin voor decoratieve
gevelelementen. Nog gedeeltelijk ommuurde tuin.

132973

Stadswoningen

Gent

Gent

Coupure 557‐559 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met
19de eeuw
zadeldak, oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand,
gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.

132974

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 56 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels van vier en drie traveeën met voorkomen uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Tuinmuurtje met poort en
aanhorigheden in de Iepenstraat.

tweede helft
bijgebouwen,
burgerhuizen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

132975

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 58‐62 (Gent)

Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen met drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak en voorzien van lijstgevels, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132976

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 615‐621, 619A‐J (Gent)

Breedhuis, vanouds opgesplitst in twee woningen, van negen
traveeën afgedekt door zadeldaken. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl van 1841.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

132977

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 623 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met
mansardeverdieping en een bepleisterde lijstgevel, daterend van
1841 en voorzien van aanpassingen uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

tweede kwart
19de eeuw

515/1748

typologie

herenhuizen

herenhuizen

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

empire

Guislain‐Fuerison Petrus Judocus
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

neogotiek

Van Huffel Charles (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)

neoclassicisme
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132978

Atelier Van den Kerchove

Gent

Gent

Coupure 625A‐H, 627A (Gent)

Een groot deel van het binnenblok tussen Coupure Links, Raas van
Gavere‐, Heilig‐Bloed‐ en Ekkergemstraat werd vanaf midden 19de
eeuw langzamerhand ingenomen door het constructiebedrijf Van den
Kerchove. Grote toegangspoort in neobarokstijl, daterend van 1875.
Achterin resterende bedrijsgebouwen.

constructiewerk derde kwart
19de eeuw
plaatsen,
poorten
(bijgebouwen)

132979

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 635‐639, 643‐651 (Gent)

Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen volgens
bouwaanvraag van 1830 en 1832 naar ontwerp van J. Migom.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132980

Hoekhuis

Gent

Gent

Coupure 64‐66 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en vier en twee traveeën, uit begin
19de eeuw, voorzien van een bepleisterde voorgevel.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

132981

Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G. Gent

Gent

Coupure 653 (Gent)

Het huidig gebouw opgetrokken uit gele baksteen is van de hand van universiteitsgeb interbellum
ouwen
bouwmeesters A. Poppe en Jos. Collin, in 1937‐40 opgericht op de
plaats van de voormalige Provinciale Gevangenis of het zogenaamd
"Rasphuis".

132982

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 667‐669 (Gent)

Eenheidsbebouwing, oorspronkelijk lijstgevel van zes traveeën,
volgens bouwaanvraag daterend van 1839, nummer 667 later één
verdieping hoger opgetrokken, nummer 669 voorzien van 20ste‐
eeuwse gevelcementering.

132983

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 673‐679 (Gent)

burgerhuizen
Oorspronkelijk symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van vijf
huizen, met aanvankelijk twee bouwlagen, en twintig traveeën, later,
met uitzondering van nummer 667 één verdieping verhoogd. Thans
gevelwand in laat‐empirestijl daterend van 1840.

132984

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 68 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen
daterend van 1901 naar ontwerp van L. Morial en A. Tertzweil.
Zijgevel uitziend op ommuurde en beboomde tuin. Accent op
gecementeerde voorgevel van vier traveeën met sterke neobarok
inslag.

132985

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Coupure 691 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis met een bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl
van vijf traveeën onder zadeldak, daterend uit het derde kwart van de
19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

132986

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 693‐695 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en zadeldak, ontpleisterde lijstgevel uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132987

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 697‐701 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak
met dakkapellen, eclectische bakstenen voorgevel uit eind 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132988

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag met
zadeldak, daterend van 1866. Bepleisterde lijstgevel afgewerkt met
bossage op begane grond.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

132989

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 70, 76‐78 (Gent)

Drie huizen met lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132990

Stadswoning

Gent

Gent

Coupure 705 (Gent)

Eenvoudige ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

132991

Directeurswoning

Gent

Gent

Coupure 73 (Gent)

Voormalige directeurswoning van het Van Caneghemgesticht.
Bepleisterde straatgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met
afgewolfd zadeldak, daterend uit derde kwart 19de eeuw.

directeurswonin derde kwart
gen
19de eeuw

516/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neobarok

Migom Josse (Ontwerper)

Collin Jos. (Ontwerper), Malfeson
Ignace‐Balthasar (Ontwerper),
Poppe August (Ontwerper)

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

burgerhuizen, voor WO I
omheiningsmur
en

empire

neobarok

neoclassicisme

eclecticisme

Morial Léon (Ontwerper),
Tertzweil A. (Ontwerper)
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datering

132993

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 800 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw met geglazuurd baksteenparement.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

132994

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 802 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
bepleisterde lijstgevel uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

132992

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 80‐82 (Gent)

Enkelhuizen met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels met
geaccentueerde middentravee.

132995

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 84‐86 (Gent)

Woningen met gemeenschappelijke voorgevel van vijf traveeën en
drie en twee bouwlagen, circa 1900 te dateren met latere
aanpassingswerken. Neoclassicistische bak‐ en
zandsteenarchitectuur.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

132996

Herenhuis

Gent

Gent

Coupure 88 (Gent)

Enkelhuis met zes traveeën en drie bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met dakkapellen. Lijstgevel van bak‐ en hardsteen in
neoclassicistische stijl uit eind 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132997

Herenhuis met second‐empiregevel

Gent

Gent

Coupure 9 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met zadeldak, second‐empiregevel van
1867. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint; bossage op begane
grond en schijnvoegen op bovenbouw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

second empire

132998

Stadswoning

Gent

Gent

Coupure 90 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met geaccentueerde middentravee.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

132999

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 91 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen
van 1866.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133000

Burgerhuis in neorococo

Gent

Gent

Coupure 92 (Gent)

Smal neorococohuis met kalkzandstenen parement van één travee en burgerhuizen
vier bouwlagen met zadeldak, circa 1900 te dateren.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

133001

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Coupure 93‐97 (Gent)

Eenheidsbebouwing van woningen van het enkelhuistype van drie
traveeën daterend van 1866. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel
op arduinen plint.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133002

Burgerhuis

Gent

Gent

Coupure 94 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak.
Lijstgevel met natuurstenen parement in neoclassicistische stijl uit
begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

133003

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 96‐98 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuizen van drie en twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak en bepleisterde lijstgevels in neoclassicistische stijl, uit begin
20ste eeuw.

voor WO I

neoclassicisme

132924

Burgerhuizen

Gent

Gent

Coupure 99‐101 (Gent)

Breedhuis met een bepleisterde gevel, verdeeld in twee woningen,
van vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder mansardedak
met dakkapel uit het derde kwart van de 19de eeuw.

133004

Poortgebouw van Stedelijk Slachthuis

Gent

Gent

Coyendanspark 1 (Gent)

Van het oorspronkelijke complex van het Stedelijk Slachthuis,
slachthuizen,
gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt en vermoedelijk poorten
afgewerkt door stadsarchitect A. Pauli tussen 1853 en 1857, resteert (bijgebouwen)
enkel een toegangspoort langs de Voorhoutkaai. Het volume is
opgevat als een hoger oplopende partij met rondboogvenstertjes
onder bakstenen booglijst en kleine omlijste oculi onder de gootlijst.

derde kwart
19de eeuw

133005

Villa The Cherry Pickers

Gent

Gent

Cyriel Buyssestraat 13 (Gent)

Villa in cottagestijl, genaamd “The Cherry Pickers”, gebouwd naar een villa's
ontwerp uit 1936 van de architecten Pierre en Jacques Viérin.
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

517/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neorococo

derde kwart
19de eeuw

Pauli Adolphe (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper),
Tréfois Jean (Ontwerper)

cottagestijl

Viérin Jacques (Ontwerper), Viérin
Pierre (Ontwerper)
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133006

Villa in cottagestijl

Gent

Gent

Cyriel Buyssestraat 7 (Gent)

Villa in cottagestijl, gebouwd naar een ontwerp uit 1950 van architect villa's
Dan Grootaert.
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

cottagestijl

Grootaert Dan (Ontwerper)

133007

Villa in cottagestijl

Gent

Gent

Cyriel Buyssestraat 9 (Gent)

Villa in cottagestijl, gebouwd naar een ontwerp uit 1951 van architect hekpijlers, villa's na WO II
Pierre Viérin.
(bouwkundig
erfgoed)

cottagestijl

Viérin Pierre (Ontwerper)

133008

Kantoorgebouw van brouwerij van Vooruit Gent

Gent

Dahliastraat 27, 27A (Gent)

Voormalige brouwerij van de Vooruit, daterend van 1907. Aan de
straatkant behouden bureaugebouw. Bakstenen gevel van drie
traveeën en twee bouwlagen.

voor WO I
brouwerijen,
kantoorgebouw
en

133009

Sociale huisvesting ontworpen door Paul
De Taeye

Gent

Gent

Dahliastraat 35‐51, 59‐81, Francisco
Ferrerlaan 148‐184, Fuchsiastraat 84‐98,
Jan Lampensstraat 1‐20, 22‐48 (Gent)

Sociale woningen aan de Francisco Ferrerlaan, Jan Lampensstraat,
Dahliastraat en Fuchsiastraat. 82 werkmanswoningen gebouwd in
opdracht van de stad Gent, Dienst van de woningnood in 1930 naar
ontwerp van architect Paul De Taeye.

gedenktekens,
sociale
woningen

interbellum

133010

Burgerhuis

Gent

Gent

Dampoortstraat 103‐105 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen daterend uit tweede
helft 19de eeuw en voorzien van een neoclassicistisch getinte
lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

133011

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Dampoortstraat 109, 109A, Dok‐Zuid 1‐2,
2A‐B (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis van twee traveeën, een afgekante
hoektravee en drie traveeën met drie bouwlagen, gedateerd op
zijgevel 1881.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

133012

Burgerhuizen

Gent

Gent

Dampoortstraat 14‐16, 78 (Gent)

Rijhuizen met bepleisterde lijstgevels van vier, vier en twee traveeën burgerhuizen
met drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit derde kwart 19de
eeuw.

133013

Stadswoningen

Gent

Gent

Dampoortstraat 18‐34 (Gent)

Bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen hoog met zadeldaken.
Eenvoudige gevelordonnantie daterend uit eerste kwart 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

133014

Huis Winsel

Gent

Gent

Dampoortstraat 55‐59 (Gent)

Huis Winsel, een handelszaak gespecialiseerd in interieurdecoratie,
werd opgetrokken volgens bouwaanvragen van 1975 en 1977 in een
moderne vormgeving met typerende inloopvitrine.

winkels

133015

Burgerhuis

Gent

Gent

Dampoortstraat 81, 81A‐D (Gent)

burgerhuizen,
Resten van een in 1863 in opdracht van J.F. Kricke opgerichte
huidevetterij. Woonhuis, opgevat als een breedhuis van vijf traveeën leerlooierijen
en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1866.

133016

Burgerhuis

Gent

Gent

Dampoortstraat 92 (Gent)

Van de voorheen homogene gevelwand uit het eerste kwart van de
19de eeuw rest nog één woning.

winkels,
vierde kwart
stadswoningen 19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

133022

Villa en opslagplaats ontworpen door J.
Roelant

Gent

Gent

De Pintelaan 347, 347A‐B (Gent)

Villa en magazijn in nieuwe zakelijkheid, ontworpen door architect J.
Roelant in 1932 in opdracht van textielindustrieel Arthur Baert‐De
Cock. De villa is duidelijk beïnvloed door de architectuur van de
Nederlandse architect W.M. Dudok, zichtbaar in de asymmetrische
opbouw, de gele baksteen met verwerking van zwarte of blauwe
geglazuurde tegels, de kenmerkende diepe horizontale voegen, het
spel van kubusvormige volumes, luifels en platte daken met
overstekende daklijsten of aflijnende geglazuurde dekstenen. Het
vooraanzicht van het magazijn is in dezelfde kwalitatieve
modernistische stijl gerealiseerd. Bij de gebouwen is een tuin met
tuinhuisje aanwezig.

opslagplaatsen, interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed), tuinen

518/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

De Taeye Paul (Ontwerper)

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

vanaf 1975

modernisme

derde kwart
19de eeuw

modernisme

Roelant Jean (Ontwerper)
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133025

Burgerhuizen en magazijn van Spinnerij
Baertsoen en Buysse

Gent

Gent

Dendermondsesteenweg 140‐144, 140A‐C Burgerhuis (nummer 140) palend aan het grotendeels verdwenen
(Gent)
textielbedrijf, de spinnerij A. Baertsoen en Buysse. Onderkelderd
enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak,
volgens archiefstukken daterend van 1878. Links ervan voormalige
toegang tot de bedrijfssite, met bewaard bakstenen magazijn van
twee bouwlagen onder drie parallelle zadeldaken, achter het
aangrenzende huis van de onderdirecteur (nummer 142) en van de
directeur (nummer 144), alles daterend van 1891 en naar ontwerp
van architect J. De Waele.

133029

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Dendermondsesteenweg 67‐69 (Gent)

arbeiderswonin eerste helft
Arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, met een
19de eeuw
beraapte gevel en onder een pannen zadeldak, uit de eerste helft van gen
de 19de eeuw.

133030

Pleinbeluik

Gent

Gent

Dendermondsesteenweg 73‐97 (Gent)

beluiken,
Aanvankelijk een stratenbeluik, heden een tweezijdig bebouwd
gemakhuisjes,
pleinbeluik. Volgens kadastergegevens werd de beluikaanleg
gewijzigd door opeenvolgende slopingen van reeksen arbeidershuizen waterpompen
en toevoeging van nieuwe, daterend van eerste helft 19de eeuw,
1865 en 1853.

133031

Stadswoning

Gent

Gent

Dendermondsesteenweg 74‐76 (Gent)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak en
met een bepleisterde lijstgevel, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

133032

Oorlogsgedenkteken beide
Wereldoorlogen

Gent

Gent

Dendermondsesteenweg zonder nummer
(Gent)

Tegen de linkergevel van het toegangsportaal tot een winkelcomplex oorlogsgedenkt na WO II
ekens
hangt deze gedenkplaat. Ze werd op 22 april 1948 ingehuldigd en
kwam er op initiatief van de buurtbewoners van de dekenij en de
wijkafdeling van de NSB. Men herdenkt er soldaten en opgeëisten uit
de Eerste Wereldoorlog en soldaten, politieke gevangenen,
weerstanders, burgerlijke slachtoffers, krijgsgevangenen,
weggevoerden en werkweigeraars van tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Voor het concept tekende architect Lelubre, de
laagreliëfs zijn van de hand van beeldhouwer Geo Verbanck en de
namen werden gekapt door steenhouwer Rigelle.

133169

Stadswoningen

Gent

Gent

Désiré Fiévéstraat 15‐23 (Gent)

Witbeschilderde breedhuizen met enkelhuisopstand, twee bouwlagen stadswoningen derde kwart
19de eeuw
en twee of drie traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de
19de eeuw.

133170

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Désiré Fiévéstraat 34 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis van de firma De Baerdemaecker.
Witbepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand, vijf
traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit het derde kwart van de
19de eeuw.

133171

Burgerhuizen

Gent

Gent

Désiré Fiévéstraat 52‐54 (Gent)

Enkelhuizen uit begin 20ste eeuw met bepleisterde lijstgevels op
arduinen plint. Drie bouwlagen van respectievelijk drie en twee
traveeën onder zadeldak.

133172

Hoofdgebouw van stadsschool ontworpen Gent
door Ch. Van Rysselberghe

Gent

Désiré Van Monckhovenstraat 34 (Gent)

onderwijsgebou vierde kwart
Hoofdgebouw van de stadsschool, op de gevel gedateerd 1891 en
19de eeuw
naar ontwerp van stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe gebouwd. Vrij wen
eclectische beschilderde bakstenen voorgevel op breukstenen plint.

133173

Stadswoning Les Cytises

Gent

Désiré Van Monckhovenstraat 54‐56
(Gent)

Stadswoning, zogenaamd "les cytises" valt op door zijn gecementeerd stadswoningen
parement met opschrift en versierde bovenste vensterdorpel met
hangende bloementrossen in reliëf.

Gent

korte beschrijving

519/1748

typologie

datering

burgerhuizen, vierde kwart
directeurswonin 19de eeuw
gen,
opslagplaatsen,
poorten
(bijgebouwen),
spinnerijen

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
De Waele Joseph (Ontwerper)

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Lelubre Edgard Henri
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper), Rigelle L.
(Uitvoerder)

neoclassicisme

voor WO I

eclecticisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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133039

Bakkerij

Gent

Gent

Distelstraat 1 (Gent)

133041

Burgerhuis ontworpen door André
Claessens

Gent

Gent

133042

Modernistisch burgerhuis

Gent

133043

Burgerhuis ontworpen door Armand De
Buck

133040

datering

stijl

bakkerijen
Burgerhuis met bakkerij en oven, gelegen op de hoek van de
Patijntjestraat en de Distelstraat, volgens de bouwaanvraag van 1935
naar ontwerp van architect Richard Deweirdt in opdracht van Gustaaf
Lippens. Gedeeltelijk onderkelderd hoekpand van twee bouwlagen en
één en vijf traveeën met ertussen een afgekante hoektravee, onder
een plat dak. De stadswoning is opgetrokken in een zakelijke
architectuur met invloeden van de expressionistische
baksteenarchitectuur.

interbellum

modernisme

Deweirdt Richard (Ontwerper)

Distelstraat 21 (Gent)

Gedeeltelijk onderkelderd burgerhuis in nieuwe zakelijkheid, volgens burgerhuizen
de bouwaanvraag van 1934 naar ontwerp van architect André
Claessens, in opdracht van Fernand Collart.

interbellum

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

Gent

Distelstraat 22 (Gent)

Onderkelderd, modernistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag burgerhuizen
van 1934 naar ontwerp van de Gentse aannemer J. Hoste in opdracht
van weduwe A. Lippens.

interbellum

modernisme

Hoste J. (Ontwerper)

Gent

Gent

Distelstraat 25 (Gent)

burgerhuizen
Deels onderkelderd burgerhuis in modernistische stijl, volgens de
bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Armand De Buck
in opdracht van Louis Diels.

interbellum

modernisme

De Buck Armand (Ontwerper)

Winkelhuizen

Gent

Gent

Distelstraat 2‐6 (Gent)

Ensemble van twee wooneenheden met winkelfunctie, gelegen op de winkels
hoek van de Patijntjestraat en de Distelstraat, volgens de
bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Ernest Snoeck in
opdracht van Alice De Donckere. Gedeeltelijk onderkelderd hoekpand
in romantisch kubisme van drie bouwlagen hoog en tweemaal drie
traveeën breed met daartussen een afgekante hoektravee met
afgeronde hoeken, onder een plat dak.

interbellum

modernisme

Snoeck Ernest (Ontwerper), De
Clercq Theofiel (Uitvoerder)

133044

Meergezinswoning

Gent

Gent

Distelstraat 28‐30, 30A‐B (Gent)

Modernistische en deels onderkelderde meergezinswoning van drie
wooneenheden met een opslagplaats en twee garages, volgens de
bouwaanvraag van 1935 gebouwd naar ontwerp van architect Frans
Meirlé in opdracht van Sylvester Dobbelaere.

meergezinswoni interbellum
ngen

modernisme

Meirlé Frans (Ontwerper)

133045

Burgerhuis ontworpen door Fernand De
Vleeschouder

Gent

Gent

Distelstraat 32 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis in een sobere zakelijke stijl, volgens de burgerhuizen
bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Fernand De
Vleeschouder, in opdracht van architect Lambert De Vleeschouder.

interbellum

modernisme

De Vleeschouder Fernand
(Ontwerper), De Vleeschouder
Lambert (Opdrachtgever)

133046

Burgerhuis ontworpen door Emile De Nil

Gent

Gent

Distelstraat 33‐37 (Gent)

Burgerhuis in romantisch kubisme, volgens de bouwaanvraag van
1935 gebouwd in opdracht van Frans Mathieu en naar ontwerp van
architect Emile De Nil.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

133047

Burgerhuis ontworpen door Fernand De
Vleeschouder

Gent

Gent

Distelstraat 34 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis in een sobere, zakelijke stijl, volgens
de bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Fernand De
Vleeschouder, in opdracht van Jozef Rybens.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

De Vleeschouder Fernand
(Ontwerper)

133048

Burgerhuis ontworpen door Jan‐Albert De Gent
Bondt

Gent

Distelstraat 41 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis, volgens een bouwaanvraag van 1935 burgerhuizen
naar ontwerp van architect Jan‐Albert De Bondt, in opdracht van
weduwe Gassée. De woning is opgetrokken in een modernistische,
zakelijke stijl met kenmerken van de art deco.

interbellum

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

133049

Burgerhuis ontworpen door Julien
Waldack

Gent

Gent

Distelstraat 57 (Gent)

Modernistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1935 naar
ontwerp van architect Julien Waldack in opdracht van Achiel
Waldack, mogelijks zijn vader.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Waldack Julien (Ontwerper)

133050

Appartementsgebouw ontworpen door
Jean Marie Joris

Gent

Gent

Distelstraat 60‐70 (Gent)

Bescheiden appartementsgebouw in een zakelijke stijl, gelegen op de appartementsge interbellum
bouwen
hoek van de Rijsenbergstraat en de Distelstraat, volgens de
bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Jean Marie Joris,
in opdracht van Maurice Vermeulen.

modernisme

Joris Jean Marie (Ontwerper),
Scherpereel Ernest (Uitvoerder)

520/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

133051

Schipperskapel

Gent

Gent

Dok‐Noord 15 (Gent)

Schipperskapel, aanpalend bij het Schippershuis, daterend uit eind
19de eeuw. Bakstenen gebouw van drie traveeën met twee
bouwlagen, centraal getrapt dakvenster en hoog afgewolfd dak, met
kapel op de bovenverdieping.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

133052

Schippershuis

Gent

Gent

Dok‐Noord 16‐17 (Gent)

Schippershuis, opgevat als een baksteenbouw met trapgevel in
neotraditionele stijl van 1898 naar ontwerp van H. Vaerwyck,
bouwmeester, en Ad. Steenbrugge, aannemer.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133053

Directeurswoning Fiévé‐Dutry

Gent

Gent

Dok‐Noord 2 (Gent)

Directeurswoning van de voormalige stoomhoutzagerij Fiévé‐Dutry. directeurswonin tweede kwart
gen
19de eeuw
Het herenhuis uit 1848 behoort tot de oudste nog bewaarde
bebouwing aan het Handelsdok en is het enige restant van een groot
bedrijvencomplex dat zich uitstrekte ten noorden van de woning. Het
pand werd, samen met een eerste magazijn, opgetrokken voor Isidore
Fiévé‐Dutry en is vermoedelijk ontworpen door Louis Minard (1801‐
1875) en bezit een rijke en gaaf bewaarde interieurafwerking.

133054

Constructiewerkplaats Carels

Gent

Gent

Dok‐Noord 3‐5, 6‐7, 3A‐D, 4B‐F, 7A‐D, 6A,
Sassevaartstraat 42‐46, 47‐48, Sint‐
Salvatorstraat 18, 20B, 18A‐B (Gent)

ACEC‐site, voorheen constructie‐atelier Carels. Het bedrijf werd in
constructiewerk
1839 door Charles‐Louis Carels opgericht aan Klein Meerhem en 1861‐ plaatsen,
62 overgebracht naar de huidige vestiging aan Dok‐Noord, waar het gasfabrieken,
kantoorgebouw
zich weldra tot een der speerpuntbedrijven in de machinebouw zal
opwerken. De bedrijfgebouwen dateren voornamelijk uit de tweede en, laboratoria,
opslagplaatsen,
helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. De
gieterijen
site werd met respect voor het industrieel archeologische karakter
herbestemd tot een multifunctioneel complex.

133057

Burgerhuizen

Gent

Gent

Donkersteeg 1, 19 (Gent)

Empire‐getinte, bepleisterde lijstgevels van vier bouwlagen en
respectievelijk vijf en drie traveeën breed, uit het eerste helft van de
19de eeuw, maar met oude kern.

burgerhuizen

133059

Stadswoningen

Gent

Gent

Donkersteeg 11‐13, 13A (Gent)

Huizen van drie bouwlagen en elk vier traveeën met zadeldak, uit de
17de of 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

133060

Stadswoningen

Gent

Gent

Donkersteeg 12‐18, 18A (Gent)

Diephuizen van drie bouwlagen en respectievelijk tweemaal vier en stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw
eenmaal zes traveeën breed, onder drie vooraan afgewolfde
zadeldaken. Oude kernen uit de 16de tot 17de eeuw, aangegeven
door dakhelling, lelieankers op tweede en derde bouwlaag en smalle
penanten.

133061

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 20, 20A (Gent)

Diephuis van vier bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met
aandak. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw doch oudere kern.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133062

Stadswoningen

Gent

Gent

Donkersteeg 21‐23 (Gent)

Diephuizen van twee bouwlagen en drie traveeën met zadeldak en
met verankerde, bepleisterde en witgeschilderde trapgevels,
vermoedelijk uit de tweede helft van de 17de eeuw.

stadswoningen tweede helft
17de eeuw

133063

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 22 (Gent)

Rijhuisje van één travee en drie bouwlagen uit de eerste helft van de
19de eeuw. Oudere kern aangegeven door versierde muurankers en
verweerde waterlijsten.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133064

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 24 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Empire‐ stadswoningen eerste kwart
getinte, bepleisterde lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

133065

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 25 (Gent)

Lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw, van geglazuurde baksteen. Vermoedelijk oudere
kern aangegeven door algemeen volume.

521/1748

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

eerste helft
19de eeuw

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Vaerwyck Henri (Ontwerper)

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper)

Callard Guilliam (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper)
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133066

Stadswoningen

Gent

Gent

Donkersteeg 27‐29 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Achterin gelegen huizen toegankelijk langs gedeeltelijk overwelfde
19de eeuw,
gang met rondboogpoortje. Witgeschilderde bakstenen lijstgevels van
vierde kwart
drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend
18de eeuw
uit circa 1800.

133067

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 33 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de 18de eeuw,
stadswoningen 18de eeuw,
onder zadeldak; bepleisterde en beschilderde 19de‐eeuwse lijstgevel.
19de eeuw

133068

Koffiehuis Mokabon

Gent

Gent

Donkersteeg 35 (Gent)

Koffiehuis Mokabon werd in 1941 opgericht door de uit Italië
afkomstige Erminio Mazzaro en bewaart de originele inrichting uit
het midden van de 20ste eeuw.

koffiehuizen

133058

Stadswoningen

Gent

Gent

Donkersteeg 3‐5, 6‐7, 8‐10, 17, 37 (Gent)

Rijhuisjes met bepleisterde en witgeschilderde, of gedecapeerde
lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen van circa 1800, met
mogelijk oudere kernen waarvan echter geen zichtbare tekens.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

133069

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 4 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw,
Stadswoning van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak,
17de eeuw,
met een lijstgevel uit 19de eeuw. Middeleeuwse kern in Doornikse
19de eeuw,
kalksteen, zichtbaar op de gelijkvloerse verdieping en in de kelder.
13de eeuw
Naar verluidt zou de voorgevel opgetrokken zijn uit bak‐ en zandsteen
en evenals het achterste deel van kelder dateren uit 16de of 17de
eeuw.

133070

Stadswoning

Gent

Gent

Donkersteeg 9 (Gent)

Diephuis van drie bouwlagen en drie traveeën met zadeldak,
gedateerd 1669 op gevelsteen in de top. Heropgebouwde trapgevel
van bak‐ en zandsteen.

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

133071

Herenhuis het Hemelrijk: kelder en
middeleeuwse delen

Gent

Gent

Donkersteeg zonder nummer (Gent)

Restanten van het middeleeuwse pand 'Het Hemelrijk',
'Hemelrodesteen' (14de eeuw), Hotel Hemelrijk (19de eeuw) of
'Gruuthusesteen' (1406), dat in kern opklimt tot de 13de eeuw. De
bewaarde kelder en opgaande historische muurdelen zijn
geïntegreerd in het huidige hotel.

stenen, kelders 13de eeuw

133073

Stadswoning

Gent

Gent

Doornsteeg 12 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, uit vierde kwart
19de eeuw, voorzien van een bepleisterde lijstgevel.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

133074

Stadswoning

Gent

Gent

Doornsteeg 14, 14A‐E (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak en een stadswoningen 19de eeuw
bepleisterde lijstgevel, uit de 19de eeuw.

133075

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Doornsteeg 30, zonder nummer (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, waarschijnlijk van circa 1800 en gesitueerd op de oude
rooilijn.

133076

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Doornsteeg 36‐50 (Gent)

arbeiderswonin tweede helft
Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk drie en
gen
18de eeuw
twee traveeën, met zadeldak (Vlaamse pannen), waarschijnlijk uit
tweede helft 18de eeuw en aansluitend bij de aanvangshuizen van de
Pieter de Keyserstraat nummer 4‐6.

133077

Stadswoningen

Gent

Gent

stadswoningen tweede helft
Doornsteeg 36‐50, Pieter de Keyserestraat Gecementeerde en verankerde lijstgevel van vijf traveeën op de
18de eeuw
4‐6 (Gent)
gelijkvloerse verdieping en drie traveeën op de bovenverdieping, van
drie woningen onder een zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede
helft 18de eeuw.

133078

Stadswoningen

Gent

Gent

Doornzelestraat 10‐12 (Gent)

Gelijkaardige enkelhuizen met twee en een halve bouwlagen van drie stadswoningen derde kwart
en twee traveeën onder zadeldak volgens archiefstukken van 1854.
19de eeuw

133079

Abdij of Klooster van Doornzele

Gent

Gent

Doornzelestraat 15 (Gent)

Abdij of klooster van Doornzele, hier gevestigd sinds 1586. Van het
voormalige klooster resteert enkel de kloostergang op vierkante
plattegrond met oorspronkelijk behouden oostelijk pand, gedateerd
'anno 1661'.

522/1748

typologie

datering

na WO II

arbeiderswonin eerste kwart
gen
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

abdijen,
kloosters

derde kwart
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

De Roo Charles (Ontwerper)
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133080

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Doornzelestraat 28 (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch dubbelhuis met bepleisterde en beschilderde
lijstgevel boven arduinen plint van vijf traveeën met twee bouwlagen
onder mansardedak met dakkapellen, uit eind 19de eeuw of 20ste
eeuw.

133081

Stadswoning

Gent

Gent

Doornzelestraat 3 (Gent)

Vermoedelijk volgens bouwaanvraag van 1723 verbouwd rijhuis met stadswoningen eerste kwart
18de eeuw
twee bouwlagen en getrapt dakvenster, onder zadeldak. Sporen van
zijtrapgevel wijzen op oude kern.

133082

Hoekhuis

Gent

Gent

Doornzelestraat 36 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen van respectievelijk vier en twee
traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

133083

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Doornzelestraat 38‐50, Nieuwland 94‐96
(Gent)

In zijn geheel ontworpen, huizenrij volgens bouwaanvraag van 1860. stadswoningen derde kwart
19de eeuw
Zeven identieke enkelhuizen met twee en een halve bouwlaag van
twee of drie traveeën onder doorlopende kroonlijst en zadeldak.
Aansluitend identiek hoekhuis in Nieuwland.

133084

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Doornzelestraat 52‐68 (Gent)

Identieke enkelhuizen van twee traveeën met repeterend schema en stadswoningen derde kwart
19de eeuw
een van vier traveeën met drie bouwlagen onder doorlopend
zadeldak volgens bouwaanvraag van 1863, voorzien van bepleisterde
en beschilderde lijstgevels.

133085

Burgerhuis

Gent

Gent

Doornzelestraat 70 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en schilddak, uit het burgerhuizen
derde kwart van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde
lijstgevel.

133086

Kantoorgebouw

Gent

Gent

Doornzelestraat 71 (Gent)

Monumentaal kantoorgebouw van Euvillesteen, uit begin 20ste eeuw, kantoorgebouw voor WO I
vier bouwlagen hoog hoekcomplex.
en

133087

Stadswoning

Gent

Gent

Doornzelestraat 8 (Gent)

Enkelhuisje van twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen voor WO I
met een een begin 20ste‐eeuws voorgevelparement van geglazuurde
tegels.

133097

Herenhuis Deleu

Gent

Gent

Drabstraat 12 (Gent)

stenen,
Het herenhuis Deleu is een ruim huis van acht traveeën en drie
herenhuizen
bouwlagen onder zadeldak uit de 16de eeuw, meer bepaald
opgetrokken in 1577. Het rechterdeel van de voorgevel onderging
een geveltransformatie door Charles Vandenhove ter gelegenheid
van de kunsthappening Chambres d’Amis in 1986. Het pand heeft een
tweedelige overwelfde kelder op zuilen met knopkapitelen,
vermoedelijk uit de 13de eeuw.

13de eeuw,
vanaf 1975,
vierde kwart
16de eeuw

postmodernism
e

133098

Herenhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Drabstraat 14 (Gent)

Classicistisch enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak. Algemeen volume wijst op mogelijke oude kern.
Bepleisterde lijstgevel met knik van vierde traveeën af, volgens
archiefstukken daterend van 1783.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

133099

Burgerhuis

Gent

Gent

Drabstraat 16 (Gent)

Empire‐getint breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw, met een gedecapeerde
bakstenen lijstgevel.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

133100

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Drabstraat 17 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
afgedekt door een mansardedak dat inspringt boven middentravee;
bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit eerste helft 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

133101

Burgerhuis en tuinpaviljoen

Gent

Gent

Drabstraat 18 (Gent)

burgerhuizen, 14de eeuw,
Empire‐getint enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met
zadeldak uit eerste helft 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en tuinpaviljoenen eerste helft
geschilderde lijstgevel. Eénlaags tuinhuisje, voorheen palend aan de
19de eeuw
Houtlei, met een zeer oude kern, vermoedelijk uit 14de eeuw.
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typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

stadswoningen 18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Vandenhove Charles (Ontwerper)
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133096

Herenhuis in rococostijl

Gent

Gent

Drabstraat 1‐9, Korenlei 5, 4A, 5A (Gent)

Aanvankelijk een groot hoekhuis in late Lodewijk XV‐stijl met drie
bouwlagen onder mansardedak op het fronton gedateerd 1765,
mogelijk met behouden oudere kern uit de 17de eeuw. Negen
traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel van het
dubbelhuistype, gemarkeerd door een hoger opgetrokken
middenrisaliet van drie traveeën met bekronend driehoekig fronton
met oeil‐de‐boeuf. Zijgevel in de Drabstraat van dertien traveeën.

herenhuizen

17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

rococo

133102

Hoekhuis

Gent

Gent

Drabstraat 2, Jan Breydelstraat 1, 1A‐B
(Gent)

Hoekhuis met vier bouwlagen en respectievelijk vier en vijf traveeën
onder afgewolfd dak uit einde 18de eeuw tot 19de eeuw, voorzien
van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw

133103

Herenhuis Hotel Wellington

Gent

Gent

Drabstraat 32 (Gent)

Classicistisch huis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, herenhuizen
met een oude kern. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel volgens
archiefstukken daterend van 1773, naar ontwerp van Josse Fermondt.

133104

Burgerhuis Goethalssteen

Gent

Gent

Drabstraat 34, 34B‐U (Gent)

Voormalig Goethalssteen, in 1262 opgetrokken, maar midden 16de
eeuw werd het interieur grotendeels aangepast en de voorgevel
vernieuwd tot merkwaardige renaissancegevel van vijf traveeën en
drie bouwlagen, aangepast in de 20ste eeuw. Overwelfde kelder uit
13de eeuw. Gecementeerde achtergevel met kern uit 16de eeuw.

133105

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Drabstraat 37‐39 (Gent)

gedenktekens,
Zeer markant Lodewijk XVI‐hoekhuis van drie bouwlagen met
herenhuizen,
schilddak, volgens archiefstukken opgetrokken in 1774. Negen
Mariabeelden
traveeën brede bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
natuurstenen plint, voorzien van een vooruitspringende
middenrisaliet van drie traveeën gemarkeerd door kolossale pilasters
op de bovenverdieping, bekroond door middel van een een driehoekig
fronton. Zijgevel van drie traveeën. Hoeknis uitgespaard op tweede
bouwlaag met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw met Kind. Een
gedenkplaat op voorgevel vermeldt dat Professor Doctor J. Vercouillie
(1857‐1937) in dit herenhuis geleefd en gewerkt heeft.

133106

Herenhuis

Gent

Gent

Drabstraat 40 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
eerste helft 18de eeuw. Oorspronkelijk twee bouwlagen hoge
halsgevel, later aangepast tot lijstgevel van drie bouwlagen.
Gedecapeerde bakstenen lijstgevel met plint van Balegemse
zandsteen en bekronend driehoekig fronton boven de twee
middentraveeën.

herenhuizen

eerste helft
18de eeuw

133107

Huis van Saceghem

Gent

Gent

Drabstraat 42 (Gent)

herenhuizen,
Herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw op U‐vormig
koetshuizen,
plattegrond, genaamd naar het Gentse geslacht van Saceghem dat
stallen
het huis in 1773 vernieuwde en sindsdien lange tijd bewoonde.
Rechts bepleisterde en geschilderde Lodewijk XVI‐lijstgevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, links bepleisterde en
geschilderde Lodewijk XVI‐lijstgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak, beide van 1773. Binnentuin waarrond de
gebouwen langs drie zijden geschikt zijn. Oudste gebouwen, in L‐
vorm, daterend uit de 18de eeuw. Stallen en koetshuis haaks op
linkerhelft van de voorgevel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.

18de eeuw

classicisme

133108

Herenhuis in neorococo

Gent

Gent

Drabstraat 43‐45 (Gent)

Dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, in neorococostijl uit tweede helft 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met arduinen plint. Hoger
middenrisaliet van twee traveeën, afgelijnd door vlakke kolossale
pilasters bekroond door middel van driehoekig fronton en
gemarkeerd door koetspoort met hardstenen omlijsting en
balkonbekroning.

tweede helft
19de eeuw

neorococo
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stenen,
burgerhuizen

herenhuizen

derde kwart
18de eeuw

classicisme

derde kwart
13de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

renaissance

derde kwart
18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon

Fermondt Josse (Ontwerper)
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133109

Stadswoning

Gent

Gent

Drabstraat 47 (Gent)

tweede helft
Stadswoning van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde bijgebouwen,
stadswoningen 19de eeuw
lijstgevel, aansluitend bij en in een zelfde stijl als het aanpalende
herenhuis in neorococo uit tweede helft 19de eeuw met nummers 43‐
45.

133095

Omgeving Graslei en Korenlei

Gent

Gent

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof De Graslei en Korenlei vormden van de 11de tot de 18de eeuw de
van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, middeleeuwse haven van Gent. De huidige bebouwing herinnert nog
sterk aan deze havenactiviteiten, zoals handelspanden en gildehuizen.
Korenlei, Korenmarkt, Pakhuisstraat,
Pensmarkt, Schuddeveestraatje, Sint‐
Michielsplein (Gent)

gildehuizen,
havens,
herenhuizen,
opslagplaatsen

133110

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Driemasterstraat 11‐21, 25‐33, 37‐41, 45‐ Bakstenen gevelwand met art‐nouveau‐inslag daterend van 1908 en
53 (Gent)
1911 vermoedelijk naar ontwerp van architect G. Henderick in
opdracht van Lummerzheim.

arbeiderswonin voor WO I
gen

133114

Burgerhuis in empirestijl

Gent

Gent

Drongenhof 11 (Gent)

Groot burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met lijstgevel in burgerhuizen
empire, daterend uit eerste kwart 19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

empire

133115

Achterhuis

Gent

Gent

Drongenhof 11, Kaatsspelplein zonder
nummer (Gent)

Achterhuis van burgerhuis, opgevat als een classicistisch‐getint
volume met twee bouwlagen, één travee en zadeldak, daterend uit
1784. Bepleisterde lijstgevel met bekronend driehoekig fronton.

achterhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

133116

Kapel van refugiehuis van
norbertijnenabdij Drongen

Gent

Gent

Drongenhof 13 (Gent)

kapellen
Kapel van het voormalig refugiehuis van de norbertijnenabdij van
(gebouwen en
Drongen. Sinds de 14de eeuw zouden de norbertijnen van de abdij
van Drongen hier een toevluchtshuis bezeten hebben, in de loop van structuren)
de 15de eeuw uitgebreid met kapel en klooster. Een nieuwe kapel
kwam tot stand in 1607. Sobere, eenbeukige kapel in laat‐gotische
stijl van zes rechte traveeën met driezijdige koorsluiting, georiënteerd
naar het zuiden; uitgewerkt als een bak‐ en zandsteenbouw.

eerste kwart
17de eeuw

gotiek

133117

Burgerhuis

Gent

Gent

Drongenhof 2 (Gent)

Burgerhuis, naar verluidt in 1911 door architect Valentin Vaerwyck
ontworpen, in opdracht van textielbaron Juliaan Van Damme.
Enkelhuis van twee bouwlagen hoog met drie traveeën brede
voorgevel, afgedekt met mansardedak. Lijstgevel met totaal
asymmetrische en onregelmatige opbouw en verspringende
bouwlaaghoogten; gele baksteen met decoratieve verwerking van
faiencetegels boven de hardstenen plint.

133118

Burgerhuis

Gent

Gent

Drongenhof 20 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bak‐ burgerhuizen
en zandstenen voorgevel in traditionele stijl, vermoedelijk daterend
uit de 18de eeuw, met aanpassingen uitgevoerd in het eerste kwart
van de 19de eeuw.

133119

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 26 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak.
Oorspronkelijke oude kern met trapgevel in eerste helft 19de eeuw
gewijzigd tot een empire‐getinte, bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133120

Stadswoningen

Gent

Gent

Drongenhof 30‐36 (Gent)

Rij van enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133121

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 38, 38A (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met bakstenen
trapgevel, onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw, doch met
grondige aanpassingen uit de 19de tot 20ste eeuw. Achtergevel
uitziende op Sluizekenkaai, opgevat als een puntgevel van vier
traveeën en twee bouwlagen.

stadswoningen 17de eeuw

133122

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 40‐50 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, met een oude kern, mogelijk uit de 17de eeuw, aangegeven
door overwelfde kelder, algemeen volume, steile dakhelling,
muurankers met kram en krul en achtergevel uitgewerkt als een
trapgevel.
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

context

persoon

neorococo

Henderick Geo (Ontwerper)

voor WO I

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

plantensoort

Lievens William (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

traditioneel
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133123

Hoekhuis

Gent

Gent

Drongenhof 40‐50, Lange Steenstraat 60‐
72 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd dak. Huidig aspect
daterend van de eerste helft van de 19de eeuw, maar met oudere
kern, mogelijk bouwaanvraag in 1785.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

133124

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 5 (Gent)

Drie bouwlagen hoog enkelhuis met vier traveeën brede bakstenen
lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

133125

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 7 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gevel stadswoningen eerste helft
19de eeuw
gewijzigd in eerste helft 19de eeuw en in hoogte aangepast aan die
van de aanpalende woningen.

133113

Herenhuis in empirestijl

Gent

Gent

Drongenhof 8‐16, 8A (Gent)

herenhuizen
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern
vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw met
aangepaste voorgevel in empirestijl uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Rechthoekige deur in monumentale, hardstenen omlijsting uit
de 18de of de 19de eeuw.

133126

Stadswoning

Gent

Gent

Drongenhof 9 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke vier
traveeën brede en empire‐getinte voorgevel, in eerste helft 19de
eeuw gewijzigd tot drie traveeën brede lijstgevel.

133135

Woning Schaffrath

Gent

Gent

Drongensesteenweg 109 (Gent)

Opvallende rijwoning in brutalistische stijl, in 1976 ontworpen door burgerhuizen
Fritz Schaffrath van het architectenbureau Raman en Schaffrath voor
zijn broer Willy. Het pand is deels onderkelderd en telt drie
bouwlagen onder plat dak. De gevel, met parement in bruine
baksteen, is sterk sculpturaal opgevat en wordt doorbroken door
onregelmatig geplaatste rechthoekige muuropeningen.

133136

Ingang stedelijke jongensschool

Gent

Gent

Drongensesteenweg 146, 146A (Gent)

onderwijsgebou voor WO I
Toegangsgebouw van een typische stadsschool, aanvankelijk een
wen
uitbreiding van de voormalige stedelijke jongensschool in de
Geitstraat, daterend van 1891. Het neoclassicistische gebouw van één
bouwlaag dateert van 1911 en is een ontwerp van stadsarchitect Ch.
Van Rysselberghe.

133137

Burgerhuizen

Gent

Gent

Drongensesteenweg 31, 34 (Gent)

burgerhuizen
Gelijkaardige breedhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, daterend uit derde kwart 19de eeuw en voorzien van
bepleisterde lijstgevels.

133142

Wachterslokalen

Gent

Gent

Dublinstraat 26‐28 (Gent)

Lage bakstenen, rechthoekige in elkaars verlengde liggende
gebouwtjes met zadeldak en segmentbogig afgedekte ramen met
kleinhouten.

infrastructuur
aan en in het
water

133143

Gesloten havenloodsen

Gent

Gent

Dublinstraat 29‐33 (Gent)

De gesloten havenloodsen van twee verdiepingen tellen ieder twaalf
traveeën in de lengte en tweemaal vijf traveeën in de breedte. Ze zijn
afgedekt door twee schilddaken met zinkbekleding en dateren uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

opslagplaatsen, vierde kwart
infrastructuur 19de eeuw
aan en in het
water

133145

Villa ontworpen door M. Van den Hende

Gent

Gent

Duifhuisstraat 115 (Gent)

Villaatje van twee bouwlagen onder plat dak met witgecementeerde villa's
(bouwkundig
gevels met schijnvoegen, op de hoek met de Verpleegsterstraat,
erfgoed)
volgens de bouwaanvraag van 1928 opgetrokken in opdracht en
onder leiding van Maurice Vincke. De bouwplannen zijn ondertekend
door architect M. Van den Hende.

interbellum

Van den Hende Mauritius
(Ontwerper)

133146

Villa ontworpen door J.A. De Bondt

Gent

Gent

Duifhuisstraat 121‐123 (Gent)

Villa met huidig voorkomen van 1936. Volgens de bouwaanvraag van villa's
1936 werd in opdracht van dokter Paul de Backer een bestaande villa (bouwkundig
verbouwd tot tweegezinswoning naar ontwerp van architect J.A. De erfgoed)
Bondt. Woning van twee bouwlagen onder pannen daken met
klimmende dakvensters, voorzien van gepleisterde en geschilderde
gevels.

interbellum

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)
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tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

empire

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

vanaf 1975

brutalisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

neoclassicisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw
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133147

Burgerhuis ontworpen door J.M. Joris

Gent

Gent

Duifhuisstraat 122 (Gent)

Woonhuis met twee onderkelderde bouwlagen en plat dak, volgens burgerhuizen
de bouwaanvraag van 1934 gebouwd voor Jules Temmerman naar
ontwerp van architect J.M. Joris, gesigneerd boven de garagepoort:
"J.M. Joris / arch. Gand" en "E. Scherpereel / entrepreneur". Halfopen
bebouwing met voortuin. Woning in een expressionistische stijl met
invloeden van de Amsterdamse School eigen aan architect J. M. Joris.

interbellum

Joris Jean Marie (Ontwerper),
Scherpereel Ernest (Uitvoerder)

133148

Villa ontworpen door G. Fontaine

Gent

Gent

Duifhuisstraat 18 (Gent)

Eenvoudig halfvrijstaand villaatje van twee bouwlagen onder een
geknikt schilddak, met voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk aan
bakstenen muurtjes. Volgens de bouwaanvraag van 1930 gebouwd
voor Maurice Hoste naar ontwerp van architect Georges Fontaine,
signatuur links op de portiek.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Fontaine Georges (Ontwerper)

133149

Villa ontworpen door F. Schellinck

Gent

Gent

Duifhuisstraat 32 (Gent)

Villaatje, geïnspireerd op de Engelse cottagestijl, volgens de
bouwaanvraag van 1927 gebouwd in opdracht van E. Deltombe naar
ontwerp van Frans Schellinck. Lage gewitte baksteenbouw met
verhoogde begane grond onder mansardedaken bedekt met
mechanische pannen en voorzien van klimmende zoldervensters.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

133150

Villa ontworpen door F. Flameng

Gent

Gent

Duifhuisstraat 38 (Gent)

Ruime halfvrijstaande villa met twee bouwlagen en mansardedaken,
volgens de bouwaanvraag van 1934 gebouwd in opdracht van
Prosper Buys naar ontwerp van Frans Flameng, zie gevelsteen boven
de garage. Voortuin met links een hellende toerit naar garage in de
kelderverdieping.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Flameng Frans (Ontwerper)

133151

Burgerhuis ontworpen door J. Christiaens

Gent

Gent

Duifhuisstraat 4 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder
een zadeldak, volgens een bouwaanvraag van 1932 gebouwd naar
ontwerp van architect Jérome Christiaens voor Palmyre Michel. Het
kleine beplante voortuintje wordt afgesloten door een buisleuning
tussen bakstenen muurtjes.

burgerhuizen

interbellum

Christiaens Jérome (Ontwerper)

133152

Ensemble van vier wooneenheden
ontworpen door F. Flameng

Gent

Gent

Duifhuisstraat 40‐42, Sportstraat 263‐265 Ensemble van vier woonhuizen, twee huizen in de Duifhuisstraat en burgerhuizen
(Gent)
twee in de Sportstraat, volgens de bouwaanvraag van 1935 gebouwd
door Frans Flameng voor Achiel De Waele. Onderkelderde
enkelhuizen van twee bouwlagen onder plat dak en twee traveeën,
opgetrokken volgens spiegelbeeldschema.

interbellum

Flameng Frans (Ontwerper)

133153

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Theofiel Desmet

Gent

Gent

Duifhuisstraat 44‐46, Sportstraat 406‐410 Opmerkelijk appartementsgebouw op de hoek met de Duifhuisstraat appartementsge interbellum
bouwen,
(Gent)
en aldaar voorzien van voortuintjes afgesloten door gele bakstenen
stadswoningen
muurtjes met buisleuningen, signatuur op de gevel "Th. Desmet
architecte Gand", volgens de bouwaanvraag van 1937 gerealiseerd in
twee fasen. Hoekcomplex van vier bouwlagen en aanpalend
woonhuis van twee bouwlagen.

133154

Burgerhuis ontworpen door Th. Desmet

Gent

Gent

Duifhuisstraat 48 (Gent)

Het deels onderkelderde rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën burgerhuizen
onder een plat dak, is gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1937,
in opdracht van H. De Schuyter en naar ontwerp van architect
Theofiel Desmet. Het huis is opgetrokken in een typische
baksteenarchitectuur, aansluitend bij het modernisme.

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)

133155

Burgerhuis ontworpen door Lucien Van
huffel

Gent

Gent

Duifhuisstraat 49 (Gent)

Burgerhuis naar ontwerp van architect Lucien Van huffel van 1936 in burgerhuizen
opdracht van de juffrouwen Irene De Bruyne en Germaine Baert.
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
plat dak met gevelontwerp in modernistische stijl.

interbellum

Van huffel Lucien (Ontwerper)

133156

Burgerhuis ontworpen door Georges
Callens

Gent

Gent

Duifhuisstraat 54‐64 (Gent)

Eenheidsbebouwing van twee woonhuizen ontworpen in 1938 door burgerhuizen
Georges Callens, in opdracht van weduwe Van Huffel, voor haar zelf
en mejuffer Van Huffel. Twee onderkelderde rijhuizen in spiegelbeeld,
van elk twee traveeën en drie bouwlagen boven een
halfondergrondse garage en onder een plat dak. Symmetrisch
opgebouwde gevels opgetrokken in een decoratieve
baksteenarchitectuur aansluitend bij het modernisme.

interbellum

Callens Georges J. (Ontwerper)
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cottagestijl

plantensoort
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persoon

Schellinck Frans (Ontwerper)

Desmet Theofiel (Ontwerper)
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133157

gemeente
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adres
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typologie

datering

stijl

Burgerhuis ontworpen door Ernest Snoeck Gent

Gent

Duifhuisstraat 57‐61 (Gent)

Oorspronkelijk burgerhuis van drie bouwlagen, nu met drie flats,
afgedekt door een plat dak, gebouwd in opdracht van Oct. Dierick
naar een ontwerp van architect Ernest Snoeck van 1936.
Gerenoveerde gevel met typische art‐deco‐kenmerken.

burgerhuizen

interbellum

art deco

133158

Burgerhuis ontworpen door Frans Flameng Gent

Gent

Duifhuisstraat 69 (Gent)

Rijhuis, volgens de bouwaanvraag van 1935 gebouwd in opdracht van burgerhuizen
Julien De Ganck naar ontwerp van Fr. Flameng. Het onderkelderde
enkelhuis in decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij het
modernisme, telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een plat
dak.

interbellum

Flameng Frans (Ontwerper)

133159

Burgerhuis ontworpen door Guillaume
Monnier

Gent

Gent

Duifhuisstraat 70, 70A (Gent)

Ruime woning ontworpen in 1951 door architect Guillaume Monnier burgerhuizen
in opdracht van ingenieur Jules Malchair. Onderkelderd woonhuis van
twee bouwlagen onder plat dak met een sterke overstek,
opgetrokken in een decoratieve baksteenarchitectuur die nog volledig
aansluit bij de vooroorlogse modernistische architectuurstijl van
architect Monnier.

na WO II

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

133160

Burgerhuis ontworpen door A. Calluwé

Gent

Gent

Duifhuisstraat 71 (Gent)

Burgerhuis naar ontwerp van A. Calluwé, volgens de bouwaanvraag burgerhuizen
van 1935 gebouwd voor eigen rekening. Enkelhuis van twee traveeën
en twee bouwlagen onder een plat dak.

interbellum

Calluwé Armand (Ontwerper),
Calluwé Armand (Opdrachtgever)

133161

Burgerhuis ontworpen door Guillaume
Gyselinck

Gent

Gent

Duifhuisstraat 73 (Gent)

Het onderkelderde rijhuis is volgens de bouwaanvraag van 1936
gebouwd voor mejuffer Y. Paynjon naar ontwerp van Guillaume
Gyselinck. Het huis telt twee bouwlagen boven een kelder en wordt
afgedekt door een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Gyselinck Guillaume (Ontwerper)

133162

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Duivelsteeg 1‐9, Erpelsteeg 62‐70 (Gent)

Enkelhuizenrijen die één blok vormen met afgesnuite hoektravee en
twee bouwlagen, onder een mansardedak met dakkapellen, uit de
19de en de 20ste eeuw. De woningen hebben bepleisterde en
beschilderde lijstgevels.

arbeiderswonin 19de eeuw,
gen
20ste eeuw

133163

Elektriciteitscabine ontworpen door J.A.
De Bondt

Gent

Gent

Dukkeldamstraat zonder nummer (Gent)

elektriciteitscab interbellum
In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en
elektriciteit op te starten. Deze Gentse Elektriciteitsdienst kent in het ines
begin van de jaren 1930 een dusdanige groei dat het noodzakelijk
bleek tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations op te
trekken. Hiervoor verkiezen ze een modern architect die het
vooruitstrevende imago van elektriciteit een gepast gelaat kan geven.
Deze elektriciteitscabine, toegeschreven aan architect De Bondt, is
opgevat als een bakstenen hoekpand, bestaande uit twee bouwlagen
onder een plat dak.

133181

Stadswoningen

Gent

Gent

Edmond Boonenstraat 12‐14 (Gent)

Twee stadswoningen van oorspronkelijk een huizenblok van drie
bouwlagen onder schilddak, daterend uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

133180

Begijnenhuizen Sint‐Bavon, de Heilige Vijf Gent
Wondekens en Sint‐Bernardus

Gent

Edmond Boonenstraat 1‐7, 5A (Gent)

Huizenrij met ommuurd voortuintje van in totaal vijftien traveeën en begijnenhuizen, 18de eeuw,
twee bouwlagen met zadeldaken, uit de 18de eeuw en de eerste helft omheiningsmur eerste helft
19de eeuw
van de 19de eeuw. Bakstenen, eventueel bepleisterde, lijstgevels met en
eenvoudige rechthoekige muuropeningen.

133182

Nieuw Convent

Gent

Edmond Boonenstraat 4‐6, Hippoliet
Lammensstraat 2‐6 (Gent)

Nieuw Convent van het begijnhof Sint‐Elisabeth, opgevat als een
conventen
verankerde bak‐ en zandsteenbouw met trapgevel van drie traveeën
en twee bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1660 via de
muurankers. Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart
van de 20ste eeuw. Linkerzijgevel van zeven traveeën en achtergevel
uitgewerkt als een verankerde tuitgevel. Bakstenen zijaanbouw met
zadeldak, gedateerd 1789 door middel van muurankers op de
voorpuntgevel.

Gent

528/1748

modernisme

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Snoeck Ernest (Ontwerper)

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)
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133185

Stadswoningen

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 1‐2, 1A (Gent)

stadswoningen 19de eeuw,
Breedhuizen van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak.
derde kwart
Bepleisterde lijstgevels oorspronkelijk beide opgetrokken in Lodewijk
18de eeuw
XVI‐stijl in spiegelbeeld, volgens archiefstukken daterend van 1762.
Het rechtse pand bewaart een brede schouderboogdeur, afgedekt
met gebogen druiplijst en voorzien van een rocaillevormige cartouche
boven de deur. De gevel van de linkse woning werd vermoedelijk in
de loop van de 19de eeuw aangepast. Linker zijgevel opgevat als een
verankerde en beschilderde bakstenen puntgevel met
muurvlechtingen. Aanbouw van twee bouwlagen en twee traveeën
met bepleisterde lijstgevel in de Garensteeg.

133186

Stadswoning

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 17 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën met zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

133187

Burgerhuis

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 19, 19A‐B (Gent)

burgerhuizen
Empire‐getint breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak en een bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

133188

Stadswoning

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 3 (Gent)

Dubbelhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
opklimmend tot de 17de eeuw met aanpassingen uit de 19de eeuw.
Verankerd, bakstenen geveltje, waarvan de oorspronkelijk trapgevel
werd gereconstrueerd.

stadswoningen 17de eeuw

133189

Stadswoning

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 4 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder drie
zadeldakjes, die van links naar rechts in hoogte afnemen, volgens
archiefstukken uit 1706, doch met aanpassingen uit de 19de en de
20ste eeuw. Verankerde en bepleisterde lijstgevel met knik op een
hardstenen plint.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

133190

Hoekhuis

Gent

Gent

Edward Anseeleplein 5 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met voor‐ en zijgevel van drie traveeën burgerhuizen
en afgeschuinde hoek van twee traveeën onder schilddak, daterend
uit de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van bepleisterde
engeschilderde lijstgevels.

133191

Nijverheidsgebouw en schoorsteen
Rubberfabriek

Gent

Gent

Edward Pynaertkaai 95‐96, zonder
nummer (Gent)

Dominerende rechthoekige vleugel van vier bouwlagen en negen
traveeën lang en ronde bakstenen schoorsteen van de voormalige
rubberfabriek Laroche‐Lechat, gebouwd in 1913.

133192

Park André De Smul

Gent

Gent

Edward Pynaertkaai zonder nummer
(Gent)

Dit parkje omvat een compositie van verschillende elementen, die een oorlogsgedenkt na WO II
ekens
oorlogsgedenkteken vormen, ingehuldigd op 29 juni 1952 en naar
ontwerp van de Gentbrugse kunstenaar Pierre Bourgeois. Men
herdenkt er gefusilleerden en politieke gevangenen die in
concentratiekampen omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

133197

Villa Juliette

Gent

Gent

Eedverbondkaai 275 (Gent)

stadswoningen interbellum
Rijhuis, op een ceramiektegeltje gesigneerd: "J. Lippens, architecte,
Gand", en daterend van 1931, met voortuintje, twee bouwlagen en
plat dak, opgetrokken in Nieuwe Zakelijkheid. Het is een kenmerkend
voorbeeld van Lippens' architectuur beïnvloed door de Nederlandse
architect Dudok, onder andere in de kubistische volumewerking.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

classicisme

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en
Bourgeois Pierre (Ontwerper)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)
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133198

Hoekcomplex ontworpen door Geo
Henderick

Gent

Gent

Eedverbondkaai 283‐284, 285, Paul
Fredericqstraat 106‐110 (Gent)

Dit hoekcomplex van drie modernistische meergezinswoningen, op de meergezinswoni interbellum
ngen
Paul Fredericqstraat en Eedverbondkaai, werd in 1932 ontworpen
door de Gentse architect Geo Henderick, zoals ook aangegeven staat
in de plint van de gevel: "Geo J. Henderick, architecte, Gand". De
opdrachtgever was ingenieur en fabrieksbestuurder Armand
Henderick, de jongere broer van de architect. De
meergezinswoningen zijn in een zakelijke baksteenarchitectuur
vormgegeven met reminiscenties aan de Amsterdamse School.

133199

Burgerhuis

Gent

Gent

Eekhout 10 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en met
een bepleisterde lijstgevel, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133200

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Eekhout 12‐16 (Gent)

burgerhuizen
Drie enkelhuizen van samen vijf traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak met dakkapellen en oeils‐de‐boeuf, uit eind 19de eeuw.
Baksteenbouw verwerkt met hardsteen. Symmetrische opbouw van
de gevelwand waarin het centrale pand fungeert als middenrisaliet
van drie traveeën.

vierde kwart
19de eeuw

133201

Hoekhuis

Gent

Gent

Eekhout 2 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met Prudens Van Duyseplein, opgevat als een bak‐ en
hardsteenbouw van twee bouwlagen met pseudo‐mansardedak, met
lijstgevels van drie en twee traveeën.

133202

Prudens Van Duyseplein en aanpalende
gebouwen

Gent

Gent

In 1883 wordt het Prudens Van Duyseplein aangelegd in een
Eekhout 2, Karel Van Hulthemstraat 67,
134, Laurent Delvauxstraat 14‐16, Prudens interessant stedenbouwkundig geheel op radiaalstructuur: de talrijke
gelijktijdig getrokken straten convergeren in het licht glooiende
Van Duyseplein 1‐14 (Gent)
pleintje, ingeplant op een helling, met in het midden een rond
grasperk met een plataan.

133203

Burgerhuis ontworpen door Jos De Noo

Gent

Gent

Eekhout 6 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen uit begin burgerhuizen
20ste eeuw, vermelding van architect Jos De Noo in plint.

133204

Burgerhuis

Gent

Gent

Eekhout 8 (Gent)

Rijhuis van drie bouwlagen met spiegelboogvensters en ‐deur, en een burgerhuizen
licht uitgebouwde erker met bekronend balkonhek.

133214

Opslagplaats en woning ontworpen door
J.G. Semey

Gent

Gent

Eendrachtstraat 119, 119A‐C (Gent)

Oorspronkelijk woonhuis en magazijn voor sigarenfabriek Kock en
Van Holkema, gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect J.G.
Semey, vanaf 1907 meubelfabriek Van Acker. Eclectisch getinte
constructie van baksteen met verwerking van natuursteen, met
magazijngevel en rechts een diephuis.

opslagplaatsen, voor WO I
stadswoningen,
tabaksfabrieken

133215

Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Gent
Semey

Gent

Eendrachtstraat 176 (Gent)

Eclectisch diephuis met bakstenen trapgevel van één travee en twee
bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd 1901 op geveltopsteen en
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

133216

Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Gent
Semey

Gent

Eendrachtstraat 178 (Gent)

Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1901 naar ontwerp van
architect J.G. Semey. Gele bakstenen lijstgevel met breed en licht
uitspringend risaliet van twee venstertravee eindigend op een deels
gebogen dakvenster met getrapte top.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

133217

Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Gent
Semey

Gent

Eendrachtstraat 180‐184 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder pannen
zadeldak, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van
architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel met verwerking van
natuursteen, in eclectische stijl.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

133218

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Eendrachtstraat 186 (Gent)

Eenvoudig eclectisch getint rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen, met pannen zadeldak, volgens archiefstukken van 1900
en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Baksteenbouw met een
tuit‐ en puntvormig dakvenster.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Gent

530/1748

typologie

datering

stijl
modernisme
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Henderick Geo (Ontwerper)

burgerhuizen,
openbare
pleinen,
opgaande
bomen
voor WO I

De Noo Jos (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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133219

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Eendrachtstraat 188 (Gent)

Eclectisch getint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met
pannen zadeldak, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp
van architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel op natuurstenen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133220

Wolweverij E. Van Ceulebroeck

Gent

Gent

Eendrachtstraat 40 (Gent)

Voormalige wolweverij E. Van Ceulebroeck, heden magazijn van
drukkerij Het Volk. Achter de huizenrij gelegen weverij waarvan de
bakstenen gebouwen een onregelmatig rechthoekige gebouw
vormen. Volgens kadastergegevens daterend van 1898 en zonder
latere uitbreidingen.

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw
tenen,
kantoorgebouw
en, ketelhuizen,
machinezalen,
opslagplaatsen,
wolfabrieken

133221

Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Gent

Gent

Eendrachtstraat zonder nummer (Gent)

Het gedenkteken ter ere van de gesneuvelden uit de 7e wijk van Gent, oorlogsgedenkt interbellum
ekens
de Heerniswijk, werd opgericht dankzij het initiatief van
buurtbewoners van de dekenij en de plaatselijke wijkafdeling van de
NSB. Het werd ingehuldigd op 25 juni 1922. Het gedenkteken bevindt
zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een
sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen
elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer
Geo Verbanck.

133223

Parochiekerk Sint‐Martinus

Gent

Gent

Einde Were 2 (Gent)

De Sint‐Martinusparochie is bekend als één der oudste parochies van oorlogsgedenkt 17de eeuw,
tweede helft
Gent, gesticht in de 10de eeuw. De vroegste elementen in de huidige ekens,
parochiekerken 12de eeuw,
kerk dateren slechts uit het laatste kwart van de 12de eeuw.
eerste helft
Belangrijke verbouwingswerken in de eerste helft van de 16e eeuw.
16de eeuw,
Na grote vernieling door de beeldenstormers in 1577‐78, geleidelijke
voor WO I
wederopbouw in de loop van de 17de eeuw. Grondige restauraties in
1903‐1907 onder leiding van architect Modeste De Noyette. De
huidige plattegrond vertoont een hallenkerk met drie gelijke beuken
van vijf traveeën, een kruisingstoren en niet‐uitspringende
transepten.

133224

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Einde Were 288‐290 (Gent)

Twee enkelhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend uit begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met
gebruik van hardsteen.

burgerhuizen

133225

Ensemble stadswoningen

Gent

Gent

Einde Were 292‐300, 292A‐D (Gent)

Bakstenen huizenrij van in totaal tien traveeën met repeterend
schema en drie bouwlagen met zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

stadswoningen voor WO I

133226

Stadswoningen

Gent

Gent

Ekkergemstraat 1, 9, 14‐15, 16‐20, 36‐46,
50, 78, 85‐89, 95‐101 (Gent)

Eenvoudige doorgaans onderkelderde rijhuizen uit het tweede kwart Mariabeelden, tweede kwart
van de 19de eeuw, met bepleisterde, soms gedecapeerde lijstgevels stadswoningen, 19de eeuw
gevelniskapelle
onder doorlopende kroonlijstlijn.
n

133227

Stadswoningen

Gent

Gent

Ekkergemstraat 100‐104 (Gent)

Onderkelderde rijhuisjes van respectievelijk twee, twee en drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het
tweede kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133228

Hoekhuis in laat‐empirestijl

Gent

Gent

Ekkergemstraat 115‐119 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen met zadeldaken, opgetrokken in laat‐
empirestijl in 1842. Voorgevel van vier traveeën en zijgevel van één
travee onder driehoekig fronton, gemarkeerd door grote
rondboogvormige muuropeningen.

burgerhuizen

133229

Stadswoning

Gent

Gent

Ekkergemstraat 127 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde
lijstgevel.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
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stijl

context

persoon
Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Van den Hende Jules (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder)

romaans, gotiek

voor WO I

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

empire

De Braekeleir Gaston
(Ontwerper), De Noyette Modeste
(Ontwerper), De Vloed Edmond
(Ontwerper), De Vloed Piet
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper)
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133230

Ensemble stadswoningen

Gent

Gent

Ekkergemstraat 145‐151 (Gent)

Breedhuizen van drie verdiepingen onder zadeldaken met
bepleisterde lijstgevel op arduinen plint daterend van 1866 en 1863.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133231

Stadswoning

Gent

Gent

Ekkergemstraat 153 (Gent)

Lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak van
1854.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133232

Stadswoningen en steegbeluik

Gent

Gent

Ekkergemstraat 155‐201, 201A‐E (Gent)

derde kwart
Rijhuizen aan de straatkant van drie bouwlagen onder schilddaken en beluiken,
met bakstenen lijstgevels, daterend van 1862. De huizen sluiten een stadswoningen 19de eeuw,
voor WO I
tweezijdig bebouwd steegbeluik van 1864 (met enkele huizen van
1906) in. Woningen van twee en een halve bouwlaag, twee traveeën
onder zadeldak.

133233

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Gent

Gent

Ekkergemstraat 203 (Gent)

Neogotische pastorie van vier traveeën en twee bouwlagen, uit 1902
naar ontwerp van Modeste De Noyette, met achterliggende tuin. De
pastorie wordt van de straat afgescheiden door een voortuintje met
ijzeren hek met centrale arduinen rondboogdoorgang met leien
schilddak. Langs beide zijden van de voortuin staan éénlagige
gekanteelde bijgebouwen.

133234

Kloostergebouw in neobarok

Gent

Gent

Ekkergemstraat 207 (Gent)

kloosters
Neobarok gebouw uit eerste helft 20ste eeuw, op deuromlijsting
voorzien van inscripties "Anno 1504" (de stichtingsdatum van het
klooster van Deynze) en "Anno 1937" (bouwdatum van het huidige
gebouw). Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
hoog mansardedak (leien) met twee zolderverdiepingen verlicht door
dakkapellen met houten puntgeveltje.

interbellum

133235

Herberg De Korenbloem

Gent

Gent

Ekkergemstraat 30 (Gent)

herbergen
Vanouds herberg zogenaamd "De Korenbloem", bekend als
vergaderplaats van de Sint‐Jorisgilde, later nog vergaderlokaal van
verschillende verenigingen uit de wijk. Breedhuis van zeven traveeën
met twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit het
vierde kwart van de 18de eeuw.

vierde kwart
18de eeuw

133236

Hoekhuis

Gent

Gent

Ekkergemstraat 34 (Gent)

Hoekhuis van drie verdiepingen onder schilddak, uit het tweede kwart stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
van de 19de eeuw. Ontpleisterde voor‐ en zijgevel van respectievelijk
vier en één centrale travee.

133237

Stadswoningen

Gent

Gent

Ekkergemstraat 52‐54, 58‐60 (Gent)

Eenheidsbebouwing van twee bouwlagen, volgens bouwaanvraag
daterend van 1860.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133238

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Ekkergemstraat 56 (Gent)

Classicistisch herenhuis van drie bouwlagen onder zadeldak, volgens
bouwaanvraag van 1797. Ontpleisterde lijstgevel met behouden
arduinen rondboogpoort met kroonlijst.

herenhuizen

133239

Hoekhuis

Gent

Gent

Ekkergemstraat 64, Krijgsgasthuisstraat 2A‐ Hoekhuis, daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
B (Gent)
Ontpleisterde ijstgevels van twee, een afgekante hoektravee en drie
traveeën (oorspronkelijk vijf) met zadeldak.

133240

Hoekhuis

Gent

Gent

Ekkergemstraat 84, Sint‐Martensblindeken Hoekhuis uit eind 18de eeuw. Twee bouwlagen hoog onder afgewolfd stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
2 (Gent)
zadeldak. Verankerde voorgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen.

532/1748

datering

voor WO I
hekken,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen,
bijgebouwen

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

stijl

neogotiek

neobarok

classicisme

plantensoort

context

persoon

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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133241

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Oorlogsgedenkteken van de wijk Ekkergem Gent

Gent

Ekkergemstraat zonder nummer (Gent)

Blauwe hardstenen gedenkplaat, die tegen de omheiningsmuur van oorlogsgedenkt interbellum
ekens
de parking werd aangebracht. Op het trottoir voor het monument
bevinden zich op de hoeken van het monument nog twee kleine
bloembakjes, eveneens uit blauwe hardsteen. Het geheel werd
opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van
de NSB ter ere van gesneuvelden van de wijk, zowel tijdens de Eerste
als Tweede Wereldoorlog. Het hardstenen monument is gesigneerd
door A. Simoens als ontwerper, het centrale bronzen laagreliëf door
T. Soudeyns.

133245

Directeurswoning

Gent

Gent

Elyzeese Velden 11 (Gent)

directeurswonin vierde kwart
Voormalige directeurswoning van het ernaast gelegen bedrijfje
19de eeuw
nummer 10, gedateerd op zijrisalieten 1879. Breedhuis met lijstgevel gen
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen),
geflankeerd door afzonderlijk afgedekte lagere zijtravee met
gekanteelde gevelbeëindiging.

133249

Hoekhuis

Gent

Gent

Emile Braunplein 12, Heilige‐Geeststraat
1A‐B (Gent)

Hoekhuis met lijstgevels van drie bouwlagen en respectievelijk drie en stadswoningen eerste helft
19de eeuw
twee traveeën en afgeschuinde hoektravee, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

133250

Hoekhuis

Gent

Gent

Emile Braunplein 13, Heilige‐Geeststraat 2‐ Hoekhuis van drie bouwlagen met vier traveeën brede voorgevel,
4 (Gent)
onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133251

Herenhuizen met bijgebouwen

Gent

Gent

Emile Braunplein 15‐20, 38‐39 (Gent)

Neo‐Lodewijk XVI‐dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën
met mansardedak; uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
opgetrokken, naar ontwerp van architect E. Neyrinck. Ruime
binnentuin met oudere gebouwen. Noordzijde, aangebouwd tegen de
achtergevel, een herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen
uit midden 18de eeuw. Aan de oostzijde bevindt zich een haaks
bijbouw (atelier) uit de 19de eeuw en aan de oost‐ en westzijde
bijgebouwen uit midden 18de eeuw met voormalige stallen.

bijgebouwen,
herenhuizen,
stallen,
werkplaatsen

133252

Oorlogsgedenkteken van de 6e wijk

Gent

Gent

Emilius Seghersplein 24‐25 (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
Rondom het toegangspoortje naar een tuin bevindt zich een
ekens
monument dat aanvankelijk werd opgericht ter ere van de
gesneuvelden van Eerste Wereldoorlog en later werd uitgebreid met
een deel voor Tweede Wereldoorlog. De buurtbewoners van de
dekenij en de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond
financierden het. Men herdenkt de gesneuvelden uit de Gentse 6de
wijk, zowel soldaten, opgeëisten, politieke gevangenen, burgerlijke
slachtoffers, vermisten als gefusilleerden.

133253

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist

Gent

Gent

Emilius Seghersplein 26 (Gent)

Parochiekerk van de Brugse Poortwijk, opgericht in neogotische stijl
in de jaren 1860. De oorspronkelijke plannen van architect J. Van
Hoecke werden na zijn overlijden en nadat de eerste constructie in
1863 instortte, door zijn opvolger Leclerc‐Restiaux aangepast en
voltooid in 1866. Bakstenen gebouw afgewerkt met hardsteen.
Driebeukig basilicaal schip van zes traveeën, westgevel uitgewerkt
met westtoren, en transept van twee traveeën geflankeerd door
zijkoren. In de kerk bevindt zich een oorlogsmonument voor
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

533/1748

typologie

datering

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

oorlogsgedenkt derde kwart
19de eeuw
ekens,
parochiekerken

stijl

plantensoort

context

persoon
Simoens A. (Ontwerper),
Soudeyns Theo (Ontwerper)

neoclassicisme

Neirynck E. (Ontwerper)

Van den Bossche Henri
(Ontwerper), Bytebier A.
(Uitvoerder), Cornelis (familie)
(Uitvoerder)

neogotiek

Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper), Van Hoecke Jacques
(Ontwerper)
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133255

Hoekhuis

Gent

Gent

Erpelsteeg 74‐80, Sint‐Jacobsnieuwstraat
32 (Gent)

burgerhuizen
Ruim hoekhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, drie
linkertraveeën onder sterk hellend zadeldak, vier rechter traveeën
met plat dak. Aanvankelijk enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen. Volgens archiefstukken werd een barokgevel
opgetrokken ter vervanging van houten gevel in 1699. In de loop van
de 18de eeuw uitgebreid met vier traveeën; volgens archiefstukken
werd een nieuwe gevel conform met de bestaande opgetrokken in
1767. Derde bouwlaag toegevoegd in de 19de eeuw. Verankerde
zijgevel van drie traveeën met 19de‐eeuwse aanbouw.

133256

Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk

Gent

Gent

Eugène Felixdreef zonder nummer (Gent)

Dit monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlogbevindt zich tegen een kunstmatige rots. Ervoor werd
op de grond een schijngraf aangebracht, met de namen van de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

oorlogsgedenkt na WO II,
ekens
interbellum

133258

Internationaal Congrescentrum (ICC)

Gent

Gent

Familie Van Rysselberghedreef 2 (Gent)

In 1973 tekenden Geo en Dirk Bontinck de plannen voor een nieuw
congrescentrum ter uitbreiding van het Floraliënpaleis.

kantoorgebouw na WO II
en,
congrescentra

133259

Stadswoningen en burgerhuizen

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 10, 26‐28, 29‐30, Hoek‐ en rijhuizen, afzonderlijk of in eenheidsbebouwing opgetrokken burgerhuizen, derde kwart
55‐56, 97, 134 (Gent)
van twee en een halve of drie bouwlagen, daterend uit het derde en stadswoningen 19de eeuw,
vierde kwart
vierde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

133260

Rusthuis Lousbergsinstituut

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 103‐106 (Gent)

Opgericht met een legaat van katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs
voor bejaarde en invalide katoen‐ en vlasbewerkers in 1861.
Merkwaardig complex naar ontwerp van Adolphe Pauli, uitgebreid in
1911‐12 onder leiding van Oscar Van de Voorde bij de inrichting van
het zogenaamde Oudemannenhuis. Het originele grondplan ontvouwt
een dwarsvleugel met hoofdingang leidend naar een voorportaal
waarachter een vierkante kapel en daarachter een trap,
halfcirkelvormig uitgebouwd aan de tuinzijde; door middel van twee
brede vleugels verbonden met de rechthoekige uitspringende
hoekpanden, langs weerszijden naderhand uitgebreid.

133261

Kunstenaarswoning van E. Godchoul

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 117 (Gent)

kunstenaarswo derde kwart
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen daterend van 1865;
ningen
19de eeuw,
voorgevel aangepast met vernieuwd geglazuurd gevelparement,
eerste helft
verrijkt met decoratieve mozaïekbanden met plantenmotieven, in het
20ste eeuw
eerste kwart van de 20ste eeuw, bij de inrichting van het woon‐ en
werkhuis van "mozaïste E. Godchoul", zie gevelopschrift.

133263

Burgerhuis Maison Raes

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 127 (Gent)

Zogenaamd "Maison Raes", bedrijf in keramiekvloeren. Fraai
burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen daterend uit het
laatste kwart van de 19de eeuw. Later gevelparement van
geglazuurde baksteen met opvallende tegeltableaus op de
borstweringen.

133264

Interbellumwoningen

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 130‐131, 132
(Gent)

stadswoningen interbellum
Twee rijhuizen van elk twee traveeën met drie en twee bouwlagen,
bakstenen gevel qua volume, indeling en afwerking typerend voor de
jaren 1930, nummer 131‐132 met bouwopschrift "F. Flameng arch.
Ledeberg 1936".

133265

Burgerhuis

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 136 (Gent)

Neotraditioneel rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen,
daterend van circa 1900, uitgewerkt in als een baksteenbouw met
hardstenen kruiskozijnen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neotraditioneel

133266

Burgerhuis in empire

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 137 (Gent)

Empirehuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

empire

534/1748

typologie

rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

Van den Bossche Henri
(Ontwerper), Bytebier A.
(Uitvoerder), Van der Stichele J.
(Uitvoerder)
brutalisme

Bontinck Dirk (Ontwerper),
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

Pauli Adolphe (Ontwerper), Van
de Voorde Oscar (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw
gebouwen en
structuren voor
fijnkeramische
nijverheid
Flameng Frans (Ontwerper)
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133267

Burgerhuizen

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 138‐139, 141
(Gent)

burgerhuizen
Gebouwd in opdracht van het Tuinbouwbedrijf De Schrijver J.F.
Vrijstaand onderkelderd breedhuis van acht traveeën en drie
bouwlagen; oorspronkelijk twee rijhuizen, zie verschillend parement,
van slechts één bouwlaag hoog, gebouwd in 1825, bovenbouw
daterend van 1862.

133268

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 22‐23, 25 (Gent) Brede lijstgevel waarachter twee huizen schuilgaan, van twee
burgerhuizen
bouwlagen en respectievelijk vijf en twee traveeën met schilddak.
Oorspronkelijk alleenstaand huis (huidige nummer 22) daterend van
1863, met straatgevel van vijf traveeën en zij‐ingang toegankelijk
langs tuinhek, later vervangen door het tweede huis in identieke Louis‐
Philippestijl.

133269

Empireherenhuis ontworpen door J.‐B.
Pisson met tuin

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 32 (Gent)

Oorspronkelijk buitenhuis, volgens oude aquarel paviljoen van N.
Blancart gebouwd door Pisson in 1793, later, in aangepaste vorm uit
tweede helft 19de eeuw zogenaamd "Villa De Groote". Alleenstaand
herenhuis in empirestijl met bepleisterde lijstgevels. Vanaf 1949
openstelling van de tuin als Koningin Astridpark met bronzen beeld
van Koningin Astrid van J. De Decker (1960). Tuin aan de straatzijde
afgesloten met ijzeren hekken en arduinen hekpijlers met
bolbekroning. Behouden achthoekig tuinpaviljoentje daterend uit
eind 19de eeuw.

133270

Burgerhuis

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 35 (Gent)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
afgewolfd pannendak daterend van 1859, voorzien van een
bepleisterde lijstgevel.

133262

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

133271

Herenhuis in Louis‐Philippestijl

Gent

133272

Burgerhuis

133273

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Louis‐
Philippestijl

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
standbeelden,
siertuinen,
tuinpaviljoenen

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw, na
WO II

empire

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Ferdinand Lousbergskaai 37‐38, 39, 121‐
122, 123, 128‐129 (Gent)

Neoclassicistische burgerhuizen uit het derde en vierde kwart van de burgerhuizen
19de eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 40‐42 (Gent)

Breedhuis met bepleisterde lijstgevel van acht traveeën en twee
bouwlagen, opgetrokken in Louis‐Philippestijl in 1859.

derde kwart
19de eeuw

Louis‐
Philippestijl

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 57, 57A (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis met bakstenen voorgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen. Lijstgevel voorzien
van later aangebrachte neorenaissanceornamenten, zie
bouwmateriaal, bedaking en sierankers uit laatste kwart 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai 90‐93, 92A
(Gent)

Ensemble van drie rijhuizen van samen tien traveeën en drie en een
halve bouwlaag, volgens bouwaanvraag daterend van 1867 en
voorzien van een horizontaal belijnde bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133274

Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Ferdinand Lousbergskaai zonder nummer, Hoekhuis van twee bouwlagen onder leiendak, opgetrokken naar
Lozevisserstraat 2A‐E (Gent)
ontwerp van J.G. Semey, zie gevelsteen, circa 1900. Stijl,
materiaalgebruik met imitatievakwerk en bedaking herinneren aan
Normandische landhuizen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

cottagestijl

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

133275

Museum voor Schone Kunsten

Gent

Gent

Fernand Scribedreef 1, Hofbouwlaan 28‐29 Het Museum voor Schone Kunsten werd als museumgebouw
(Gent)
opgetrokken van 1898 tot 1904 en is ontworpen door stadsarchitect
Charles Van Rysselberghe in een voor die tijd gangbare
neoclassicistische stijl met Hellinistisch geïnspireerde voorgevel met
klassieke zuilenstelling en attiek. In het vooruitzicht van de
Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werd in 1911 reeds een
uitbreiding voorzien naar de oorspronkelijke plannen van Van
Rysselberghe met twee dwarsvleugels met halfcirkelvormige
aanbouwsels en een vleugel aan de Hofbouwlaan.

musea

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

Delvin Jean (Ontwerper),
Metdepenninghen Felix
(Ontwerper), Tréfois Jean
(Ontwerper), Van Biesbroeck
Louis Pierre (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles (Ontwerper)

133276

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Filips van Arteveldestraat 33‐35 (Gent)

stadswoningen

Twee enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen.

535/1748

herenhuizen

De Decker Jos (Ontwerper), Pisson
Jean‐Baptiste (Ontwerper)
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133277

Stadswoning

Gent

Gent

Filips van Arteveldestraat 37 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, uit het midden van de stadswoningen tweede kwart
19de eeuw met een bepleisterde lijstgevel.
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133278

Stadswoningen

Gent

Gent

Filips van Arteveldestraat 39‐41 (Gent)

Onderkelderde enkelhuizen van drie bouwlagen met zadeldaken, uit
het midden van de 19de eeuw, met ontpleisterde lijstgevels.

133279

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Filips van Arteveldestraat zonder nummer, Neoclassicistisch hoekhuis naar ontwerp van L. Roelandt met voor‐ en burgerhuizen
Sint‐Annaplein 30 (Gent)
zijgevel van drie traveeën. Aansluitend twee onderkelderde
enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, en drie en een
halve bouwlagen, voorzien van een bepleisterde neoclassicistische
lijstgevel van circa 1840. De woningen werden in 2020 naar hun
vroeger uitzicht gereconstrueerd.

133280

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Forelstraat 131‐135 (Gent)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van het dubbelhuistype, met vier traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken daterend
van 1887, voorzien van een neoclassicistische bepleisterde lijstgevel.

133281

Dienstgebouw Nationale Maatschappij der Gent
Buurtspoorwegen

Gent

Forelstraat 147 (Gent)

Resterend gedeelte van een voormalig dienstgebouw van de
Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, aanvankelijk van de
lijn Gent‐Zaffelare. Volgens archiefstukken van 1887 gebouwd als
depotgebouw, later omgevormd tot stationsgebouw. Gewitte
bakstenen constructie onder zadeldaken. Links bureelgebouw van
drie traveeën en twee bouwlagen van het enkelhuistype met
puntgevel. Rechts ervan lijstgevel van drie traveeën en oorspronkelijk
één bouwlaag hoog en dienst doende als goederenmagazijn. Volgens
archiefstukken van respectievelijk 1904 en 1909, toevoeging van de
bovenverdieping voor bediendenbureaus en wijziging van
binneninrichting in functie van omvorming tot stationsgebouw.

133282

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Forelstraat 34‐36 (Gent)

burgerhuizen
Twee dezelfde onderkelderde hoge burgerhuizen van het
enkelhuistype met drie traveeën en drie bouwlagen in
spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak, uit het vierde kwart van
de 19de eeuw. Bepleisterde neoclassicistische lijstgevel op arduinen
plint.

vierde kwart
19de eeuw

133283

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Forelstraat 53‐65, 55A‐B (Gent)

Vier in hun geheel opgetrokken burgerhuizen van het enkelhuistype burgerhuizen,
met repeterend schema, van drie traveeën en drie bouwlagen, onder winkels
zadeldak, van circa 1900. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op
arduinen plint. Linkse pand met houten winkelpui.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

133284

Pastorie Sint‐Antonius van Paduaparochie Gent
met tuin

Gent

Forelstraat 60, 60A (Gent)

Neogotische pastorie opgetrokken als een totaalontwerp met de kerk
in 1898‐1901, naar ontwerp van architect Geirnaert in een sobere
vormgeving eigen aan de late 19de‐begin 20ste eeuw als centrum van
de nieuwe stadswijk Heirnis. Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën
en twee bouwlagen onder een tweesnijdend zadeldak belegd met
natuurleien, met trapgeveltop boven de linkse drie traveeën. Hoeknis
met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw met kind. Achteraan aansluitend
kantoor van de pastoor, opgevat als een éénlaags gebouwtje van één
travee met een schilddak. Tussen de pastorie en de kerk sluit een hek
de toegang tot de achterliggende tuin af.

vierde kwart
hekpijlers,
Mariabeelden, 19de eeuw
pastorieën,
pastorietuinen,
hekken

neogotiek

133285

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Forelstraat 89, 89A (Gent)

Neoclassicistisch dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, voorzien van drie onder de kroonlijst
aanzettende dakvensters met driehoekig fronton, volgens
kadastergegevens daterend van 1891. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint met decoratie in neo‐Lodewijk‐XVI‐stijl.

burgerhuizen

neoclassicisme

Gent

536/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

stationsgebouw vierde kwart
19de eeuw,
en,
kantoorgebouw voor WO I
en,
opslagplaatsen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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133286

Herenhuis

Gent

Gent

Forelstraat 93, 93A‐B (Gent)

Herenhuis met enkelhuisopstand, van vier traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken daterend van
1891. Bepleisterde lijstgevel met arduinen plint.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133287

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Forelstraat 95‐97 (Gent)

burgerhuizen
Twee burgerhuizen in eenheidsbebouwing volgens
spiegelbeeldschema met bepleisterde lijstgevels. Enkelhuizen van drie
bouwlagen en drie traveeën, onder pannen zadeldak, van circa 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

133288

Burgerhuis 't Huis Sint‐Antoon

Gent

Gent

Forelstraat 98 (Gent)

burgerhuizen
Smal en hoog, onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak, volgens gedateerde
gevelsteen en archiefstukken van 1901. Volgens opschrift gevelsteen
zogenaamd "'t Huis St.‐Antoon". Tweekleurige lijstgevel van
geglazuurde bakstenen met verwerking van natuursteen.

voor WO I

133289

Burgerhuis

Gent

Gent

Forelstraat 99 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van
circa 1900. Bepleisterde lijstgevel met omlijste, getoogde vensters,
waarbij de bovenvensters voorzien zijn van sluitstenen met
vrouwenhoofdje.

133290

Parochiekerk Sint‐Antonius van Padua

Gent

Gent

Forelstraat zonder nummer (Gent)

parochiekerken vierde kwart
Voor de in 1896 nieuw opgerichte St.‐Antonius van Paduaparochie
19de eeuw
werd in 1898 begonnen met de bouw van de gelijknamige kerk naar
ontwerp van architect H. Geirnaert. De eerstesteenlegging vond
plaats bij een meter hoogte in 1899, voltooid in 1900 en ingewijd op
25 juli 1901. Eenvoudig neogotisch bakstenen gebouw met
natuurstenen plint, venstertraceringen en portalen. Driebeukige
basilicale kerk met schip van vijf traveeën, zijbeuken van vier
traveeën, niet‐uitspringend transept en koor met drie rechte traveeën
en vijfzijdige koorsluiting.

133291

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Fortlaan 15 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak
met dakkapel en oeils‐de‐boeuf, volgens bouwaanvraag van 1899.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133292

Burgerhuis

Gent

Gent

Fortlaan 16 (Gent)

Ruim burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met houten dakkapellen en links dakvenster met
erboven uitstekend belvedère, volgens bouwaanvraag van 1898.
Bakstenen parement verlevendigd door lichte bakstenen banden op
hardstenen sokkel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133293

Burgerhuis in art nouveau ontworpen door Gent
Beert‐Campens

Gent

Fortlaan 17 (Gent)

Art‐nouveauhuis gedateerd 1899, volgens bouwaanvraag van 1898
naar ontwerp van architect Beert‐Campens fils. Geel bakstenen
voorgevel, verlevendigd met sgraffitopanelen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133294

Burgerhuis

Gent

Gent

Fortlaan 18 (Gent)

Vrij sober bakstenen burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak volgens bouwaanvraag van 1898.

vierde kwart
19de eeuw

133295

Burgerhuis, gedateerd 1896

Gent

Gent

Fortlaan 77 (Gent)

Ruim burgerhuis met neo‐Vlaamse‐renaissancegetinte voorgevel in
bak‐ en zandsteen, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
op de erker gedateerd 1896.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133296

Burgerhuis, gedateerd 1897

Gent

Gent

Fortlaan 78 (Gent)

Rijk versierd neo‐Vlaamse‐renaissance‐getint burgerhuis met drie
traveeën en drie bouwlagen met centrale topgevel, volgens
bouwaanvraag van 1896, op de borstweringen gedateerd "anno
1897". Baksteenbouw met verwerking van natuursteen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133297

Burgerhuis

Gent

Gent

Fortlaan 79 (Gent)

Sober bakstenen enkelhuis van twee traveeën en drie lagere
bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van
1896.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133298

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Fortlaan 80 (Gent)

burgerhuizen
Classicerend burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
een geschilderde bakstenen voorgevel onder overkragende kroonlijst
en centraal driehoekig fronton, daterend uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

537/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw
neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neoclassicisme

Beert‐Campens René fils
(Ontwerper), Hebbelynck Jean
(Ontwerper)
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133299

Burgerhuis ontworpen door Georges
Pauwels

Gent

Gent

Fortlaan 94 (Gent)

133300

Burgerhuis ontworpen door Emile De Nil

Gent

Gent

133301

Modernistisch appartementsgebouw
ontworpen door Raoul Van Houtte

Gent

133302

Hoekappartementsgebouw

133303

datering

stijl

Modernistisch burgerhuis uit 1933 ontworpen door Georges Pauwels, burgerhuizen
gebouwd op de locatie van een burgerhuis uit 1894 met ruime tuin.
Modernistisch woonhuis van drie traveeën en drie verspringende
bouwlagen, onder een plat dak.

interbellum

modernisme

Pauwels Georges (Ontwerper)

Fortlaan 95 (Gent)

Modernistisch burgerhuis uit 1936, gebouwd op de locatie van een
burgerhuis uit 1894 met ruime tuin.

interbellum

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

Gent

Fortlaan 96‐97, Parklaan 2 (Gent)

appartementsge interbellum
Modernistisch appartementsgebouw uit 1935‐1937, volgens een
bouwen
gevelsteen ontworpen door architect Raoul Van Houtte. Het
appartementsgebouw telt drie bouwlagen en vijf traveeën aan de
Parklaan, één overhoekse travee en drie traveeën aan de Fortlaan,
onder een plat dak. Strak gevelontwerp, gekenmerkt door een
gevelbrede uitbouw op de verdiepingen bestaande uit een combinatie
van in‐ en uitspringende erkervolumes en terrassen met buisleuning.

modernisme

Van Houtte Raoul (Ontwerper)

Gent

Gent

Francisco Ferrerlaan 19‐23 (Gent)

appartementsge interbellum
Hoekcomplex in een zakelijk geïnspireerde baksteenarchitectuur,
volume onder plat dak met brede gevel, smal toelopend perceel naar bouwen
de hoek, opgetrokken in 1936 naar ontwerp van architect Theo
Desmet.

Gieterij Heynderyckx

Gent

Gent

Francisco Ferrerlaan 210, Lavendelstraat
66, 66A (Gent)

Gebouwen van de voormalige gieterij Heynderyckx, nu onder meer
constructie‐atelier, gebouwd in 1909, sedert 1920 "société gantoise
de fonderies et constructions mécaniques".

gieterijen

interbellum,
voor WO I

133332

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Gent

François Benardstraat 15‐17 (Gent)

Dit ensemble van twee neoclassicistische burgerhuizen werd in
december 1905 ontworpen in opdracht van Fr. De Meyer. Op de
plannen zien we ook de naam van G. De Meyer, die vermoedelijk
instond voor het ontwerp. Het ensemble bestaat uit twee identieke
rijwoningen van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain,
onder een pannen zadeldak en voorzien van bepleisterde en
geschilderde lijstgevels.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

De Meyer Gerard (Ontwerper)

133333

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

François Benardstraat 16 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1875 ontworpen door burgerhuizen
architect Jules De Somme. Opdrachtgever was Johannes Katz, die ook
bouwaanvragen indiende voor de panden op nummer 18 en 22. De
onderkelderde rijwoning van drie even brede traveeën en drie
bouwlagen heeft een pannen zadeldak en is voorzien van een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Somme Jules (Ontwerper)

133334

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

François Benardstraat 18 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1874 ontworpen door burgerhuizen
architect Jules De Somme. Opdrachtgever was Johannes Katz, die ook
bouwaanvragen indiende voor de panden op nummer 16 en 22. De
statige rijwoning heeft drie even brede traveeën en drie bouwlagen
boven een souterrain en onder een pannen zadeldak, en is voorzien
van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Somme Jules (Ontwerper)

133335

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

François Benardstraat 21 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd gebouwd conform een burgerhuizen
in 1907 goedgekeurde bouwaanvraag. Opdrachtgever was J. D’Herde‐
Geers. De woning wijkt in enkele details af van de bouwaanvraag. De
rijwoning van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain heeft
een pannen zadeldak en een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

538/1748

typologie

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

Desmet Theofiel (Ontwerper)

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)
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133336

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

François Benardstraat 22 (Gent)

133337

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

133338

Samenstel met bakstenen gevels

Gent

133339

datering

stijl

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd gebouwd volgens een
bouwdossier uit 1880. Opdrachtgever was Johannes Katz. Katz had in
1874 en 1875 ook de bouwaanvragen ingediend voor de panden op
nummer 16 en 18, naar ontwerp van architect Jules De Somme. Er zijn
geen aanwijzingen dat de woning op nummer 22 ook een ontwerp
van De Somme zou zijn. De woning heeft dezelfde vormgeving als de
rechts aansluitende, verbouwde woning op nummer 20, hoewel deze
niet in dezelfde bouwaanvraag werd behandeld.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

François Benardstraat 23 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 ontworpen door burgerhuizen
de Gentse architect Ch. Masereel op de gronden van de voormalige
dierentuin. Opdrachtgever was Georges Gheldolf. De rijwoning met
een bepleisterde en geschilderde lijstgevel telt twee traveeën en drie
en een halve bouwlaag onder een pannen zadeldak met de nok
parallel aan de straat.

voor WO I

neoclassicisme

Masereel Ch. (Ontwerper)

Gent

François Benardstraat 3‐5 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van twee identieke burgerhuizen werd in 1905
ontworpen. Voor de woningen werd een afzonderlijke bouwaanvraag
ingediend door twee verschillende opdrachtgevers, Jan Vandeputte
en de heer of mevrouw Pynnaert. Rijwoningen van twee traveeën en
drie bouwlagen met souterrain en onder een pannen zadeldak en
voorzien van lijstgevels met hardstenen plint en parement uit gele
baksteen.

voor WO I

Neobarokke burgerhuizen, gedateerd 1887 Gent

Gent

François Benardstraat 64‐68 (Gent)

Architect Henri Vaerwyck ontwierp dit ensemble van heden drie rijk burgerhuizen
geornamenteerde burgerhuizen in neobarok in 1887 in opdracht van
Edmond Paternotte, de bekende Gentse steenkapper en aannemer
die op de Visserij woonde. Identieke enkelhuizen van twee bouwlagen
onder een zadeldak met leien en de nok parallel met de straat.

vierde kwart
19de eeuw

neobarok

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Paternotte Edmond
(Opdrachtgever)

133340

Identieke neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

François Benardstraat 70‐72 (Gent)

Dit ensemble van twee gespiegelde burgerhuizen in neoclassicistische burgerhuizen
stijl werd in 1878 ontworpen voor Charles Pauli. Burgerhuizen van
drie bouwlagen met souterrain en bepleisterde en geschilderde
lijstgevels van drie traveeën, onder een gemeenschappelijk schilddak
met pannen.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133341

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

François Benardstraat 80 (Gent)

Hoekhuis, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble, gebouwd burgerhuizen
in neoclassicistische stijl naar een bouwaanvraag van 1886.
Bouwheer en aannemer August De Wulf uit de nabijgelegen Lange
Violettestraat stond vermoedelijk ook in voor het ontwerp en de
uitvoering. De hoekwoning met een bepleisterde lijstgevel telt drie
ongelijke traveeën in de François Benardstraat, een afgesnuite
hoektravee en één travee in de Leeuwstraat en heeft drie bouwlagen
onder een afgewolfd zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133342

Klooster en schoolcomplex der zusters
franciscanessen

Gent

Gent

François Benardstraat 86, Leeuwstraat 1,
Tentoonstellingslaan zonder nummer
(Gent)

Dit voormalige klooster en schoolcomplex van de zusters
franciscanessen, dat ook het Crombeen genoemd wordt, neemt een
groot deel van het bouwblok tussen de Leeuwstraat, de François
Benardstraat en Tentoonstellingslaan in en getuigt van een zeer hoge
ensemblewaarde dankzij de homogene, neogotische stijl. De eerste
gebouwen kwamen tot stand tussen 1886 en 1888 naar ontwerp van
architect Pieter Van Kerkhove. Deze werden op het einde van de 19de
eeuw en tijdens de 20ste eeuw stelselmatig uitgebreid tot de huidige
eenheidsarchitectuur, onder meer naar ontwerp van architecten
Henri Valcke (1902), Edmond Haché (1909‐11, 1914), Gaston
Vandenheuvel (1930) en Prosper Schrans (1959).

539/1748

typologie

directeurswonin
gen, internaten,
kloosters,
Mariabeelden,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

plantensoort

context

persoon

De Wulf August (Ontwerper), De
Wulf August (Opdrachtgever)

Haché Edmond (Ontwerper),
Schrans Prosper (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper), Van
Kerkhove Pieter (Ontwerper),
Vandenheuvel Gaston
(Ontwerper)
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133343

Samenstel van drie burgerhuizen

Gent

Gent

François Benardstraat 9‐13 (Gent)

Dit ensemble van drie burgerhuizen in een art‐nouveaugetinte stijl
werd gebouwd conform een in 1906 goedgekeurde bouwaanvraag,
ingediend door D. Baekelandt. De nummers 11 en 13 zijn identiek,
terwijl nummer 9 vergelijkbare kenmerken vertoont, maar opvalt
door de risaliterende deurtravee.

burgerhuizen

voor WO I

133344

Hoekhuis ontworpen door M. De Noyette

Gent

Gent

François Laurentplein 10‐18 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met de Brabantdam, drie bouwlagen onder afgesnuit dak
met dakkapellen, van 1885 naar ontwerp van architect M. De Noyette
in eclectische stijl met neorenaissance‐ en barok‐inslag.
Baksteenbouw verrijkt met witte speklagen en arduin.

vierde kwart
19de eeuw

133345

Hoekhuis

Gent

Gent

François Laurentplein 4 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en mansardedak met dakkapellen uit
einde 19de eeuw; opgetrokken uit zandsteen op een onderbouw van
breuksteen en arduin. Voorgevel van twee ongelijke traveeën,
bredere zijgevel aan de Jodenstraat van twee gelijkaardige traveeën
waarvan de rechtertravee uitgewerkt als risaliet.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133346

Burgerhuis ontworpen door Van
Crombrugghe

Gent

Gent

François Laurentplein 6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met dakkapellen uit vierde kwart 19de eeuw op
gevelsteen gesigneerd architect Van Crombrugghe. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel, gemarkeerd door een loggia.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133347

Burgerhuis

Gent

Gent

François Laurentplein 8 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen en
verspringende kroonlijst onder pseudo‐mansardedak met
dakkapellen, daterend uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133305

Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck‐ Gent
Suys

Gent

Franklin Rooseveltlaan 101 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen,
verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens
opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar
ontwerp van architect H. Vaerwyck‐Suys en geboortehuis van de
dichter Ch. Van Lerberghe. Lijstgevel in Euvillesteen en Euville‐
imitatiecementering op marmeren en arduinen plint.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

133304

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 1‐3 (Gent)

Herenhuis met een bepleisterde lijstgevel van acht traveeën in
neoclassicistische stijl, daterend van eind jaren 1840, oorspronkelijk
met identieke gevel aan de overzijde van het Frankrijkplein.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133306

Burgerhuizen

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 305‐307, 305A
(Gent)

Onderkelderde enkelhuizen met bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133307

Neobarok herenhuis, gedateerd 1881

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 308 (Gent)

Neobarok herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, gedateerd 1881 door middel van twee gevelstenen op het
linker dakvenster. Lijstgevel van bak‐ en natuursteen voorzien van
sierankers.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133308

Appartementsgebouwen Residence
Vendôme en Green Park van 1958

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 383‐400, Hofstraat Eind jaren vijftig ontwierp Emile De Nil, samen met zijn zoon Jean, de appartementsge na WO II
279‐299 (Gent)
eerste van een hele reeks appartementsgebouwen in opdracht van de bouwen
bouwpromotor A.L.M.O. Société Immobilière, voornamelijk rond het
Koning Albertpark. Representatief gebouw uit de laatste fase van het
oeuvre van Emile De Nil.

133309

Burgerhuis

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 401 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak en een
bepleisterde lijstgevel, uit derde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133310

Burgerhuis

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 402 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit
derde kwart 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
second‐empire‐inslag.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133311

Burgerhuis

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 404, 404A‐B (Gent) Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, uit
tweede helft 19de eeuw met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

540/1748

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

De Noyette Modeste (Ontwerper)

Van Crombrugghe Jules
(Ontwerper)

Vaerwyck‐Suys Henri
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

neobarok

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper), De Nil
Jean (Ontwerper)
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133312

Appartementsgebouw

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 433‐441, Hofstraat Onderkelderd appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van
335‐343, Muinklaan 47‐67 (Gent)
1952 bestaande uit zeventien appartementen, twee
conciërgewoningen en zestien autobergplaatsen, ontworpen in een
conventionele stijl van de vroege jaren vijftig, aansluitend bij het
modernisme van het interbellum. Het ontwerp was van de hand van
de Gentse architecten Charles en Gerald Hoge en Emile De Nil, in
opdracht van Omer Macharis.

133313

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 456 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven souterrain
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van
architect Prosper Buyck. Voorgevelparement van witte baksteen,
verlevendigd met tegeltableaus, waaronder florale tegelpanelen in
art‐nouveaustijl van de Manufacture de Céramiques Décoratives van
Hasselt.

voor WO I

133314

Burgerhuis, gedateerd 1910

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 457 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën met drie bouwlagen boven souterrain, burgerhuizen
volgens bouwaanvraag van 1910. Lijstgevel met wit bakstenen
parement met royale verwerking van arduin voor decoratieve
elementen.

voor WO I

133315

Burgerhuis ontworpen door H. Pompé

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 458 (Gent)

Burgerhuis met bakstenen parement, volgens bouwaanvraag van
1907, door de architect gesigneerd in de plint "H. Pompé/ archte".
Onderkelderd enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen onder laag zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

Pompé H. (Ontwerper)

133316

Burgerhuis ontworpen door Ormond
Bibauw

Gent

Gent

Franklin Rooseveltlaan 497‐498, 499
(Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1911 ontworpen door
architect Ormond Bibauw. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en
drie bouwlagen boven souterrain en afgedekt door een laag zadeldak‐
. Lijstgevel met parement van witgeglazuurde baksteen op arduinen
sokkel, met accenten van groen geglazuurde stenen en verlevendigd
met tegeltableaus.

voor WO I

Bibauw Ormond (Ontwerper)

133317

Burgerhuis

Gent

Gent

Frans Ackermanstraat 21 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak.
Aanvankelijk bepleisterde lijstgevel, in 1977 gedecapeerd en dorpels
en posten van de muuropeningen en de pilasters hersteld met
natuursteen. Sinds de herstelling is de gevel gedateerd 1915 in een
medaillon onder de kroonlijst, naar verluidt voorheen met gedateerde
plintsteen.

WO I

133320

Hoekhuis met winkel naar ontwerp van
Frans Flameng

Gent

Gent

Frans de Potterstraat 31‐35 (Gent)

Het hoekpand met voormalig winkelhuis, gelegen op de hoek met de appartementsge interbellum
Aaigemstraat, werd volgens de bouwaanvraag van 1936 gebouwd in bouwen,
opdracht van Eligius Van Overbeke naar ontwerp van F. Flameng. Het winkels
deels onderkelderde gebouw, nu appartementsgebouw, in
decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij het modernisme,
telt drie bouwlagen en respectievelijk twee traveeën, een afgekante
hoektravee en vier traveeën onder een plat dak.

Flameng Frans (Ontwerper)

133321

Gekoppelde burgerhuizen naar ontwerp
van Theofiel Desmet

Gent

Gent

Frans de Potterstraat 5‐7 (Gent)

Ensemble van twee onderkelderde burgerhuizen van twee bouwlagen burgerhuizen
en twee traveeën onder een plat dak, volgens de bouwplannen van
1938 naar ontwerp van architect Theofiel Desmet in opdracht van
Frederick Raes en Arthur Colson.

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)

133322

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice De
Paepe

Gent

Gent

Frans de Potterstraat 9 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis in modernistische baksteenarchitectuur,
volgens de bouwaanvraag van 1936 naar ontwerp van Maurice De
Paepe, zie gevelsteen rechts in de plint "Maurice De Paepe/ Arch./
Nazareth", in opdracht van Evarist Jacques.

burgerhuizen

interbellum

541/1748

typologie

datering

appartementsge na WO II
bouwen

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
De Nil Emile (Ontwerper), Hoge
Charles (Ontwerper), Hoge Gérald
(Ontwerper)

Buyck Prosper (Ontwerper)

modernisme

De Paepe Maurice (Ontwerper)
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133325

Burgerhuis naar ontwerp van P. J. Van
Renterghem

Gent

Gent

Frans Spaestraat 15 (Gent)

Aannemer Peter Jozef Van Renterghem was in 1913 ontwerper en
bouwheer van dit burgerhuis, samen met de twee aanpalende
panden, als een enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen boven souterrain onder een zadeldak. Het parement van
wit geglazuurde baksteen wordt verlevendigd door elementen in
arduin en door sierlijke tegelpanelen, vervaardigd door de firma
Gilliot et Compagnie.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

133326

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Frans Spaestraat 24 (Gent)

Art‐Nouveaugevel van geglazuurde baksteen met markerende
tweekleurig gestreepte vensterbogen aanzettend op arduinen
imposten.

burgerhuizen

133327

Ketelpoort, Tavernierstraat, Tiebaertsteeg, Gent
Nederkouter en Savaanstraat

Gent

Het stadsgezicht omvat de Ketelpoort en Frans Tavernierstraat en een burgerhuizen,
Frans Tavernierstraat, Ketelpoort,
Nederkouter, Savaanstraat, Tiebaertsteeg deel van de Tiebaertsteeg, Ketelvest, Savaanstraat en Jeruzalemstraat verharde wegen
en wordt doorsneden door een deel van de Nederkouter en wordt
(Gent)
voornamelijk gekenmerkt door burgerhuizen.

133328

Poortgebouwen stadsschool

Gent

Gent

onderwijsgebou voor WO I
Frans van Ryhovelaan 191, Lavendelstraat Vestibule van stadsschool, opgericht in 1904 naar ontwerp van Ch.
zonder nummer (Gent)
Van Rysselberghe. Bepleisterd geveltje met inzwenkende gevellijn op wen, poorten
arduinen plint en afgedekt met pseudo‐mansardedak. Achteruitgang (bijgebouwen)
in de Lavendelstraat, uitgevoerd in baksteen verwerkt met hardsteen.

133329

Fabrieksschoorsteen en kantoorgebouw
Filature du Rabot

Gent

Gent

Frans van Ryhovelaan 2A‐D (Gent)

Jutespinnerij en twijnderij zogenaamd Filature du Rabot bevond zich
oorspronkelijk op de Nieuwevaart, gesticht in 1899 door Theophile
Vercoutere en Leon de Landtsheer. Grootste uitbreiding in 1910 met
de oprichting van een nieuwe fabriek op de Fr. van Ryhovelaan, hoek
Nieuwevaart. Bewaarde elementen van deze bouwfase zijn een
fabrieksschoorsteen en een bureaugebouw met art‐nouveaugevel
naar ontwerp van aannemer Schauvliege.

133330

Oorlogsgedenkteken van de 10de wijk

Gent

Gent

Frans van Ryhovelaan zonder nummer
(Gent)

Dit gedenkteken werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij oorlogsgedenkt interbellum, na
ekens
WO II
en de wijkafdeling van de NSB 10de wijk, ook Bloemekenswijk
genoemd, en was oorspronkelijk geplaatst tegen een muur van de
Filature du Rabot, nadien verplaatst. Het gedenkteken werd
aanvankelijk opgericht ter ere van de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog, maar werd later aangepast om ook de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog te gedenken. De respectievelijke
inhuldigingen vonden plaats op 14 november 1920 en 6 juli 1947.

133348

Kartuizerklooster

Gent

Gent

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)

Het klooster Sint‐Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters
van de Derde Orde van Sint‐Franciscus. In de 17de eeuw werd het
klooster hersteld en uitgebreid: onder prior Justus de Nokere (1651‐
1661) werd onder andere een nieuwe kapel gebouwd en een
afzonderlijke woning voor de prior. In 1797 richtte Lieven Bauwens in
het klooster tijdelijk een katoenspinnerij in. In de 19de en 20ste eeuw
ondergingen de gebouwen aanpassingen. In 1907 werd aan
Groenebriel naar ontwerp van architect V. Vaerewyck een woning
gebouwd voor de geestelijke directeur. De huidige plattegrond van
het klooster vertoont een ommuurd domein met een in twee
verdeelde rechthoekige binnenplaats. Deze binnenplaats is aan
noordzijde begrensd door een U‐vormig complex. Volgende
gebouwen bevatten de oude kern van het voormalige
kartuizerklooster: de voormalige woning van de prior, de
verbindingsvleugel met de kapel en de kapel.

542/1748

context

persoon
Van Renterghem Petrus Jozef
(Ontwerper), Manufactures
Ceramiques d'Hemixem Gilliot &
Cie (Uitvoerder), Van Renterghem
Petrus Jozef (Opdrachtgever)

art nouveau

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
jutefabrieken,
kantoorgebouw
en

directeurswonin
gen,
katoenfabrieken
, kloosters,
Mariabeelden,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
priorijen,
psychiatrische
instellingen,
spinnerijen,
tuinpaviljoenen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

plantensoort

19de eeuw,
tweede helft
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
voor WO I

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

art nouveau

Schauvliege (Ontwerper)

Leys Ach. (Ontwerper), Rubbens
Robert (Ontwerper), Van Dorpe
Raphaël (Ontwerper), De Smet
Frédéric (Uitvoerder), Goossens‐
Geirnaert (Uitvoerder)

traditioneel,
barok, empire,
eclecticisme

Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Van Oyen Guido (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)
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133350

Suikerijfabriek De Zon

Gent

Gent

Fuchsiastraat 100, 100A‐B (Gent)

Voormalige suikerijfabriek De Zon van de zogenaamde
Samenwerkende Maatschappij Vooruit. Bewaarde bakstenen
gebouwen aan de straatkant met ingang en kantoren, gebouwd naar
ontwerp van Ferdinand Dierkens in 1910. Linkerdeel bestaande uit
een overbouwde inrijpoort met topgevel; ernaast gebouw van twee
bouwlagen en twee traveeën onder schilddak.

suikerraffinader voor WO I
ijen,
kantoorgebouw
en

133351

Directeurswoning Maison Blanche van de
Usines Pol Madou

Gent

Gent

Gaardeniersweg 10 (Gent)

Ruim alleenstaand herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen,
naar ontwerp van architect Van Hoecke‐Delmarle en daterend van
1913. Bepleisterde en beschilderde gevels in neoclassicerende stijl.
Gebouwd als directeurswoning van de omliggende fabriek Usines Pol
Madou.

directeurswonin voor WO I
gen,
conciërgewonin
gen

133354

Stadswoningen

Gent

Gent

Galgenberg 15‐19, 19A (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Drie identieke rijhuizen van afwisselend drie en vier traveeën met
18de eeuw
twee bouwlagen afgedekt met zadeldaken, vermoedelijk opklimmend
tot het vierde kwart van de 18de eeuw.

133355

Stadswoningen

Gent

Gent

Galgenberg 16, 16A (Gent)

Stadswoningen met een bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit eind 18de
eerste kwart
eeuw tot begin 19de eeuw.
19de eeuw

133356

Burgerhuizen

Gent

Gent

Galgenberg 18‐24 (Gent)

Burgerhuizen van het enkelhuistype met drie traveeën en drie
bouwlagen met lijstgevels.

133357

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Galgenberg 27‐29 (Gent)

Geheel opgesplitst in drie woningen met samen zes traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder afzonderlijke zadeldaken. Bepleisterde empiregevel
van 1835, geaccentueerd door zijrisalieten van een bredere travee,
afgelijnd door geblokte hoekbanden en bekronend driehoekig
fronton, en gemarkeerd door Venetiaans drielicht.

133358

Hoekhuis

Gent

Gent

Galgenberg 31, Papegaaistraat 46 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, volgens
19de eeuw
bouwaanvraag daterend van 1840. Witbepleisterde lijstgevels van vijf
en twee traveeën.

133359

Burgerhuis

Gent

Gent

Galgenberg 36 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen met zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de
eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw.

133360

Stadswoning met winkel

Gent

Gent

Galgenberg 4 (Gent)

Rijhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met klimmende dakkapel; vermoedelijk in de 18de
eeuw te dateren, aangepast in het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Houten winkelraam van circa 1900.

stadswoningen, 18de eeuw
winkels

133361

Hoekhuis

Gent

Gent

Galgenberg 54‐56 (Gent)

Hoekgebouw van twee bouwlagen onder pannendak, te dateren
1837. Hoekhuis met vijf traveeën aan Twaalfkameren, een
afgeschuinde hoektravee en heden twee resterende traveeën aan
Galgenberg.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133362

Burgerhuis

Gent

Gent

Galgenberg 6 (Gent)

Enkelhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen afgedekt met zadeldak, daterend van 1801.

eerste kwart
19de eeuw

133353

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Galgenberg 8‐14 (Gent)

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen van het enkelhuistype met drie burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak, met lijstgevels van
1841.

tweede kwart
19de eeuw

133352

Burgerhuizen

Gent

Gent

Galgenberg 9‐13 (Gent)

Burgerhuizen van het enkelhuistype met drie traveeën en drie
bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels.

543/1748

datering

stijl

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

context

persoon
Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

neoclassicisme

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

empire

Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)
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133363

Tuinwijk Generaal Drubbel

Gent

Gent

133364

Herenhuis

Gent

133366

Boerenwoning

133365

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Gambrinusstraat 1‐10, Hoppestraat 1‐56, Tuinwijk van 99 huizen, tussen 1922 en 1928 gerealiseerd door de
Poperingestraat 42‐84, Radijsstraat 22‐42 sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De
Gentse Haard. De ontwerpen van A.R. Janssens werden door de
(Gent)
Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en
Woonvertrekken in 1922 gepubliceerd als typeplannen.

sociale
woningen,
tuinwijken

interbellum

cottagestijl

Gent

Gandastraat 33‐39 (Gent)

Aanvankelijk één groot herenhuis van zeven traveeën en drie en een
halve bouwlaag onder schilddak, daterend uit derde kwart 19de
eeuw. Brede lijstgevel met vernieuwd parement, verticaal
gemarkeerd door een middenrisaliet met merkwaardige gietijzeren
poortomlijsting.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Ganzendries 146 (Gent)

Boerenwoning met oude kern opklimmend tot 18de eeuw met
behouden linker zijaandak met muurvlechtingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n

Ensemble arbeiderswoningen

Gent

Gent

Ganzendries 8‐18 (Gent)

Oorspronkelijk een groot rechthoekig gebouw volgens archiefstukken arbeiderswonin tweede kwart
19de eeuw,
opgetrokken in 1848 en in 1864 opgesplitst in tien woningen waarvan gen
derde kwart
zes aan de straatzijde volgens repeterend schema en telkens twee in
19de eeuw
de zijgevels. Volume met gecementeerde en beschilderde lijstgevels
van twee bouwlagen onder een schilddak. Zijgevels met blinde
rondboognis en telkens twee gekoppelde traveeën van de zijhuisjes,
toegankelijk via twee poortjes aan de straatzijde.

133368

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Garensteeg 1 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, vermoedelijk uit de
17de eeuw, met een bepleisterd en beschilderd lijstgeveltje.

133369

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Garensteeg 2 (Gent)

Enkelhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder sterk hellend arbeiderswonin 17de eeuw
zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw met latere verbouwingen. gen

133370

Stadswoning

Gent

Gent

Garensteeg 3 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft stadswoningen tweede helft
18de eeuw
van de 18de eeuw, voorgevel volgens archiefstukken daterend van
1772.

133371

Stadswoning

Gent

Gent

Garensteeg 4 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1704 op vier kleine gevelstenen. Gerestaureerde
bakstenen trapgevel, gecombineerd met zandsteen.

133374

Stadswoning

Gent

Gent

Garensteeg zonder nummer (Gent)

Woning met verankerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en drie opslagplaatsen, 18de eeuw,
bouwlagen uit de 18de eeuw, in 1921 tot stal en magazijn verbouwd. stadswoningen, interbellum
stallen

133373

Stadswoning

Gent

Gent

Garensteeg zonder nummer (Gent)

opslagplaatsen, 18de eeuw,
Stadswoning met een bepleisterde bakstenen lijstgevel van vijf
stadswoningen interbellum
traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen,
vermoedelijk uit de 18de eeuw en circa 1919 tot magazijn verbouwd.

133372

Stadswoning

Gent

Gent

Garensteeg zonder nummer (Gent)

Woning circa 1919 tot magazijn verbouwd.

133375

Verenigingsgebouw

Gent

Gent

Gasmeterlaan 191, 191A (Gent)

verenigingsgebo derde kwart
Verenigingsgebouw, vroeger Zetel van de liberale kring
19de eeuw
Werkerspensioenkas der Plezante Vest en Koninklijke Laurent's Kring uwen
Vrijheidsliefde. Alleenstaand hoekgebouw van 1875. Bakstenen
gebouw met middenvleugel, geflankeerd door twee hoekrisalieten
van twee bouwlagen.

133376

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Gasmeterlaan 92, 92A (Gent)

Burgerhuis in eclectische stijl van twee traveeën en drie bouwlagen
onder mansardedak, van 1907. Gevelparement van geglazuurde
baksteen met verwerking van arduin.

544/1748

arbeiderswonin 17de eeuw
gen

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

opslagplaatsen, interbellum
stadswoningen

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), De Gentse Haard
(Opdrachtgever)
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133377

Burgerhuizen

Gent

Gent

Gasmeterlaan 93‐94 (Gent)

Twee woonhuizen in spiegelbeeldschema van drie bouwlagen
opgevat als een concept met centrale deurtravee tussen lisenen,
daterend van 1907. Geglazuurd gevelparement.

burgerhuizen

voor WO I

133378

Stadswoningen van de antisocialistische
samenwerkende maatschappij Het Volk

Gent

Gent

Gasmeterlaan 98‐99 (Gent)

Twee stadswoningen volgens repeterend schema, voorheen deel
uitmakend van een complex met drie huizen, kolenmagazijn en
bakkerij van de zogenaamde "antisocialistische samenwerkende
maatschappij Het Volk", daterend van 1906. Vrij eenvoudige
huisgevelopstand: benedenvenster en deur gevat in steekboog,
bovenverdieping voorzien van rechthoekige nis met rechthoekige en
rondboogvensters.

stadswoningen voor WO I

133379

Gashouders

Gent

Gent

Gasmeterlaan zonder nummer (Gent)

gasfabrieken
Gashouders zijn ruimten voor het bewaren van gas en dienen als
buffer tussen productie en verbruik. De laatste twee nog
overgebleven gashouders van Gent dateren van 1880, opgericht door
de Gasmaatschappij van Gent. Het zijn identieke natte gashouders
met een capaciteit van elk 10.000 kubieke meter. Contextwaarde
bepaald door de unieke ligging van deze technische relicten langs de
Verbindingsvaart, hét symbool van de industriële expansie te Gent in
de 19de eeuw.

133386

Oorlogsgedenkteken van de 10e wijk

Gent

Gent

oorlogsgedenkt interbellum
Gebroeders De Smetstraat zonder nummer Het betreft een oorlogsmonument dat op 18 september 1921 werd
ekens
(Gent)
opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Na de
Tweede Wereldoorlog werden op de pijlers links en rechts van het
oorspronkelijke monument de namen van de gesneuvelden bijgekapt.
Het gedenkteken is gesigneerd door steenhouwer R. Finet en het
brons door Achille Bentos (De Maertelaere).

133387

Ensemble winkelhuizen

Gent

Gent

Gebroeders Van Eyckstraat 3‐13, 17, 17A, Ensemble bestaande uit zeven winkelhuizen met een als een geheel
5A (Gent)
ontworpen, nu nog deels gecementeerde lijstgevel van zeven
traveeën en vier bouwlagen, uit begin 20ste eeuw.

winkels

voor WO I

133388

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Gebroeders Van Eyckstraat 46 (Gent)

Onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw. Neoclassicistische,
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133389

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Van Eyckstraat 50 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, onder burgerhuizen
mansardedak, voorzien van drie houten dakkapellen met driehoekig
fronton, uit vierde kwart 19de eeuw. Neoclassicistische lijstgevel van
baksteen met natuurstenen elementen.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133390

Classicistisch hoekhuis met winkelpui

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 10,
Onderbergen 51A (Gent)

burgerhuizen,
Lodewijk XVI‐hoekhuis van vier traveeën breed en diep en drie
bouwlagen met mansardedak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. winkels
Bepleisterde verankerde lijstgevels met imitatiebanden op begane
grond. Huidige voorgevel met houten winkelpui uit de 19de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

classicisme

133391

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 101 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw. Lijstgevel van wit geglazuurde baksteen,
geritmeerd door horizontale hardsteen en platte banden en cordons,
en verlevendigd door onder meer een mozaïekfries met bladranken.

eerste helft
20ste eeuw

133392

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 103 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
imitatiebanden en ongelijke traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133393

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 105‐111,
111A‐B (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met mansardedak
met oeil‐de‐boeuf en dakkapel, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Bakstenen lijstgevel met hardstenen kelderverdieping en
gebloemde mozaïekversiering in de boogvelden van de
bovenvensters.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

545/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

De Maertelaere Achilles
(Ontwerper), Finet Richard
Napoléon (Uitvoerder)
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133394

Stadswoning

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 115 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met neoclassicistische inslag.

133395

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 117 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak
met dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel voorzien van imitatiebanden
en arduinen plint.

133396

Burgerhuis gedateerd 1910

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 119 (Gent)

burgerhuizen
Art‐nouveau‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
met mansardedak en centraal dakvenster, gebouwd in opdracht van
juffrouw Marthe Luck in 1910. Gele bakstenen lijstgevel, versierd met
tegelpanelen en ‐friezen.

voor WO I

133397

Hoekhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 1A‐F,
Recollettenlei 1, 1A (Gent)

Ruim hoekhuis van vier bouwlagen met plat dak, in neo‐Lodewijk XVI‐ burgerhuizen
getinte stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voorgevel van
één travee, afgeschuinde deurtravee en zijgevel van zes traveeën,
lijstgevel opgetrokken uit Euvillesteen.

eerste helft
20ste eeuw

133399

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 24 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met mansardedak uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met gebruik
van natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

133398

Hoekhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 2‐4 (Gent)

Hoekhuis van zes traveeën breed, vier traveeën diep en drie
bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw,
met bepleisterde en beschilderde lijstgevels.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133400

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 46 (Gent)

Art‐nouveaugetint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
met mansardedak, gedateerd 1906 op de dakvensterbekroning.
Lijstgevel van wit geglazuurde baksteen met gebruik van hardsteen
en verlevendigd met gekleurde faiencetegels met roze waterlelies.

burgerhuizen

voor WO I

133401

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 48 (Gent)

Neoclassicistisch getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een hardstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133402

Hoekhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 52, Sint‐
Martensstraat 16 (Gent)

Neoclassicistisch hoekgebouw van drie bouwlagen met plat dak uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit twee
natuurstenen lijstgevels van drie traveeën en een afgeronde
hoektravee.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133403

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 54A‐F
(Gent)

Art‐nouveaugetint enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder mansardedak met oeil‐de‐boeuf en dakvenster uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel opgetrokken uit wit en blauw
geglazuurde baksteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133404

Burgerhuizen

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 56‐58, 58A‐ Twee gelijkaardige enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
C (Gent)
met mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevels
met ongelijke traveeën, van wit geglazuurde baksteen en met
hardstenen kelderverdieping.

eerste helft
20ste eeuw

133405

Stadswoning

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 6, 6A‐B
(Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de stadswoningen 19de eeuw
19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.

133406

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 60 (Gent)

Enkelhuis van vier bouwlagen met mansardedak voorzien van
dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met een
natuurstenen lijstgevel.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133407

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 62 (Gent)

Neoclassicistisch getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Natuurstenen lijstgevel met hardstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

546/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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133408

Burgerhuizen

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 64‐66
(Gent)

Gekoppelde enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken
uit gele baksteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133409

Hoekhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 68, Oude
Houtlei 129 (Gent)

Monumentaal neoclassicistisch getint hoekhuis van vier bouwlagen
met plat dak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voorgevel van
zes traveeën: witstenen lijstgevel met arduinen sokkel. Brede
afgeschuinde hoektravee, zijgevel van vier traveeën met zelfde
opstand als voorgevel.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133410

Stadswoning

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 8, 8A‐B
(Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met stadswoningen eerste helft
19de eeuw
bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Vermoedelijk oudere kern van twee bouwlagen aangegeven door
muurankers en scherpe dakhelling.

133411

Hoekhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 95, Sint‐
Martensstraat 16A‐C (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak, uit het eerste kwart burgerhuizen,
van de 20ste eeuw. Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën met winkels
hardstenen plint, afgeschuinde hoektravee en bakstenen zijgevel van
twee traveeën. Uitstalraam gevat in een houten omlijsting met
kroonlijst.

eerste helft
20ste eeuw

133412

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 97 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping burgerhuizen
met mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

eerste helft
20ste eeuw

133413

Burgerhuis

Gent

Gent

Gebroeders Vandeveldestraat 99 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met mansardedak
met oeil‐de‐boeuf en dakkapel, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met hardstenen plint en
ongelijke traveeën.

eerste helft
20ste eeuw

133415

Stadswoning

Gent

Gent

Geitstraat 68 (Gent)

Laatste resterende stadswoning van een huizenrij uit het derde kwart stadswoningen derde kwart
19de eeuw
van de 19de eeuw. Enkelhuis van twee en een halve bouwlaag met
een bepleisterde lijstgevel.

133417

Oorlogsgedenkteken van de 3de wijk

Gent

Gent

Geldmunt 13‐15 (Gent)

Oorlogsgedenkteken dat tot stand kwam dankzij buurtbewoners en oorlogsgedenkt interbellum, na
ekens
WO II
de lokale afdeling van de Nationale Strijdersbond, ter ere van de
bewoners uit de Gentse 3de wijk die tijdens de Eerste Wereldoorlog
het leven lieten. Na de Tweede Wereldoorlog werden de kleinere
gedenkplaten aan weerszijden van het hoofdmonument opgehangen.
Het centraal gedeelte ter ere van de Eerste Wereldoorlog is een
rijkelijk uitgewerkte sculptuur met een bronzen uitzicht en figuren in
hoogreliëf. De blauwe hardstenen sokkel is gesigneerd door Br.
Sakesijn van Fonderie Carels, gebroeders Cornelis en Ch. Van Hoe.

133416

Herenhuis Hotel Dutry

Gent

Gent

Geldmunt 13‐15 (Gent)

Voormalig Herenhuis Hotel Dutry, ontstaan door samenvoeging van herenhuizen,
twee huizen welke volgens archiefstukken in 1754 voorzien werden koetshuizen
van gevels in rococostijl. Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt
met mansardedaken met oeils‐de‐boeuf boven de zijgevel.
Bepleisterde voorgevel van zeven traveeën met dakkapellen en
driehoekig fronton boven de drie middentraveeën. Verankerde en
beschilderde zijgevel van elf traveeën en twee bouwlagen.
Achtergevel opgevat als een bepleisterde lijstgevel van zeven
traveeën met fronton als bekroning. Achteraan in de geplaveide tuin,
verbouwd koetshuis uit 18de eeuw met deels behouden bepleisterde
lijstgevel met gedichte rondbogen.
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derde kwart
18de eeuw,
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Cornelis Gust (Ontwerper),
Cornelis Joseph (Ontwerper), De
Meyer R. (Ontwerper), Sakesijn
Br. (Uitvoerder), SEM Fonderie
Carels (Uitvoerder), Van Hoe Ch.
(Uitvoerder)

rococo
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133418

Classicistisch burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Geldmunt 14 (Gent)

133419

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 16 (Gent)

133420

Burgerhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

133421

Burgerhuis De Lelie

Gent

133423

Muurschilderingen Spijkeboort

133422

datering

stijl

Ruim enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, achterhuizen,
burgerhuizen,
daterend van 1786. Ontpleisterde bakstenen voorgevel op een
koetshuizen
onderbouw van Ledesteen. Achterhuis uitziend op de Ballenstraat,
met oorspronkelijk koetshuis met stallingen waarvan rondboogpoort
met waaierbovenlicht toegang verleent tot de kleine binnenplaats.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw, die vooruitspringt ten opzichte van de rooilijn van de
eerste huizen uit de straat en vermoedelijk opgetrokken voor een
oudere kern.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

Geldmunt 18 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 17de eeuw. Trapgevelvan bak‐ en zandsteen in
traditionele stijl, heropgebouwd in 1908 naar ontwerp van architect
A.R. Janssens.

burgerhuizen

17de eeuw,
voor WO I

Gent

Geldmunt 20 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd burgerhuizen
1714 door middel van muurankers op de vleugelstukken van de
halsgevel. Halsgevel met invloed van Lodewijk XIV‐stijl,
gereconstrueerd in 1911 naar ontwerp van architect Amandus Robert
Janssens. Onderbouw van Franse steen, van derde bouwlaag af
opgetrokken uit baksteen met natuurstenen elementen.

Gent

Gent

Geldmunt 22 (Gent)

muurschildering 15de eeuw
In 1905 werd een zwaar gehavende laat‐15de‐eeuwse voorstelling
van het Laatste Avondmaal ontdekt in een kamer op de gelijkvloerse en
verdieping van hoekhuis Spijkerboort; blootgelegd en vervolledigend
gerestaureerd door Frans‐Jozef Coppejans.

Hoekhuis Spijkeboort

Gent

Gent

Geldmunt 22 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak.
Middelgrote woning met een kern uit het derde kwart van de 15de
eeuw, vanouds genaamd Spijkeboort naar het huisteken namelijk de
krukas. Voorgevel in rococostijl opgetrokken ter vervanging van
houten voorgevel in 1766; bij reconstructie van voorgevel in 1906
vermoedelijk derde bouwlaag toegevoegd.

133424

Hoekhuis

Gent

Gent

Geldmunt 24, Haringsteeg 1 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
19de eeuw. Blinde zijgevel met brede aanbouw van zes traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

133425

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 26 (Gent)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen met een bakstenen
trapgevel, onder zadeldak, volgens archiefstukken uit 1728.

133426

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 28 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak. burgerhuizen
Bepleisterde lijstgevel, volgens archiefstukken ter vervanging van
houten gevel opgetrokken in 1747. De twee middentraveeën zijn
hoger opgetrokken en bekroond met een driehoekig fronton. Op de
eerste verdieping balkon, ondersteund door consoles met rolwerk en
afgesloten door een smeed‐ en gietijzeren empireleuning.

133427

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 30‐32, 30A (Gent)

Rijhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en
stadswoningen tweede helft
beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw,
19de eeuw
waarvan de eerste drie linker traveeën achterin springen ten opzichte
van vier rechter traveeën. De drie linker traveeën werden
opgetrokken na demping in 1872 van de Leertouwers‐ of
Plottersgracht die hier de Geldmunt dwarste. De vier rechter
traveeën werden voor een oudere kern opgetrokken, aangegeven
door zadeldak, aangepast en uitgebreid in de loop van de 19de eeuw.
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typologie

burgerhuizen

traditioneel,
neotraditioneel

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

context

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

derde kwart
15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I

plantensoort

Coppejans Frans‐Jozef
(Uitvoerder)

rococo
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133428

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 34, 34A (Gent)

burgerhuizen
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak,
daterend van 1756 volgens archiefstukken. Verankerde, bepleisterde
en beschilderde lijstgevel met hoger opgetrokken middenpartij van
drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton met oculus.

derde kwart
18de eeuw

133429

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 36 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. De woning werd opgetrokken op
de plaats van de voormalige kapel van Sint‐Elooi behorend aan de
gilde der smeden en die vermoedelijk in 1873 gesloopt werd: het
grondplan van het perceel stemt overeen met dat van de kapel met
haar driezijdige koorsluiting.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

133430

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 37, 37A‐B (Gent)

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak,
gedateerd 1756 op borstwering van het dakvenster. Twee linker
traveeën gevormd door doorgang van het waterstraatje naar de
Lieve. Volgens archiefstukken van 1755, gevel van ouder huis
veranderd tot lijstgevel in rococostijl.

burgerhuizen,
winkels

derde kwart
18de eeuw

133431

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 38‐40 (Gent)

Empire getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder burgerhuizen
schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel.

133432

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 39, 39A (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 17de eeuw. Voorgevel aangepast in de loop van
de 19de eeuw en opgevat als een bepleisterde lijstgevel.
Achterpuntgevel.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

133433

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 4 (Gent)

Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen en drie
traveeën afgedekt met pseudo‐mansardedak, uit de 19de eeuw, met
een bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

133434

Burgerhuizen

Gent

Gent

Geldmunt 41‐47 (Gent)

Huis van zes traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, gesplitst in burgerhuizen
twee enkelhuizen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw, doch volgens archiefstukken ouder
huis waarvan de gevel reeds in 1772 veranderd werd, met deur in
arduinen omlijsting in de vierde travee.

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

133435

Hoekhuis

Gent

Gent

Geldmunt 42‐44 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder schilddak, uit
midden 19de eeuw doch met oudere kern mogelijk uit de 17de eeuw
aangegeven door verankerde zijgevel en achterbouw in de Zeugsteeg.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133436

Hoekhuis

Gent

Gent

Geldmunt 48, Zeugsteeg 24‐32 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie bouwlagen met vijf traveeën brede voorgevel,
opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw. Gevel opgetrokken voor oude kern, mogelijk uit de 17de eeuw,
van twee bouwlagen onder sterk hellend zadeldak met trapgevel aan
achterzijde. Zijgevel in Zeugsteeg, van vier traveeën en twee
bouwlagen: bakstenen lijstgevel met plint van Doornikse
kalksteenblokken. Overgang tot lagere aanbouw van twee traveeën
en twee bouwlagen met gebogen gevel gevormd door afschuining
met zandstenen hoekblokken.

17de eeuw,
19de eeuw

133437

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 51‐53 (Gent)

Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw, aangepast
in de loop van de 20ste eeuw doch opklimmend tot de 18de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

133438

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 54 (Gent)

Huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, afgedekt met zadeldak en
voorzien van een lijstgevel, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

549/1748

typologie

datering

eerste helft
19de eeuw

19de eeuw

19de eeuw

stijl

rococo

plantensoort

context

persoon
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133439

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 55 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
de 17de eeuw of eerste helft 18de eeuw. Bepleisterde en verankerde
18de eeuw
lijstgevel aangepast in de loop van de 19de eeuw.

133440

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 56‐58 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën brede trapgevel,
afgedekt met zadeldak en opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele
bak‐ en zandsteenbouw.

133441

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 57 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel volgens archiefstukken een
aanpassing van 1864 van een oudere kern met klokgevel uit de 18de
eeuw.

133442

Stadswoning

Gent

Gent

Geldmunt 59, Lievestraat 22 (Gent)

Diephuis van drie bouwlagen, onder schilddak, volgens archiefstukken stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
van 1792. Ontpleisterde bakstenen voor‐ en zijgevel van
respectievelijk drie en zeven traveeën.

133443

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 6, 6A‐C (Gent)

burgerhuizen
Middelgroot breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak; vermoedelijk 16de‐eeuwse kern met aanpassingen uit
18de, 19de en 20ste eeuw. De 19de‐eeuwse bepleistering van de
lijstgevel werd gereconstrueerd. Aanbouw haaks op achtergevel, van
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

16de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

133444

Burgerhuis

Gent

Gent

Geldmunt 60 (Gent)

Breedhuis met een lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133446

Stadswoning

Gent

Gent

Gelukstraat 17 (Gent)

Eén huis onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis in traditionele
stijl met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak met
trapdakvenster in het midden van de gevel. Verankerde bak‐ en
zandsteenbouw, vermoedelijk daterend uit 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

133447

Burgerhuis

Gent

Gent

Gelukstraat 20 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën, twee en halve bouwlaag en zadeldak, uit burgerhuizen
tweede helft 19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

133448

Stadswoning

Gent

Gent

Gelukstraat 24 (Gent)

Breedhuis met oorspronkelijk zes traveeën en twee bouwlagen onder stadswoningen 17de eeuw
een zadeldak, in kern opklimmend tot 17de eeuw.

133449

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Gelukstraat 26 (Gent)

Stadswoning met trapgevel van drie traveeën, twee bouwlagen,
afgedekt met een zadeldak, opgetrokken in traditionele stijl in 17de
eeuw. Gecementeerde achterpuntgevel met drie traveeën.

stadswoningen 17de eeuw

133450

Gekoppelde arbeiderswoningen

Gent

Gent

Gelukstraat 28‐30 (Gent)

Oorspronkelijk twee dezelfde, bepleisterde rijhuizen, waarvan het
rechtse gecementeerd werd. Arbeiderswoningen van één traveee en
twee en halve bouwlaag onder een zadeldak, met een
voorgevelordonnantie uit de 19de eeuw.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

133451

Beluik

Gent

Gent

Gelukstraat 31‐41, 37A‐B, 39A‐B (Gent)

Beluik uit eerste kwart 19de eeuw, met oudere kern. Huizen van twee beluiken,
bouwlagen onder zadeldaken.
werkplaatsen

133452

Stadswoning

Gent

Gent

Gelukstraat 32 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde voorgevel uit eerste kwart 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

133453

Burgerhuis

Gent

Gent

Gelukstraat 34 (Gent)

Dubbelhuis vijf traveeën breed, twee bouwlagen hoog en afgedekt
met een zadeldak, daterend uit 1776, maar later aangepast.

burgerhuizen

550/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

traditioneel

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

traditioneel

tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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133455

Hoekhuis

Gent

Gent

Gelukstraat 44 (Gent)

Hoekhuisje van twee bouwlagen met zadeldak, kern vermoedelijk uit stadswoningen 17de eeuw
17de eeuw, maar later aangepast. Verankerde voorgevel en
zijpuntgevel van twee traveeën.

133454

Stadswoning

Gent

Gent

Gelukstraat 4‐6 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Rijhuis, onderverdeeld in twee woningen, met vijf traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, voorzien van een 19de‐eeuwse bepleisterde
lijstgevel.

133445

Sint‐Katelijnestraat en omgeving

Gent

Gent

Gelukstraat, Goudstraat, Sint‐
Katelijnestraat (Gent)

De Sint‐Katelijnestraat vormt de belangrijkste straat in de
zogenaamde Waterwijk, een aloude stadswijk ten noorden van de
Ottogracht, die sinds de 13de eeuw reeds geannexeerd werd bij de
stad en als dusdanig deel uitmaakte van de zogenaamde Kuip of
middeleeuwse stadskern.

arbeiderswonin
gen,
burgerhuizen,
herenhuizen,
stadswoningen

133471

Muurschilderingen Duivelsteen

Gent

Gent

Geraard de Duivelstraat 1 (Gent)

In de zogenoemde gotische zaal van het Geeraard de Duivelsteen
bevinden zich muurschilderingen met de voorstellingen van de
apostelen Matheus en Johannes de Evangelist. Zij worden gedateerd
in het midden van de 15de eeuw.

muurschildering tweede kwart
en
15de eeuw,
derde kwart
15de eeuw

133470

Geeraard de Duivelsteen

Gent

Gent

Geraard de Duivelstraat 1 (Gent)

archiefgebouwe 13de eeuw,
Voormalig romaans steen uit de 13de eeuw, gerestaureerd tussen
vierde kwart
1898 en 1908 onder leiding van ingenieur A. Verhaegen en ingericht n, donjons,
19de eeuw,
stenen
als Rijksarchief. Voor dit doel werd ten noordwesten een nieuwe
voor WO I
vleugel, in een gelijkaardige stijl bijgebouwd. Van het oorspronkelijke
steen bleef de heden sterk gerestaureerde oostelijke vleugel in
Doornikse kalksteen langs de Nederschelde met donjon bewaard.

romaans

Verhaegen Arthur (Ontwerper)

133472

Nationale Bank

Gent

Gent

Geraard de Duivelstraat 3‐5 (Gent)

bankgebouwen, voor WO I
Monumentale gebouwen in neoclassicistische stijl, op de voorgevel
gesigneerd en gedateerd "architecte L. De Rycker / 1905.", gebouwd directeurswonin
gen
op de plaats van het in 1897 gesloopte weeshuis van de blauwe
jongens. Het complex, volledig opgetrokken uit hardsteen, omvat drie
goed te definiëren delen: een monumentaal toegangsgebouw aan het
Bisdomplein, een éénlaagse zijvleugel aan de Maaseikstraat met de
kantoren en loketten van de bank, en de woning van de directeur aan
de Geraard de Duivelstraat.

neoclassicisme

De Rycker Louis (Ontwerper)

133473

Poort van huis De Drake

Gent

Gent

Gewad 1 (Gent)

Voormalig 16de‐eeuws huis De Drake, waarvan de gerestaureerde
koetspoort behouden is: korfboogpoort met afgeschuind profiel op
imposten en gebogen zandstenen druiplijst.

133475

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Gewad 12‐14 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, onder steil zadeldak achterhuizen,
burgerhuizen
met linker zijtrapgevel, met kern uit de 17de eeuw. Achterbouw
uitziend op de Lieve, opgevat als een breedhuis van twee bouwlagen
en vijf traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.

17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

133476

Paardenslagerij

Gent

Gent

Gewad 15 (Gent)

Breedhuis, voormalige paardenslagerij, van twee bouwlagen en zes
traveeën, met zadeldak, bepleisterde en geschilderde lijstgevel
volgens archiefstukken aangepast in 1864.

burgerhuizen,
slagerijen

derde kwart
19de eeuw

551/1748

typologie

datering

16de eeuw
poorten
(gebouwonderd
elen)

stijl

plantensoort

context

persoon
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133477

Herenhuis

Gent

Gent

Gewad 16 (Gent)

133478

Herenhuis

Gent

Gent

133479

Burgerhuis

Gent

133480

Burgerhuis

133481

datering

stijl

herenhuizen
Herenhuis op L‐vormige plattegrond, bestaande uit twee haakse
vleugels uit de 16de tot 17de eeuw onder zadeldaken. Vleugel met
gevel aan de straatkant ontstaan door samenvoeging van twee
panden en aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.
Ontpleisterde bakstenen voorgevel met dubbelhuisopstand;
bepleisterde achtergevel van drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag. Haakse vleugel, met voornaamste gevel uitziend op de tuin
die zich uitstrekt tot aan de Lieve, voornamelijk aangepast in het
derde kwart van de 18de eeuw. Voorgevel van deze vleugel opgevat
als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zeven traveeën en
twee bouwlagen in rococostijl. Rechts kleine aanbouw van één
bouwlaag en één travee.

16de eeuw,
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

rococo

Gewad 17‐21 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis met kern uit de 17de eeuw op U‐vormige plattegrond.
Merkwaardige voorgevel van acht traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak met linkerzijtrapgevel. De gevelordonnantie van rond
1700 werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met uitspringend middenrisaliet van twee
traveeën bekroond met driehoekig fronton. Haakse vleugel rechts
verbindt de voorgevel met de derde vleugel ingeplant parallel met de
straat en met de zichtbare achtergevel, uitgewerkt als een bakstenen
gevel van acht traveeën en twee bouwlagen.

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

Gent

Gewad 18 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder burgerhuizen
zadeldak uit eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met neoclassicistische inslag.

eerste helft
20ste eeuw

Gent

Gent

Gewad 2 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met vooraan burgerhuizen
afgewolfd zadeldak. Bepleisterde lijstgevel, aanpassing uit de 19de
eeuw van topgevel uit het eerste kwart van de 18de eeuw.
Achtergevel, verankerde bakstenen trapgevel van drie traveeën en
twee bouwlagen, volgens archiefstukken opgetrokken in 1723.

19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 23 (Gent)

Groot breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. burgerhuizen
Bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

133482

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 26 (Gent)

Enkelhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1907 en naar ontwerp van architect Bernard Van Heule.
Lijstgevel met art‐nouveau‐inslag, bekleed met wit en groen
geglazuurde baksteen.

burgerhuizen

133483

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Gewad 29 (Gent)

Eenvoudig breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel
met houten winkelpui op arduinen sokkel.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

133484

Tuinpaviljoen

Gent

Gent

Gewad 3 (Gent)

Tegenover de achtergevel van de grotendeels afgebrande woning
bevindt zich een tuinpaviljoen van één bouwlaag en drie traveeën
afgedekt met een schilddak, uit het eerste of tweede kwart van de
18de eeuw.

tuinpaviljoenen tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

133485

Hoekhuis

Gent

Gent

Gewad 30‐32 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Hoekhuis van twee bouwlagen, onder vooraan afgewolfd zadeldak,
18de eeuw
opklimmend tot begin de 18de eeuw. Verankerde bakstenen
voorgevel van zes traveeën: lijstgevel waarvan de drie linker traveeën
beraapt, drie rechter traveeën en rechter zijgevel met gecementeerde
hoekstenen, negblokken en bovendorpels. Rechts aanbouw aan
zijgevel met korfboogvormige koetspoort.

552/1748

typologie

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Van Heule Bernard (Ontwerper)
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133486

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Gewad 31 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak met
links aandak, uit de 17de eeuw. Rood beschilderde en verankerde
trapgevel. Begane grond gekenmerkt door een verbouwing van
architect Jean Vervalck met houten winkelpui uit de 19de of 20ste
eeuw met centraal winkelraam.

stadswoningen, 17de eeuw
winkels

traditioneel

133487

Barok hoekhuis

Gent

Gent

Gewad 33 (Gent)

Barok hoekhuis, diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, met schuin ingeplante zijgevel van twee traveeën,
volgens archiefstukken opgetrokken in 1704. Verankerde en
bepleisterde baksteenbouw, waarbij de voorgevel is uitgewerkt met
een verhoogde halsgevel en de zijgevel als een lijstgevel met een
dakvenster met voluutvormige vleugelstukken en een bekronend
fronton.

burgerhuizen

barok

133488

Stadswoning

Gent

Gent

Gewad 34 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak.
Lijstgevel uit de 16de eeuw waarvan de eerste twee bouwlagen met
een parement van Ledesteen, verhoogd vermoedelijk in de loop van
de 18de eeuw en voorts gewijzigd in de 19de eeuw.

stadswoningen, 16de eeuw,
winkels
18de eeuw,
19de eeuw

133489

Herenhuis

Gent

Gent

Gewad 36 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis met een circa 1950 gerestaureerde 16de‐eeuwse gevel
waarvan de hoger opgaande middenpartij volgens archiefstukken en
de datering onder het bekronende fronton een aanpassing is van
1714. Brede lijstgevel van Ledesteen, met zes traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, geflankeerd door gerestaureerde
zijtrapgevels.

133491

Stadswoning

Gent

Gent

Gewad 38‐40 (Gent)

Smal diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, stadswoningen, vierde kwart
17de eeuw,
met gevel uit het vierde kwart van de 17de eeuw ‐ eerste kwart van winkels
eerste kwart
de 18de eeuw. Bepleisterde en verankerde gevel met in‐ en
18de eeuw
uitgezwenkte top.

133490

Stadswoning

Gent

Gent

Gewad 38‐40 (Gent)

Smal breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder
stadswoningen,
mansardedak. Huidige ordonnantie van bovenverdieping dagtekent winkels
uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. Voorheen woning met in‐
en uitgezwenkte top uit het vierde kwart van de 17de eeuw of het
eerste kwart van de 18de eeuw, onderbouw en benedenverdieping
met 19de‐eeuwse houten winkelpui bleef behouden.

133492

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 4 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw en met een bepleisterde lijstgevel.
Achterbouw uitziend op de Lieve, van vier traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133493

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 46 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, met een
bepleisterde lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133494

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 48‐50, Prinsenhof 2 (Gent)

Burgerhuis, met volgens archieffoto's oorspronkelijk een verankerde burgerhuizen
bakstenen lijstgevel uit de eerste helft van de 18de eeuw. De huidige
twee linker traveeën behielden hun oorspronkelijke ordonnantie.

eerste helft
18de eeuw

133495

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 5 (Gent)

burgerhuizen
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met een
vooraan afgewolfd zadeldak met scherpe dakhelling, waarin zich
twee volledige eiken dakgebinten achter elkaar bevinden uit de 16de
of 17de eeuw. Eenvoudige voorgevel, volgens archiefstukken
aanvankelijk een trapgevel die in 1867 aangepast werd tot een
verankerde en bepleisterde lijstgevel. Rechts, inspringend ten
opzichte van de achterpuntgevel: vergrote uitbouw uit de 16de of
17de eeuw, die zeer waarschijnlijk oorspronkelijk een 16de‐eeuwse
huistoren was.

16de eeuw,
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

553/1748

datering

eerste kwart
18de eeuw

16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
Vervalck Jean (Ontwerper)
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133496

Stadswoning

Gent

Gent

Gewad 6 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak. stadswoningen derde kwart
18de eeuw
Voor‐ en achtergevel volgens archiefstukken daterend van 1765.
Verankerde en bepleisterde klokgevel. Achtergevel uitziend op de
Lieve: verankerde, geknikte puntgevel met muurvlechtingen van twee
traveeën en twee bouwlagen.

133497

Herenhuis

Gent

Gent

Gewad 7 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder twee haakse
zadeldaken, in kern gedeeltelijk opklimmend tot de 16de of 17de
eeuw: linker vleugel onder steil zadeldak en met achterpuntgevel.
Voorgevel opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel,
aanpassing uit de 19de eeuw.

133498

Burgerhuis

Gent

Gent

Gewad 8 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met burgerhuizen
zadeldak, uit de 18de eeuw doch volgens archiefstukken aangepast in
1864. Bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand.

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133474

Herenhuis

Gent

Gent

Gewad 9‐13 (Gent)

herenhuizen
Oorspronkelijk één breedhuis van negen traveeën en twee
bouwlagen, uit de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw.
De oude kern is nog te herkennen aan onder meer het steile zadeldak
en de rechter zijtrapgevel. Volgens archiefstukken zouden in 1752 de
zes rechter traveeën verbouwd zijn tot een rijk versierde rococogevel
met een centraal bekronend driehoekig fronton op consoles. De twee
woningen van drie en zes traveeën die aldus ontstaan waren werden
volgens archiefstukken in 1802 verbouwd zodat de huidige
doorlopende lijstgevel tot stand kwam, heden opgesplitst in drie
woningen van respectievelijk twee, twee en vijf traveeën.

16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

133500

Burgerhuis

Gent

Gent

Gezusters Lovelingstraat 12 (Gent)

Rijk versierd enkelhuis met later toegevoegde centrale erker onder
ijzeren balkonhek, deel uitmakend van een straatwand met
middelgrote burgerhuizen met typisch eind 19de‐eeuwse
bepleisterde voorgevelparementen.

burgerhuizen

133499

Burgerhuizen

Gent

Gent

Gezusters Lovelingstraat 1‐5 (Gent)

Homogene, bepleisterde gevelwand tussen de Rozier en Sint‐
Kwintensberg, met afgesnuite hoeken, verticaliserende geblokte
pilasters en geaccentueerde hoofdverdieping.

burgerhuizen

133501

Hoekhuizen

Gent

Gent

Gezusters Lovelingstraat 2, 26, 26A‐B
(Gent)

burgerhuizen
Respectievelijke hoekpanden met de Jozef Plateaustraat en de Sint‐
Kwintensberg, deel uitmakend van een straatwand met middelgrote
burgerhuizen met typisch eind 19de‐eeuwse bepleisterde
voorgevelparementen. Drie bouwlagen en geaccentueerde afgesnuite
hoektravee onder afgewolfd dak en mansardedak met dakkapellen.

133505

Hoekhuis

Gent

Gent

Gildestraat 1 (Gent)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak, uit de
17de eeuw, opgebouwd in baksteen verwerkt met Ledesteen. Gevel
aan de Sint‐Jacobsnieuwstraat met een beschilderde trapgevel van
één travee en een houten winkelpui uit de 19de eeuw. Vijf traveeën
brede gevel met twee getrapte dakvensters in de Gildestraat,
voorzien van een houten winkelraam.

stadswoningen, 17de eeuw
winkels

133508

Hoekhuis, gedateerd 1605

Gent

Gent

Gildestraat 17 (Gent)

Traditioneel hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met een
zadeldak, op een cartouche gedateerd 1605 en gerestaureerd in
1902. Vier traveeën brede lijstgevel met getrapt dakvenster in de
Gildestraat en trapgevel van vier traveeën aan de vroegere voorkant
in Houtbriel. 17de‐eeuwse bijbouw van drie traveeën, één bouwlaag
met trapgeveltje in Houtbriel.

bijgebouwen,
burgerhuizen

133507

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Gildestraat 17 (Gent)

Diephuis met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, met een
trapgevel.

stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
eerste helft
17de eeuw

554/1748

typologie

herenhuizen

datering

stijl

context

persoon
Steyaert Dirk (Ontwerper)

16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

17de eeuw

plantensoort

traditioneel
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133506

Herenhuis, gedateerd 1793

Gent

Gent

Gildestraat 17 (Gent)

herenhuizen
Enkelhuis met acht traveeën, drie bouwlagen, een steen in de
achtergevel vermeldt "secretaris (?) r nuxtens anno 1793". Bakstenen
gevel op plint van natuursteenblokken en met arduinen puilijst.

133509

Stadswoning

Gent

Gent

Gildestraat 2 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën, drie bouwlagen opklimmend tot de 18de stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
eeuw doch aangepast in de loop van de 19de eeuw, voorzien van een
bepleisterde lijstgevel.

133510

Stadswoning

Gent

Gent

Gildestraat 4 (Gent)

Vier traveeën breed enkelhuis van drie bouwlagen onder een
zadeldak. Bepleisterde en verankerde voorgevel met 19de‐eeuws
uitzicht, vermoedelijk oudere kern.

stadswoningen 19de eeuw

133511

Stadswoning

Gent

Gent

Gildestraat 6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie verdiepingen met rechthoekige
vensters, 19de‐eeuwse ordonnantie onder meer doorlopende
onderdorpels en gietijzeren leuningen.

stadswoningen 19de eeuw

133512

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Gildestraat 8 (Gent)

herenhuizen
Classicistisch hoekhuis van drie bouwlagen met een schilddak,
volgens de bouwaanvraag daterend uit 1792. Beschilderde en
bepleisterde voorgevel van tien traveeën op een geschilderde plint,
gemarkeerd door vlakke kolossale pilasters. Zijgevel in de
Kruideniersstraat met vier traveeën waarvan de uiterste gedicht zijn.
Bijbouwen met bepleisterde lijstgevels, uitziend op een geplaveide
binnenplaats.

133504

Houtbriel, Gildestraat, Zilverenberg,
Kalvermarkt en Tussen 't Pas

Gent

Gent

Het stadsgezicht omvat de Kalvermarkt en een deel van Houtbriel,
Gildestraat, Houtbriel, Kalvermarkt,
Tussen 't Pas, Volmolenstraat, Zilverenberg Zilverenberg, Gildestraat tussen ’t Pas. Centraal ligt de driehoekige
Kalvermarkt. De voornaamste gebouwen zijn het klooster van de
(Gent)
zwarte zusters en het Sint‐Lievenscollege. Verder wordt het
stadsgezicht voornamelijk gekenmerkt door burgerhuizen.

133513

Stoommoutmakerij N.V. Frans Van der
Cruyssen‐De Moor & Cie

Gent

Gent

Gillis Coppinssteeg zonder nummer,
Sleepstraat 79 (Gent)

vierde kwart
asten,
Gebouwen van de in 1876 gestichte stoommoutmakerij N.V. Frans
19de eeuw
Van der Cruyssen‐De Moor & Cie. De vroegere hoofdgevel behoorde mouterijen,
bij een vroegere mouteest van 1876, drie bouwlagen hoog en met een opslagplaatsen
bakstenen voorgevel gescheiden door lisenen en onder de gootlijst
verbonden door een bogenfries. Ten westen ervan graanmagazijnen
met industriële gevel palend aan de Gillis Coppinssteeg. Vijf
bouwlagen hoog met kleine getoogde openingen en zware
verankering, onder drie aanleunende zadeldaken. In 1884 werd de
mouterij in de Gillis Coppinssteeg voorzien van een exacte kopie van
de hoofdgevel uit 1876.

133514

Stadswoning

Gent

Gent

Gillis Coppinsstraat 1 (Gent)

Traditioneel breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met twee dakvensters in tuitgevelvorm. Verankerde
baksteenbouw, opklimmend tot begin 18de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

133515

Stadswoningen

Gent

Gent

Gillis Coppinsstraat 3‐5, 5A (Gent)

Twee huizen met een sober bepleisterde voorgevel, volgens
bouwaanvraag van 1844, met twee bouwlagen en twee traveeën
onder zadeldak.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133516

Burgerhuizen

Gent

Gent

Godshuishammeke 24‐26, Jakob Van
Caeneghemstraat 22‐24 (Gent)

Twee enkelhuizen en een hoekhuis van drie bouwlagen en
respectievelijk twee, twee en drie traveeën, uit derde kwart 19de
eeuw. Zijgevel van drie traveeën aan Godshuishammeke.

burgerhuizen,
winkels

133517

Magazijn

Gent

Gent

Godshuishammeke 46 (Gent)

Eénlaags magazijn (?) van vier traveeën, met zadelzak uit begin 20ste opslagplaatsen voor WO I
eeuw. Beschilderde en bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand
en art‐nouveau‐inslag.

133518

Burgerhuis

Gent

Gent

Godshuishammeke 48 (Gent)

Huis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
beschilderde en bepleisterde lijstgevel, uit begin 20ste eeuw.

555/1748

typologie

datering
vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

burgerhuizen,
openbare
pleinen,
verharde wegen

burgerhuizen

stijl

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

classicisme

plantensoort

context

persoon
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133519

Stadswoning

Gent

Gent

Godshuishammeke 57 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Huis van zes traveeën en één bouwlaag, onder een hoog
18de eeuw
mansardedak met deels behouden linker zijaandak en een verankerde
en ontpleisterde bakstenen lijstgevel. Volgens archiefstukken en
datering op het rechter dakvenster opgetrokken in 1726.

133520

Hoekcomplex ontworpen door Geo
Henderick

Gent

Gent

Godshuizenlaan 161‐163, Groot‐
Brittanniëlaan 1‐7, 3A (Gent)

meergezinswoni interbellum
Als architectonisch geheel ontworpen hoekcomplex in een
ngen,
expressionistische baksteenarchitectuur aansluitend bij de
Amsterdamse School, gesigneerd "Geo Henderick, architecte, Gand", burgerhuizen
volgens bouwaanvraag van 1928. Huizenblok met drie bouwlagen
onder pseudo‐mansardedak met parabolische dakkapellen.

133521

Muurschilderingen in de Abdij van de
Bijloke

Gent

Gent

Godshuizenlaan 2, 2B (Gent)

In de Abdij van de Bijloke zijn muurschilderingen bewaard. In de kapel muurschildering 14de eeuw,
vierde kwart
bevinden zich medaillons op de noord‐ en zuidmuur, daterend uit het en
13de eeuw
laatste kwart 13de eeuw, bij onderzoek in 1994 nadat de kapel kort
tevoren grotendeels ontpleisterd was. Waardevol monumentaal
geconcipieerd ensemble van 14de‐eeuwse muurschilderingen in het
refectorium.

133522

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Godshuizenlaan 37 (Gent)

Laat‐neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en met stuc versierde
voorgevel van 1871.

burgerhuizen

133523

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Gent

Gent

Goedendagstraat 1‐21,
Meulesteedsesteenweg 392‐394 (Gent)

Ensemble stadswoningen, volgens archiefstukken gebouwd in de
periode 1931‐1934 naar ontwerp van architect O. Mommens.
Baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldaken voorzien van
brede dakkapellen, opgetrokken in Nieuwe Zakelijkheid met nog
duidelijke invloed van de Amsterdamse School.

stadswoningen interbellum

modernisme

Mommens Otto (Ontwerper)

133531

Ensemble met architectenwoning Geo
Henderick

Gent

Gent

Gordunakaai 1‐2, 3 (Gent)

Ensemble van drie woningen in baksteenarchitectuur aansluitend bij
de Amsterdamse School naar ontwerp van architect Geo Henderick,
volgens bouwaanvraag van 1927. Symmetrisch opgebouwde
gevelwand met twee identieke enkelhuizen in spiegelbeeldschema
die het centrale dubbelhuis flankeren. Dit dubbelhuis is gebouwd als
eigen woning en atelier van Henderick.

architectenwoni interbellum
ngen,
burgerhuizen

art deco

Henderick Geo (Ontwerper),
Henderick Geo (Opdrachtgever)

133532

Dokterswoning naar ontwerp van Paul
Felix

Gent

Gent

Gordunakaai 23 (Gent)

dokterswoninge na WO II
Modernistische dokterswoning met bovengrondse garage, volgens
een bouwaanvraag van 1963 naar ontwerp van architect Paul Felix in n
opdracht van Jozef Meirsman. Kenmerkend voor architect Felix is de
constructieve eerlijkheid en een grote eenvoud en soberheid in zijn
architectuur.

modernisme

Felix Paul (Ontwerper)

133533

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice
Neirinck

Gent

Gent

Gordunakaai 32 (Gent)

Deels onderkelderde burgerwoning, volgens een bouwaanvraag van
1930 naar ontwerp en in opdracht van architect Maurice Neirinck.

133534

Burgerhuis

Gent

Gent

Gordunakaai 4 (Gent)

Burgerhuis in een vormentaal aansluitend bij de Amsterdamse School burgerhuizen
zoals de aanpalende woningen, maar heden met een gecementeerd
parement.

133535

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert

Gent

Gent

Gordunakaai 5 (Gent)

Rijhuis, volgens een bouwaanvraag van 1925, ontworpen door
architect F.J. Langeraert‐Van de Voorde, in opdracht van Vereecke.
Het pand vertoont invloeden van de art deco en sluit zo aan bij de
naburige woningen ontworpen door Geo Henderick. Enkelhuis van
twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

133536

Burgerhuis naar ontwerp van Geo
Henderick

Gent

Gent

Gordunakaai 6 (Gent)

Dubbelhuis, gesigneerd Geo Henderick en daterend van 1926, in een
gelijkaardige stijl en gevelcompositie als nummers 1‐3 naar ontwerp
van dezelfde architect.

133537

Burgerhuis van 1924

Gent

Gent

Gordunakaai 8 (Gent)

derde kwart
19de eeuw

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Henderick Geo (Ontwerper)

Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper)

neoclassicisme

interbellum

Neirinck Maurice (Ontwerper),
Neirinck Maurice (Opdrachtgever)

burgerhuizen

interbellum

Langeraert François (Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak burgerhuizen
en met een bakstenen lijstgevel, volgens een bouwaanvraag van 1924
gebouwd in opdracht van Gustaaf Van Damme.

interbellum

556/1748

burgerhuizen

datering

art deco

Henderick Geo (Ontwerper)
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datering

stijl

133538

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Gordunakaai 85, 85A‐B (Gent)

Achterin gelegen alleenstaand herenhuis met omringende tuin.
Neoclassicistisch gebouw op rechthoekige plattegrond. Bepleisterde
en beschilderde voorgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, volgens archiefstukken daterend van 1850.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133539

Burgerhuis naar ontwerp van Prosper
Buyck

Gent

Gent

Gordunakaai 9 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak, burgerhuizen
volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect
Prosper Buyck, in opdracht van Leon Wynen.

interbellum

133540

Herberg Patijntje

Gent

Gent

Gordunakaai 91‐92 (Gent)

Herberg, zogenaamd Patijntje, heropgebouwd aan de nieuwe kaai in
1927 naar ontwerp van architect G. Martens. Art‐decogetint gebouw
in villastijl met één bouwlaag en hoog mansardedak met ruime
gecementeerde dakkapellen.

herbergen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

133543

Hoekhuis De Spiegel

Gent

Gent

Goudenleeuwplein 1, Klein Turkije 2A
(Gent)

Hoekhuis daterend uit de 13de eeuw met twee bouwlagen onder een burgerhuizen
zadeldak. Voorgevel van vijf traveeën bepleisterd en met
bovenvensters en een rondboogdeur op de begane grond, daterend
van 1778. Zijgevel in Klein Turkije opgevat als trapgevel van
Doornikse kalksteen met herstellingen van baksteen.

vierde kwart
18de eeuw,
13de eeuw

133544

Huis De Valk

Gent

Gent

Goudenleeuwplein 3, 3A‐B (Gent)

burgerhuizen
Lodewijk XV‐huis gebouwd op de plaats van het vroegere
"Paradijsken" in 1755, volgens een bouwaanvraag. Breedhuis van vier
traveeën, twee bouwlagen en pseudomansardedak, met een
voorgevel volledig opgetrokken uit hardsteen. De twee
middentraveeën zijn één verdieping hoger opgetrokken en bekroond
met een geknikt, gebogen fronton, voorzien van een oeil‐de‐boeuf,
omgeven met uitgewerkte rocaillemotieven. Overwelfde kelder op
centrale zuil.

derde kwart
18de eeuw

rococo

133545

Hotel van Novotel

Gent

Gent

Goudenleeuwplein 5, Stadhuissteeg 3‐5
(Gent)

Tussen 1985 en 1987 trok Novotel een hotel op in het historische
centrum van Gent naar ontwerp van Studiebureau Arrow van Willy
Verstraete.

vanaf 1975

postmodernism
e,
integratiearchit
ectuur

133546

Hoekhuis De Fonteyne

Gent

Gent

Goudenleeuwplein 7 (Gent)

burgerhuizen
Drie bouwlagen hoog hoekhuis in bak‐ en zandsteen met zadeldak,
gedateerd 1539. De vijf traveeën brede voorgevel is een bepleisterde
en verankerde renaissancegevel met in‐ en uitgezwenkte top
gemarkeerd door horizontale lijsten. Zijgevel aan de zijde van de
Stadhuissteeg en achtertrapgevel. Bepleisterde en beschilderde
bijbouw van acht traveeën met 19de‐eeuwse ordonnantie.

133547

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Goudensterstraat 125, Zuidkaai 30‐31, 34‐ Hoek‐ en rijhuizen van twee bouwlagen met bepleisterde lijstgevels
35, 30A‐C (Gent)
onder doorlopende kroonlijst, nummer 30 daterend van 1875.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133548

Beluik

Gent

Gent

Goudensterstraat 15, 21, 25‐27, 31‐37
(Gent)

arbeiderswonin derde kwart
gen, beluiken
19de eeuw

133550

Pleinbeluik De Konijnenpijp

Gent

Gent

Goudensterstraat 43, 47‐49, 53, 57‐61, 65‐ Beluik, zogenaamd De Konijnenpijp, opgericht door herbergier Van
69, 73, 77, 81, 85‐99, 103‐109 (Gent)
Der Snickt. Pleinbeluik op vrij onregelmatige plattegrond, daterend
van 1860. Eenvoudig bakstenen complex met veertig huisjes van twee
bouwlagen onder zadeldaken. Tegenover toegang houten
muurkapelletje in classicerende stijl met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld
met Kind, aangebracht na de cholera‐epidemie van 1866.

beluiken,
gemakhuisjes,
waterpompen,
kastkapellen

133549

Beluikhuisjes

Gent

Gent

Goudensterstraat 4‐8 (Gent)

arbeiderswonin tweede helft
gen, beluiken
19de eeuw

Vijf paar rug aan rug huisjes waarachter respectievelijk een huis van
twee bouwlagen en vier rijhuisjes van één bouwlaag telkens
toegankelijk via een overbouwde toegang rechts van de straatgevel,
daterend van 1854.

Drie beluikhuisjes van twee en een halve bouwlaag, uit tweede helft
19de eeuw met een bepleisterde lijstgevel.

557/1748

hotels

19de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Buyck Prosper (Ontwerper)

art deco

Martens Geo (Ontwerper)

Verstraete Willy (Ontwerper)
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133552

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 10 (Gent)

Vanouds een huis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee
bouwlagen uit 17de eeuw. Twee bakstenen trapgeveltjes van drie
traveeën met gecementeerde plint.

stadswoningen 17de eeuw

133551

Herenhuis

Gent

Gent

Goudstraat 1‐17, 15A‐D (Gent)

Breedhuis onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken op de herenhuizen
plaats van het verdwenen klooster der arme klaren in 1787. Heden
acht traveeën brede bepleisterde, bakstenen lijstgevel met
gedecapeerde bovenverdiepingen.

133553

Hoekhuis

Gent

Gent

Goudstraat 12 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen en een voorgevel van twee traveeën stadswoningen eerste kwart
18de eeuw
en zijgevel van vier traveeën, met oudere kern en aangepast in de
19de eeuw. De woning werd gerestaureerd en deels gereconstrueerd
met een trapgevel naar het voorbeeld van de oorspronkelijke
bouwaanvraag van 1707.

133554

Hoekhuis

Gent

Gent

Goudstraat 14, Sint‐Katelijnestraat 44
(Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, drie traveeën breed en diep met
afgewolfd zadeldak, uit 19de eeuw met bakstenen lijstgevels.

133555

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 16 (Gent)

Enkelhuisje van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen 17de eeuw
een bepleisterd lijstgeveltje uit 17de eeuw, aangepast in de 19de
eeuw. Bakstenen zijpuntgeveltje met muurvlechtingen.

133557

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 18 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, vermoedelijk uit 16de eeuw. Verankerd bakstenen
topgeveltje met een in‐ en uitgezwenkte top.

stadswoningen 16de eeuw

133556

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 18 (Gent)

Dubbelhuisje van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
16de eeuw. Verankerd bakstenen tuitgeveltje met muurvlechtingen.

stadswoningen 16de eeuw

133558

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 22‐24 (Gent)

Breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak.
Lijstgeveltje uit eerste helft 20ste eeuw bekleed met geglazuurde
baksteen.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

133559

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 23 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde lijstgevel, uit 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

133560

Hoekhuis

Gent

Gent

Goudstraat 25 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en vier traveeën met zadeldak en
afgekante hoek. Oudere kern van twee bouwlagen aangegeven door
puntgevel met muurvlechtingen in zijgevel. Achterbouw met nok
evenwijdig aan de straat en zadeldak uit 17de eeuw, rest van het
verdwenen klooster der Arme Klaren.

stadswoningen 17de eeuw

133561

Hoekhuis

Gent

Gent

Goudstraat 26 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed, onder zadeldak stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw
en zijtrapgevel langs Oudevest: kern vermoedelijk opklimmend tot
17de eeuw, bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit 19de eeuw.

133562

Hoekhuis

Gent

Gent

Goudstraat 27 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
17de eeuw. Verankerde trapgevel, aangepast in 19de eeuw,
bakstenen zijgevel en bakstenen achtergevel met muurvlechtingen.

stadswoningen 17de eeuw

133563

Burgerhuis

Gent

Gent

Goudstraat 28 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak
(Vlaamse pannen), uit circa 1800. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

burgerhuizen

133564

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 33 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde lijstgevel, van 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

558/1748

datering

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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133565

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, opklimmend tot
vermoedelijk de 17de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel
met 19de‐eeuws uitzicht, verankerd met oude muurankers.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

133566

Stadswoning

Gent

Gent

Goudstraat 8 (Gent)

Empire‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw met een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133567

Sociale huisvesting van 1955

Gent

Gent

Goudvinkstraat 13‐31, 85‐97, 125‐149,
163‐223, 197A‐B, Lijsterstraat 19‐57,
Siervogelstraat 1‐12, Wielewaalstraat 13B‐
T (Gent)

Twee appartementsgebouwen, in 1955 gebouwd door verschillende
Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de strijd
tegen krotwoningen. Het ontwerp is van Emiel F. Callebaut en Robert
Rubbens. Appartementencomplex van vier bouwlagen onder een plat
dak bestaande uit twee vrijstaande U‐vormige gebouwen, met
binnenpleinen gericht naar het Wielewaalbosje in het westen. Aan
bepaalde zijden werden beperkte, omhaagde voortuinen voorzien.

na WO II
sociale
woningen,
woonblokken,
galerijflatgebou
wen

133568

Provinciehuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 1, Henegouwenstraat Het provinciehuis is een van na de Tweede Wereldoorlog daterende provinciehuizen na WO II
48, Jodenstraat 1 (Gent)
wederopbouw in een modern classicistische baksteenarchitectuur,
met invloeden van zowel de neotraditionele stijl, als de art deco, naar
ontwerp van architecten Valentin Vaerwyck en Jean Hebbelinck.

133569

Seminariehuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 12‐14 (Gent)

stenen,
Het Seminariehuis is een herenhuis van acht traveeën en drie
herenhuizen
bouwlagen onder een mansardedak en schilddak, volgens
archiefstukken vermoedelijk te dateren 1767, maar met restant van
een tot de 13de eeuw opklimmend steen. Bepleisterde lijstgevel met
boven de vier middentraveeëneen bekronend driehoekig fronton met
oculus, omringd met rococomotieven in stucwerk. Sobere achtergevel
met drie vooruitspringende traveeën.

13de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

133570

Burgerhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 16, 16A‐B (Gent)

Drie traveeën breed enkelhuis met drie en halve bouwlaag, uit de
19de eeuw met een bepleisterde lijstgevel.

19de eeuw

133571

Burger‐ en hoekhuis met winkels

Gent

Gent

Gouvernementstraat 18,
Henegouwenstraat 91‐93 (Gent)

Rij‐ en hoekhuis van twee en vijf traveeën met afgesnuite hoektravee burgerhuizen,
opgevat als een sobere bak‐ en hardsteenbouw met drie bouwlagen, winkels
met een arduinen pui met grote vitrines. Het hoekcomplex maakt deel
uit van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste
kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond De
Vigne en behoort tot de doorsnee‐architectuur van die tijd.

vierde kwart
19de eeuw

133572

Hoekhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 1A‐B,
Henegouwenstraat 95 (Gent)

Voornamelijk neoclassicistisch‐getint hoekhuis, drie bouwlagen hoog, burgerhuizen
uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Zes traveeën brede voorgevel,
verdiepte, afgeronde hoek en gelijkaardige doch minder rijk versierde
zijgevel van zes traveeën waarvan drie vermoedelijk later toegevoegd
werden. Baksteenbouw verrijkt met hardsteen voor omlijstingen en
speklagen.

vierde kwart
19de eeuw

133573

Hoekhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 2, Limburgstraat 18‐ Groot hoekhuis met neorenaissance‐ en neoclassicistische‐inslag; drie burgerhuizen
20 (Gent)
bouwlagen van respectievelijk vijf en vier traveeën onder
mansardedak met houten dakkapellen, op cartouches gedateerd
"ANNO 1897". Bak‐ en natuurstenen gevel horizontaal gelijnd door
gekorniste cordons van arduin en stenen banden.

vierde kwart
19de eeuw
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burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

Callebaut Emiel F. (Ontwerper),
Rubbens Robert (Ontwerper), De
Gentse Haard (Opdrachtgever),
De Goede Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever), Volkshaard Gent
(Opdrachtgever)

modern
classicisme

Bouquet André (Ontwerper),
Ganton Olivier (Ontwerper),
Hebbelynck Jean (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Vanhevele Cesar (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper), Zerck
Prosper (Ontwerper)

De Vigne Edmond (Ontwerper)
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133575

Kelder van Het Rymhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 20 (Gent)

13de‐eeuwse kelder in Doornikse steen, oorspronkelijk behorend tot kelders
het woonhuis van Symoen Rym.

133574

Rondboogpoort

Gent

Gent

Gouvernementstraat 20 (Gent)

Behouden rondboogdeuromlijsting met een geblokt arduinen beloop ingangsomlijstin vierde kwart
18de eeuw
ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met voluten, volgens de gen
bouwaanvraag daterend van 1777.

133577

Herenhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 22‐24 (Gent)

Enkelhuis met vier traveeën, drie bouwlagen, afgedekt met een
zadeldak, uit 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
plint van hardsteen.

herenhuizen

133576

Administratiegebouw van de provincie

Gent

Gent

Gouvernementstraat 22‐24 (Gent)

Van 1968 tot 1971 realiseerde het provinciebestuur van Oost‐
Vlaanderen een nieuw gebouw op de hoek van de Oranjeberg en de
Gouvernementstraat naar ontwerp van Francis Serck en Groep
Planning met Jan Tanghe. Het kan stilistisch getypeerd worden als
brutalistische integratiearchitectuur.

administratiege na WO II
bouwen,
onderwijsgebou
wen

133578

Burgerhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 26 (Gent)

Enkelhuis met twee traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met
twee dakkapellen, uit eerste kwart 20ste eeuw. Baksteenbouw
verwerkt met Euvillesteen en een plint van natuursteen in bossage.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133579

Hoekhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 28 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met drie bouwlagen onder een schilddak met twee
dakkapellen, uit eerste kwart 20ste eeuw. Gebouwd op de plaats van
"Kinderen van Erpe's steen", afgebroken in 1903. Drie traveeën brede
voorgevel van natuursteen. De zijgevel van twee traveeën is
opgetrokken uit baksteen met banden van natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

133580

Burgerhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 34‐38 (Gent)

Het burgerhuis was oorspronkelijk een meerlagig middeleeuws pand stenen,
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en burgerhuizen
vormentaal eigen aan de 13de eeuw. Het bovengronds gedeelte gaat
vermoedelijk terug tot de 16de of 17de eeuw maar heeft nu het
uitzicht van een 19de‐eeuws burgerhuis bestaande uit vier traveeën
en drie bouwlagen, met een bepleisterde en beschilderde gevel.

13de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw

133581

Hoekhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 40‐44, Koestraat 35
(Gent)

Hoekhuis van twaalf traveeën en vier bouwlagen, onder afgewolfde
bedaking, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Volume van
respectievelijk vier traveeën, afgeschuinde hoektravee en zeven
traveeën aan de Gouvernementstraat, met bewaarde bepleisterd en
beschilderde bovenverdiepingen.

133582

Herenhuis

Gent

Gent

Gouvernementstraat 7, 7A‐B (Gent)

Enkelhuis van acht traveeën en drie bouwlagen volgens de cartouche herenhuizen
boven het deurvenster 1856 en deze op de vleugeldeur 1860
gedateerd. Een bouwaanvraag dateert de ruwbouw van de eerste
twee bouwlagen en de deur met het venster erboven echter van
1784. Alleen gevelornamentiek en de bovenste bouwlaag dateren dus
uit derde kwart 19de eeuw. Baksteenbouw verwerkt met natuursteen
voor neobarokke ornamenten. Rechts beklemtoond zijrisaliet met
bewaarde 18de‐eeuwse spiegelboogdeur in een geblokte hardstenen
omlijsting.

133584

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Graaf Arnulfstraat 8 (Gent)

Hoekhuis met uitzicht op het Sint‐Pietersplein en architecturaal
aansluitend bij de gevelwanden hiervan, daterend uit midden 19de
eeuw. Vereenvoudigde neoclassicistische lijstgevel van zes en drie
traveeën en drie bouwlagen.
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typologie

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

13de eeuw

19de eeuw

brutalisme,
integratiearchit
ectuur

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Groep Planning (Ontwerper),
Serck Francis (Ontwerper),
Tanghe Jan (Ontwerper)
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133583

Sint‐Pietersplein en omgeving

Gent

Gent

Graaf Arnulfstraat, Sint‐Amandplein, Sint‐ Het Sint‐Pietersplein vormt heden een enorm rechthoekig, geplaveid
plein voor de Onze‐Lieve‐Vrouw‐Sint‐Pieterskerk en voormalige Sint‐
Amandstraat, Sint‐Pietersplein,
Pietersabdij. Het nieuwe plein werd aangelegd volgens het
Tweekerkenstraat (Gent)
urbanisatieplan van stadsarchitect Charles Leclerc‐Restiaux in 1848‐
1851 in neoclassicistische stijl en was voorzien als marsveld.

133585

Neoclassicistisch huizenblok

Gent

Gent

Graaf van Vlaanderenplein 1‐10, 13, 16‐21, Neoclassicistisch huizenblok, gelegen aan de oostzijde van het Graaf bioscopen,
burgerhuizen
23‐26, 30‐33, 35, Zuidstationstraat 37‐41 van Vlaanderenplein, eertijds prestige architectuur tegenover het
Zuidstation. De bouw ervan werd begonnen in 1847 en voltooid in
(Gent)
1852 naar ontwerp van Ch. Leclerc‐Restiaux. Bepleisterde en
beschilderde gevelwand van drie en een halve bouwlaag.
Symmetrische gevelordonnantie gemarkeerd door drie klassieke
portieken met driehoekig fronton gedragen door zes Ionische zuilen
en hoekrisalieten met bekronende attiek. Middenste portiek voorzien
van rondboogarcade van drie traveeën met doorgang naar de
Tweebruggenstraat, gedateerd 1884. Cinema Capitole met
bioscoopinrichting naar ontwerp van G. Henderick van 1932.

133586

Propagandacentrum en administratief
complex Elektriciteits‐, Gas‐ en
Waterdiensten

Gent

Gent

Graaf van Vlaanderenplein 40, Woodrow
Wilsonplein 1, zonder nummer (Gent)

Het gebouw voor de Elektriciteits‐, Gas‐ en Waterdiensten (E.G.W.)
van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo
Bontinck als propagandacentrum en administratief complex. Het
E.G.W.‐gebouw is representatief voor de functionalistische
architectuur van Geo Bontinck en voor de utiliteitsgebouwen
opgetrokken in de jaren 1950 in een moderne architecturale
vormgeving. De architectuur sluit aan bij de classicistische tendens in
de moderne architectuur tussen de jaren 1945 en 1955 waarbij een
evenwicht werd gezocht tussen het klassieke idioom en het
functionalisme. Bij het gebouw hoort een gesculpteerd fries in witte
steen, gerealiseerd onder leiding van beeldhouwer Jozef Cantré.

133589

Romaans stapelhuis Spijker

Gent

Gent

Graslei 10 (Gent)

Spijker, opklimmend tot het vierde kwart van de 12de eeuw, tot 1734 opslagplaatsen tweede helft
12de eeuw
opslagplaats voor het graan dat langs de Leiehaven vervoerd werd.
Na een brand in 1896, gerestaureerd in 1903 naar ontwerp van
architect August Van Assche. Licht voorover buigende gevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, met een brede verankerde
trapgevel van zes traveeën en toegevoegde travee afgedekt met twee
kantelen, volledig opgetrokken uit Doornikse kalksteen. Achtergevel
met een verankerde trapgevel van Doornikse kalksteen.

133590

Tolhuisje

Gent

Gent

Graslei 11 (Gent)

Tolhuisje, waar in de 17de en 18de eeuw de taksen op het graan
geïnd werden door stedelijke ambtenaren. Enkelhuisje van twee
traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1682 aan de
hand van cartouche op geveltop, hersteld in 1912 zoals vermeld op
gevelsteen. Verankerd trapgeveltje in traditionele stijl opgetrokken
uit bak‐ en kalkzandsteen.
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typologie

datering

stijl

context

persoon
Dierkens Ferdinand (Ontwerper),
Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)

abdijen,
burgerhuizen,
parochiekerken,
openbare
pleinen,
stadswoningen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
openbare
trappen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

administratiege na WO II, vanaf modern
1975, na WO II classicisme
bouwen,
kantoorgebouw
en,
tentoonstellings
paviljoenen,
sculpturen

tolkantoren

plantensoort

vierde kwart
17de eeuw

romaans

traditioneel

Henderick Geo (Ontwerper),
Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)

Blondeel Herman (Ontwerper),
Bontinck Dirk (Ontwerper),
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Van Nieuwenhuyse
Koen (Ontwerper), Cantré Jozef
(Ontwerper), Van den Meersche
Gustaaf (Ontwerper), Verbanck
Geo (Ontwerper), Coolens Berten
(Uitvoerder), Vindevogel Geo
(Uitvoerder)

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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133591

Cooremetershuys

Gent

Gent

Graslei 12 (Gent)

stenen,
Het Cooremetershuys is een meerlagig middeleeuws pand
gildehuizen
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal en
constructiemethode eigen aan de 13de eeuw. De huidige gevel van
het Cooremetershuys dateert van 1698 en werd gebouwd voor het
Steen wat zijn uitzonderlijke breedte verklaart. Het huidige
dubbelhuis telt drie bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak en
een verankerde bakstenen trapgevel. De gevel werd door architect J.
De Waele in 1906‐1907 gereconstrueerd naar de toestand van 1698.
De zijgevel in het Hazewindstraatje is een verankerde en deels blinde
lijstgevel van baksteen en onregelmatig gekapte Doornikse kalksteen.

13de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
17de eeuw

133588

Stadswoning

Gent

Gent

Graslei 1‐2, 3, 3A‐B, 2A (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping burgerhuizen
onder zadeldak met twee schuin geplaatste zijtrapgevels, uit de
eerste helft van de 17de eeuw, maar gewijzigd in 1690 en gedateerd
1690 door middel van een cartouche. Voorgevel met barokke
trapgevel van baksteen en elementen in Franse steen,
wederopgebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw naar
ontwerp van J. De Waele.

eerste helft
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neobarok

133587

Hoekhuis

Gent

Gent

Graslei 1‐2, 3, 3A‐B, 2A (Gent)

Hoekhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl, uit de eerste helft van burgerhuizen
de 17de eeuw, volledig hersteld in 1911. Voorgevel van vier traveeën
en drie bouwlagen met kelderverdieping en een verankerde
trapgevel. Zijgevel langs de Leie bestaande uit een vier traveeën
brede en drie bouwlagen hoge trapgevel en een twee traveeën brede
lijstgevel.

eerste helft
17de eeuw,
voor WO I

traditioneel

133592

Gildehuis der Vrije Schippers

Gent

Gent

Graslei 14 (Gent)

Huis zogenaamd "Windas" in 1530 gekocht door deken van de gilde
der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door
bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij‐ en
voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Voorgevel gerestaureerd in
1904 door S. Mortier en A. Van Hoecke, en totaalrestauratie door
Callebaut‐architecten voltooid in 2019. Trapgevel volledig
opgetrokken uit Balegemse zandsteen in Brabantse gotiek.
Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
gedateerd 1531 op banderol boven deur. Zijgevel opgevat als een
verankerde bakstenen lijstgevel en achtergevel met een verankerde
bakstenen trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen.

tweede kwart
16de eeuw

gotiek

de Key Elooi (Ontwerper),
Goetghebuer Pierre‐Jacques
(Ontwerper), Mortier Stephan
(Ontwerper), Van Hoecke‐Dessel
Achilles (Ontwerper)

133593

Postgebouw

Gent

Gent

Graslei 15‐16, Korenmarkt 16, 16A,
Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het Postgebouw werd in 1899‐1910 in eclectische stijl gebouwd naar postkantoren
ontwerp van ingenieur‐architect Louis Cloquet met medewerking van
provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen
voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook
renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd
gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse
materialen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

Cloquet Louis (Ontwerper), De
Beule Aloïs (Ontwerper), Mortier
Stephan (Ontwerper), Rooms
Remi (Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

133594

Hoekhuis

Gent

Gent

Graslei 4 (Gent)

Hoekhuis, voorheen zogenaamd Het Verberrende Steen en één geheel burgerhuizen
vormend met het hoekhuis aan Hooiaard. Hoekhuis van twee
bouwlagen met vier traveeën brede voorgevel en zijgevel van twee
traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw,
geheel gerestaureerd in 1911 naar ontwerp van architect A.R.
Janssens. Verankerde bakstenen lijstgevel met hardstenen plint en
hoekstenen van Franse steen, en verankerde zijtrapgevel.

eerste helft
18de eeuw
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typologie

gildehuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Waele Joseph (Ontwerper)

De Waele Joseph (Ontwerper)

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)
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133595

Burgerhuis De Beerie

Gent

Gent

Graslei 5 (Gent)

133596

Burgerhuis 't Middelhuus en De Witte
Leeuw

Gent

Gent

133597

Burgerhuis het Maagdeken

Gent

133598

Gildehuis Den Enghel

133600

datering

stijl

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, burgerhuizen
onder geknikt zadeldak, gedateerd 1726 op twee gevelstenen.
Volgens archiefstukken oorspronkelijk met houten gevel, in 1625‐
1626 vervangen door stenen gevel en in 1726 gewijzigd; voorgevel in
1912 gereconstrueerd onder leiding van architect A.R. Janssens.
Klokgevel in Lodewijk XIV‐stijl opgetrokken uit baksteen en Franse
kalkzandsteen.

tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
voor WO I

classicerende
barok

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

Graslei 6 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
een zijtrapgevel en voorzien van twee getrapte dakkapellen, met
17de‐eeuws uitzicht, opgetrokken in 1913 naar ontwerp van architect
A.R. Janssens. Lijstgevel in traditionele bak‐ en zandsteenstijl,
verankerd met versierde gevelankers.

voor WO I

neotraditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

Gent

Graslei 7 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit de 16de
tot 17de eeuw, opgetrokken in 1913 naar ontwerp van architect
Amandus Robert Janssens. Verankerde gevel in traditionele stijl
opgetrokken uit baksteen en witte Franse steen.

burgerhuizen

voor WO I

Gent

Gent

Graslei 8 (Gent)

gildehuizen,
Het voormalig gildehuis Den Enghel is een meerlagig middeleeuws
stenen
pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een
constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. In 1912
werd een nieuwe voorgevel naar ontwerp van Amand Janssens
opgetrokken. Trapgevel volledig opgetrokken uit zandsteen en zeer
belangrijk voorbeeld van de Brabantse gotiek in Gent, gekenmerkt
door skeletstructuur, de rijke versiering en typische behandeling van
geveltop.

13de eeuw,
voor WO I

Achterhuisje van burgerhuis De Wapens
van Zeeland

Gent

Gent

Graslei 9 (Gent)

Achterhuisje van het huis zogenaamd De Wapens van Zeeland aan de achterhuizen
Korenmarkt. Gekanteelde bakstenen lijstgevel van één travee en twee
bouwlagen, volgens archiefstukken daterend van 1701.

eerste kwart
18de eeuw

133599

Korenmetershuis

Gent

Gent

Graslei 9 (Gent)

Eerste Korenmetershuis, van 1435 tot 1540 gildehuis van de
korenmeters. Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 16de eeuw, wederopgebouwd in
1913 naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens.
Verankerde trapgevel in traditionele stijl opgetrokken uit bak‐ en
witte natuursteen. Aanbouw achteraan, namelijk klein diephuis van
drie bouwlagen onder afgewolfd schilddak, met kern vermoedelijk
opklimmend tot de 13de eeuw doch met latere aanpassingen uit de
19de eeuw.

bijgebouwen,
gildehuizen

133602

Stadswoning

Gent

Gent

Grauwpoort 11‐15 (Gent)

Stadswoning met grondig aangepaste oude kern doch rechthoekige
deur vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

133601

Hoekhuis

Gent

Gent

Grauwpoort 1‐3 (Gent)

Ruim hoekhuis van drie bouwlagen en acht traveeën breed, onder
burgerhuizen
links afgewolfd zadeldak, opgesplitst in twee dubbelhuizen van vier
traveeën. Zijgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen, rechts
afgekante hoek met ezelsoor. In kern minstens opklimmend tot de
17de eeuw: aangegeven door de kelder overkluisd met gedrukte
kruisgewelven; voorts aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw,
daarop wijst onder meer de deels zichtbare witbepleisterde
achtergevel in Lodewijk XIV‐stijl. Nu gecementeerde lijstgevel met
neoclassicistische inslag uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

133603

Stadswoning

Gent

Gent

Grauwpoort 2 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van
circa 1900, met een bepleisterde lijstgevel.

563/1748

typologie

13de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
voor WO I

17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

plantensoort

context

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

gotiek

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

traditioneel,
neotraditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

classicerende
barok
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133604

Stadswoningen

Gent

Gent

Grauwpoort 21‐23 (Gent)

Onderkelderd diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
vooraan afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw,
aanpassing van oudere kern (?).

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

133605

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Grauwpoort 4 (Gent)

arbeiderswonin 17de eeuw,
Eenvoudig rijhuis, opgevat als een breedhuis van twee traveeën en
gen
tweede helft
twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 16de
16de eeuw
eeuw of de 17de eeuw. Links doorgang met tongewelf waarvoor een
tudorboogvormig poortje in een geprofileerde zandstenen omlijsting.

133606

Burgerhuizen

Gent

Gent

Grauwpoort 5‐7, 5A (Gent)

burgerhuizen
Twee enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak met twee haakse achteraanbouwen, in kern opklimmend tot
de 17de eeuw. Huidige gevelordonnantie daterend uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels
geleed door horizontale cordons. Linkse pand met achteraanbouw
van één bouwlaag uit de 18de eeuw.

133607

Stadswoning

Gent

Gent

Grauwpoort 8 (Gent)

Breedhuis met een verankerde lijstgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, uit de 16de eeuw, doch aangepast in de
loop van de 19de eeuw.

133608

Burgerhuis

Gent

Gent

Grauwpoort 9 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak. In kern burgerhuizen
minstens opklimmend tot de 17de eeuw, herkenbaar aan de
overkragende verdieping waarvan de consoles deels zichtbaar
gebleven zijn. Huidige gevelordonnantie dagtekent uit midden 19de
eeuw, voorzien van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

133609

Stadswoning

Gent

Gent

Grauwpoort zonder nummer (Gent)

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
de 16de eeuw. Verankerde bakstenen puntgevel met
muurvlechtingen.

133611

Begijnenhuis Sint‐Godeliva

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 18‐20 (Gent)

begijnenhuizen 17de eeuw
Enig overblijvend begijnenhuis aan deze straatkant, achtergevel
voorheen palend aan de omwalling van het begijnhof. Gelegen achter
een huizenrij en toegankelijk door een overbouwde doorgang in
nummer 18. Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

133610

Deel van Convent Sint‐Christina

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 1‐9 (Gent)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de 17de begijnenhuizen, 17de eeuw
conventen
eeuw, voorheen horend bij het Convent Sint‐Christina. Verankerde
bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand en rechts zijtrapgevel van
drie traveeën.

traditioneel

133612

Deel van Convent Sint‐Christina

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 1A‐B (Gent)

Huis van twee bouwlagen en met een trapgevel van drie traveeën, uit omheiningsmur 17de eeuw
en, conventen
de 17de eeuw. Het convent is van de straat gescheiden door een
voortuin met omheiningsmuur en rechthoekige toegangspoort onder
driehoekig fronton.

traditioneel

133613

Convent der Heilige Drievuldigheid met
toegangspoort

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 21 (Gent)

Convent der Heilige Drievuldigheid, bestaande uit drie diephuizen
waarvan de twee rechtse palen aan de straat en het linkse inspringt.
Links kleine voortuin met omheiningsmuur toegankelijk via een
uitgesproken barokpoort in hardstenen omlijsting, afkomstig van het
Sint‐Christina Convent. Achter de poort gelegen, gerestaureerde
verankerde bakstenen trapgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen, uit de 17de eeuw.

begijnenhuizen, eerste kwart
omheiningsmur 17de eeuw
en, poorten
(bijgebouwen),
conventen

133614

Begijnenhuis Sint‐Laurentius

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 25 (Gent)

Achterin gelegen en vanop de straat gedeeltelijk zichtbaar
breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen, onder steil
zadeldak, uit 17de eeuw. Baksteenbouw met behouden linker zij‐
aandak met muurvlechtingen

begijnenhuizen 17de eeuw

133615

Begijnenhuis Sint‐Clara

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 27 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit
17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel en deels herstelde
zijpuntgevels met muurvlechtingen.

begijnenhuizen 17de eeuw

564/1748

datering

stijl

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

stadswoningen 16de eeuw,
19de eeuw

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stadswoningen 16de eeuw

barok

plantensoort

context

persoon
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133616

Begijnenhuis Sint‐Rochus

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 29 (Gent)

Achterin gelegen breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën
met zadeldak, uit 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met
enkelhuisopstand.

begijnenhuizen 18de eeuw

133617

Begijnenhuis Sint‐Felix

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 31 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, linker begijnenhuizen 17de eeuw
zijaandak met muurvlechtingen, uit 17de eeuw. Later aangepaste
verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.

133618

Begijnenhuis de Engelbewaarder

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 33‐34 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak,
voorzien van twee getrapte dakvensters, uit 17de eeuw.
Gerestaureerde, verankerde bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

begijnenhuizen 17de eeuw

133619

Begijnenhuis Sint‐Petrus Apostel

Gent

Gent

Gravin Johannastraat 35 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak met
twee getrapte dakvensters en rechter zijtrapgevel, uit 17de eeuw.

begijnenhuizen 17de eeuw

133620

Deel van Convent Sint‐Christina

Gent

Gent

Gravin Johannastraat zonder nummer
(Gent)

Oorspronkelijk deel van het Convent Sint‐Christina, vanaf het vierde begijnenhuizen, derde kwart
17de eeuw
kwart van de 19de eeuw zogenaamd begijnenhuis In de gouden pen. conventen
Huis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak. Verankerde
bakstenen trapgevel, gedateerd 1655 door middel van muurankers
tussen de bovenvensters. Linker zijgevel, bakstenen lijstgevel met
twee bouwlagen en drie en een halve travee.

133621

Stadswoningen

Gent

Gent

Groenbrugstraat 1‐5, 9‐11 (Gent)

Overwegend bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak uit eind 19de eeuw.

133622

Steegbeluik Cité Blondeel

Gent

Gent

Groendreef 134‐149 (Gent)

beluiken
Tweezijdig bebouwd steegbeluik zogenaamd Cité Blondeel of Rode
Cité, bakstenen rijhuizen in repeterend schema van drie bouwlagen
en twee traveeën onder plat dak naar ontwerp van Charles De Nil van
1911.

voor WO I

133623

Burgerhuis

Gent

Gent

Groendreef 178 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak,
uit de jaren 1890 met een bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133624

Textielbedrijf Filature du Nord, later
rijkswachtkazerne

Gent

Gent

Groendreef 181 (Gent)

Aan de Groendreef werd in 1870 het textielbedrijf "Filature du Nord"
opgericht, later "Linière du Canal" en "La nouvelle linière du Canal"
waarvoor architect Ferdinand Dierkens in 1924 de gebouwen
ontwierp. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze site omgevormd tot
rijkswachtkazerne. Hiervoor realiseerde men in de jaren 1970‐1980
enkele uitbreidingen waaronder een hoogbouw met architectonisch
beton naar ontwerp van Albert E. Preys.

zijdefabrieken,
weverijen,
vlasfabrieken,
spinnerijen,
opslagplaatsen,
katoenfabrieken
,
kantoorgebouw
en,
rijkswachtkazer
nes

interbellum,
derde kwart
19de eeuw, na
WO II

133625

Eenheidsbebouwing hoek‐ en rijhuizen

Gent

Gent

Groendreef 45‐48 (Gent)

Eenheidsbebouwing met hoek‐ en rijhuizen met een bepleisterde
lijstgevel van twee en een halve bouwlagen en drie (nummer 48)
bouwlagen, daterend uit derde kwart 19de eeuw, nummer 45 van
1872, nummer 48 deel uitmakend van een groter geheel van 1874.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133626

Fabriek vuurvaste materialen

Gent

Gent

Groendreef 51 (Gent)

Achterin gelegen bewerkingshallen en ovens met schoorstenen van
een fabriek van vuurvaste materialen, eertijds zogenaamd "J. Sugg et
cie". Het industrieel complex werd opgericht en uitgebouwd in de
jaren 1850‐1860. Het vormt een belangrijke materiële getuige van
industriële bedrijvigheid te Gent en is een zeldzaam geworden
getuige van een verloren gegaan productieproces, waaronder de
aanmaak van vuurvaste elementen voor gasfabrieken.

werkplaatsen, derde kwart
fabrieksschoors 19de eeuw
tenen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

565/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

De Nil Charles (Ontwerper)

art deco,
modernisme

Dierkens Ferdinand (Ontwerper),
Preys Albert (Ontwerper)
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133627

Stadswoningen

Gent

Gent

Groene Ooie 5‐7 (Gent)

Op de nieuwe rooilijn gelegen breedhuis van drie traveeën en twee en stadswoningen derde kwart
19de eeuw
een halve bouwlaag, met zadeldak, uit derde kwart 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel bestaande uit twee gekoppelde enkelhuizen.

133628

Algemene kliniek Heilige Familie

Gent

Gent

Groenebriel 1 (Gent)

Algemene kliniek Heilige Familie, onder leiding van de zusters van de
Heilige Jozef, oorspronkelijk zogenaamd spinnersen of spinneskens,
opgericht door Johanna Scheerens in 1678. In 1900 werd een nieuw
ziekenhuis met neogotische kapel gebouwd. In de loop der
hiernavolgende jaren verschillende malen aangepast en uitgebreid.
De straatgevels met achtereenvolgens het klooster met neogotische
inslag, vleugels in neotraditionele stijl en onder invloed van Nieuwe
Zakelijkheid weerspiegelen deze bouwcampagnes.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

voor WO I,
eerste helft
20ste eeuw

133636

Burgerhuis met klokgevel

Gent

Gent

Groentenmarkt 10‐11 (Gent)

Bepleisterd en beschilderd rijhuis onderverdeeld in twee woningen
van samen zes traveeën, vier bouwlagen en een zadeldak, met een
klokgevel uit 18de eeuw. De achtergevel, uitziend op het
Schuddevisstraatje, is een bepleisterde puntgevel.

burgerhuizen

18de eeuw

133635

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Groentenmarkt 1‐2 (Gent)

burgerhuizen,
Twee rijhuizen van drie traveeën, vier bouwlagen onder een
winkels
schilddak. Oorspronkelijk twee topgevels, vermoedelijk rond 1800
verhoogd, bepleisterd en veranderd in een lijstgevel met twee houten
winkelpuien.

133637

Stadswoning

Gent

Gent

Groentenmarkt 12‐13, Schuddevisstraatje Huis met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde en
1 (Gent)
beschilderde voorgevel met rechthoekige vensters uit het vierde
kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw.
Bakstenen achtergevel verwerkt met Doornikse kalksteen op de
begane grond.

133638

Gildehuis der Visverkopers

Gent

Gent

Groentenmarkt 14 (Gent)

Gildehuis der Visverkopers, later ook zogenaamd Wit huys, daterend gildehuizen
van 1506. Hoekhuis met trapgevel met vier traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, opgetrokken uit Balegemse zandsteen,
voorzien van een toegangsdeur met 18de‐eeuwse arduinen
spiegelboogomlijsting. De zijgevel aan de kant van de Leie, is een
lijstgevel van drie traveeën in dezelfde stijl. Linker zijgevel met
verspringend aantal traveeën op verschillende bouwlagen hoogte, en
een achtertrapgevel.

133639

Burgerhuis

Gent

Gent

Groentenmarkt 15 (Gent)

Huis van vier traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen).
Zijgevel met oudere kern, aangegeven door een gedicht kruiskozijn
links waarin een 13de‐eeuws zuiltje met bladkapiteel is verwerkt.

burgerhuizen

19de eeuw

133640

Burgerhuis De grote steur

Gent

Gent

Groentenmarkt 17‐18 (Gent)

Burgerhuis met trapgevel, eertijds gedateerd 1667. Bakstenen
gebouw van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

133641

Stadswoning

Gent

Gent

Groentenmarkt 19 (Gent)

Huis met drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, met een
voorgevel vermoedelijk uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

133642

Hoekhuis

Gent

Gent

Groentenmarkt 20, 20A (Gent)

Bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt
met een schilddak en een 19de‐eeuwse gevelordonnantie. Voor‐ en
zijgevel van drie traveeën.

stadswoningen 19de eeuw

133643

Huis A la demie Lune

Gent

Gent

Groentenmarkt 3 (Gent)

Bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een plat gebouwen en
19de eeuw
structuren voor
dak, met een 19de‐eeuwse ordonnantie en winkelpui. Sinds 1883 is
"Vve Tierenteyn‐Verlent, mostaardfabriek" in dit huis gevestigd.
voedings‐ en
genotsmiddelen
productie,
burgerhuizen,
winkels

566/1748

typologie

datering

stijl

neogotiek,
neotraditioneel,
modernisme

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
eerste kwart
16de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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133644

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Groentenmarkt 4, Kortemunt 2, Pensmarkt Ruim, drie bouwlagen hoog Lodewijk XVI‐huis waarin oorspronkelijk burgerhuizen
2 (Gent)
zes woningen ondergebracht waren, onder een schilddak, gesticht
door de prelaat van Sint‐Pieters in 1785. Volledig gerestaureerd in het
derde kwart van de 20ste eeuw. De bepleisterde voorgevel van
vijftien traveeën vertoont een middenrisaliet van vijf traveeën met
een bekronend driehoekig fronton. Gelijkaardige zijgevels van zes en
vijf traveeën.

133645

Muurschildering in de Sint‐Hubertuskapel Gent

Gent

Groentenmarkt 5‐7, 11 (Gent)

In 1445 werd de zuidwestelijke zijde van het Groot Vleeshuis verlengd muurschildering tweede kwart
15de eeuw
met drie traveeën als kapelruimte, die in 1828 geïntegreerd werd in en
de rest van het gebouw. Op de zuidwestelijke wand, boven de plaats
waar vroeger het altaar stond, bevindt zich een muurschildering met
de voorstelling van de Geboorte van Christus, voorheen
toegeschreven aan Nabur Martins, gedateerd 1448.

133646

Groot Vleeshuis en Galgenhuisje

Gent

Gent

Groentenmarkt 5‐7, 11, zonder nummer
(Gent)

Groot Vleeshuis, waarvan de plannen voor het huidige zandstenen
gebouw dateren uit begin 15de eeuw naar ontwerp van
stadsbouwmeester Gillis de Suttere ter vervanging van de eerste
houten vleeshal. In 1449 vatte men achteraan in de hal de bouw aan
van de kapel van de Heilige Hubertus en een sacristie of een
vergaderzaal voor de nering der vleeshouwers. Nadien verder
uitgebreid en verbouwd, huidige toestand dateert van de restauratie
in 1912 onder leiding van E. Van Hamme. Voorgevel ten noorden met
een merkwaardige trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen.
Westelijke en oostelijke zijgevel van zestien traveeën. Tegen de
oostgevel werden bij de restauratie de in 1884 gesloopte, 16de‐
eeuwse penshuisjes gedeeltelijk wederopgebouwd. Tegen de hoek
van het Vleeshuis al in de middeleeuwen gebouwd cafeetje
zogenaamd Galgenhuyseken, aangepast in 1783 en heden een
bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen.

133647

Hoekhuis

Gent

Gent

Groentenmarkt 9 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd schilddak. Drie traveeën stadswoningen 17de eeuw,
vierde kwart
brede voorgevel met ordonnantie uit het vierde kwart van de 18de
18de eeuw
eeuw en met een bepleisterde en verankerde lijstgevel. Bepleisterde
zijgevel van vijf traveeën aan de Leie. Oudere kern opklimmend tot de
17de eeuw.

133648

Empirepomp

Gent

Gent

Groentenmarkt zonder nummer (Gent)

waterpompen
De pomp in empirestijl, opgericht in 1812, is een werk van Van de
Cappelle naar tekeningen van de Broe: zij heeft de vorm van een
obelisk met onderaan twee halfronde waterbekkens waarin het water
vloeide dat langs beide zijden uit bronzen maskers toegevoerd werd.

133634

Groentenmarkt met omliggende
bebouwing

Gent

Gent

De Groentenmarkt is het oudste marktplein in het centrum van Gent. marktplaatsen,
Groentenmarkt, Hoogpoort, Kortemunt,
Langemunt, Pensmarkt, Schuddevisstraatje De gebouwen rond de Groentenmarkt gaan van de 15de tot de 19de openbare
pleinen
eeuw.
(Gent)

133653

Burgerhuis in art deco

Gent

Gent

Groot‐Brittanniëlaan 10 (Gent)

Rijhuis in art‐decostijl, twee ongelijke traveeën en vier bouwlagen
onder plat dak daterend van circa 1925.

133654

Hoekhuis ontworpen door Geo Henderick

Gent

Gent

Groot‐Brittanniëlaan 151, Henleykaai 96
(Gent)

133655

Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick Gent

Gent

Groot‐Brittanniëlaan 42 (Gent)

cafés,
herbergen,
Mariabeelden,
marktplaatsen,
vleeshallen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon

de Suttere Gillis (Ontwerper), Van
Hamme Ernest (Ontwerper)

16de eeuw,
eerste helft
15de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

eerste kwart
19de eeuw

empire

burgerhuizen

interbellum

art deco

Afgerond hoekhuis, gesigneerd: "Geo Henderick, architecte, Gand",
en daterend van 1928. Bakstenen gebouw van drie bouwlagen hoog,
aansluitend bij de Amsterdamse School.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)

Burgerhuis in villastijl in zakelijke baksteenstijl, gesigneerd: "Geo
Henderick, architecte, Gand" en daterend van circa 1925‐1930.
Dubbelhuis met verspringend aantal bouwlagen en mansardedak.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)
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de Broe Pierre‐Jean (Ontwerper),
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)
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133656

Residentie Britannia

Gent

Gent

Groot‐Brittanniëlaan 51‐115 (Gent)

appartementsge na WO II
Residentie Britannia is een modernistische woontoren op Y‐vormig
grondplan die begin jaren vijftig werd opgetrokken naar plannen van bouwen
ingenieur‐architect Rik Van de Sompel, als eerste naoorlogs
hoogbouwproject van Gent.

133657

Hoekhuis en stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein 1, 1A‐D (Gent)

stadswoningen, eerste helft
Hoekhuis van drie bouwlagen en een twee traveeën brede
18de eeuw,
gecementeerde lijstgevel met verticale gerichtheid uit de eerste helft burgerhuizen
eerste helft
van de 20ste eeuw. Zijgevel uitgewerkt met een gecementeerde
20ste eeuw
lijstgevel met drie ongelijke traveeën en vier bouwlagen. Aanpalend
rijhuis uit de eerste helft van de 18de eeuw, opgevat als een diephuis
van drie traveeën en vier bouwlagen met een bepleisterde en
beschilderde klokgevel.

133658

Stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein 2 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel, vermoedelijk kern uit 18de eeuw.

133659

Hoekhuis

Gent

Gent

Grootkanonplein 2, Langemunt 58 (Gent)

Vier bouwlagen hoog hoekhuis, oorspronkelijk twee woningen onder burgerhuizen
mansardedak met dakkapellen. Aan Langemunt rijhuis met
bepleisterde lijstgevel van drie traveeën uit de tweede helft van de
19de eeuw. Hoekhuis met verankerde en bepleisterde lijstgevels aan
voor‐ en zijkant van respectievelijk vijf en drie traveeën, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw.

133660

Stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein 3 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, met
een bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit eerste helft 19de
eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

133661

Stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein 4 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel uit 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

133662

Stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein 5 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, met
kern uit 18de eeuw en een gecementeerde lijstgevel.

stadswoningen 18de eeuw

133663

Burgerhuis

Gent

Gent

Grootkanonplein 6 (Gent)

Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met een halsgevel uit
eerste helft 18de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
18de eeuw

133664

Burgerhuis

Gent

Gent

Grootkanonplein 7 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen met schilddak en een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133665

Hoekhuis Den Buck

Gent

Gent

Grootkanonplein 9 (Gent)

Bepleisterd en verankerd hoekhuis van drie bouwlagen en zadeldak, stadswoningen eerste kwart
18de eeuw
volgens archiefstukken gebouwd ter vervanging van een houten gevel
in 1718. Voorgevel van drie traveeën met een verhoogde halsgevel
afgezet met voluten en bekronend driehoekig fronton.

133667

Groot Kanon

Gent

Gent

Grootkanonplein zonder nummer (Gent)

gedenktekens
Het Groot Kanon, ook bekend of vermeld onder de naam Grote of
Dulle Griet en Rode Duivel, is een volledig gesmeed kanon bestaande
uit een loop en een kamer van gesmede banden. Vermoedelijk
geschut midden 15de eeuw vervaardigd voor de hertogen van
Bourgondië, en op grond van de gelijkenis met het in Edinburg
bewaarde kanon waarschijnlijk eveneens te Bergen vervaardigd. In
1783 werd het Groot Kanon op drie arduinen voetstukken geplaatst,
versierd met festoenen, op het pleintje waar het nu nog steeds rust.

133666

Stadswoning

Gent

Gent

Grootkanonplein zonder nummer (Gent)

Diephuisje van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak
vermoedelijk uit eerste helft 16de eeuw, met een trapgeveltje,
opgetrokken uit Balegemse zandsteen.
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typologie

datering

stadswoningen 18de eeuw

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
15de eeuw,
derde kwart
15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stadswoningen eerste helft
16de eeuw

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Van de Sompel Richard M.
(Ontwerper), Van Bambeke Raoul
(Uitvoerder)
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133668

Stadswoningen

Gent

Gent

Grote Huidevettershoek 2‐3, 2A (Gent)

Stadswoningen met 19de‐eeuwse lijstgevels van drie en vier traveeën stadswoningen 19de eeuw
met drie bouwlagen.

133669

Burgerhuizen in second‐empirestijl

Gent

Gent

Grote Huidevettershoek 4‐5 (Gent)

Breedhuis, opgesplitst in twee woningen, van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde lijstgevel in second‐
empirestijl uit het midden van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

second empire

133670

Burgerhuizen, gedateerd 1854

Gent

Gent

Grote Huidevettershoek 6‐7 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, verdeeld in twee woningen, en drie
bouwlagen, onder een zadeldak. Eclectische lijstgevel van baksteen,
waarbij het friesopschrift de vermelding bevat "Vrij huis vrij erve ‐
Anno 1854".

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

133671

Architectenwoning Louis Minard

Gent

Gent

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)

Voormalig Huis Minard, sinds 1902 Vrijmetselaarstempel. Herenhuis
van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, gebouwd naar
ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846.
Voorgevel opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
enkelhuisopstand. Uitgewerkt interieur op de gelijkvloerse verdieping
naar ontwerp van Minard in neogotische en neoromaanse stijl.
Achterbouw uitziend op de Korianderstraat, gebouwd in opdracht van
de "Société civile ‐ La Liberté" als "temple maçonique", met een
gesloten bakstenen gevel gebouwd in 1902 naar ontwerp van
Ferdinand Dierkens.

architectenwoni tweede kwart
19de eeuw,
ngen,
voor WO I
herenhuizen,
vrijmetselaarste
mpels

133678

Hoek‐ en rijhuis

Gent

Gent

Guldenspoorstraat 2, 2A‐C, Hertstraat 1
(Gent)

Hoekhuis, kadastraal geregistreerd in 1862 en gebouwd in opdracht burgerhuizen,
winkels
van bouwheer Désiré Rutsaert als een eenheidsbebouwing met het
aanpalende rijhuis. Volgens een bouwaanvraag van 1883 liet dezelfde
bouwheer een winkelpui toevoegen aan de zijde van de Hertstraat.
Geheel van zes traveeën, respectievelijk vier en twee, en twee en een
halve bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak, met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

133679

Burgerhuis en hoekhuis

Gent

Gent

Guldenspoorstraat 27‐31, 31A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en hoekhuis van zes traveeën met drie
bouwlagen, volgens archiefstukken van 1862.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133681

Burgerhuis

Gent

Gent

Gustaaf Callierlaan 111 (Gent)

Neoclassicistisch getint burgerhuis met rijkere ordonnantie en
uitgewerkte erker op de bel‐etage.

burgerhuizen

133682

Identieke burgerhuizen

Gent

Gent

Gustaaf Callierlaan 177‐178 (Gent)

Twee identieke, onderkelderde rijhuizen met drie bouwlagen en twee burgerhuizen
traveeën onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw met een
bakstenen voorgevelparement.

133683

Burgerhuis

Gent

Gent

Gustaaf Callierlaan 253 (Gent)

Burgerhuis met drie bouwlagen van drie traveeën onder
mansardedak met houten dakkapellen en monogram "H V".
Voorgevel met enkelhuisopstand, opgetrokken uit Franse steen en
daterend uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133684

Burgerhuis

Gent

Gent

Gustaaf Callierlaan 254 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en
mansardedak met houten dakkapellen, uit eind 19de eeuw. Bak‐ en
hardstenen voorgevel met enkelhuisopstand en eerder
neoclassicistische elementen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133685

Oorlogsgedenkteken wijk Ter Platen

Gent

Gent

Gustaaf Callierlaan zonder nummer (Gent) Op de hoek van de François Benardstraat en de Gustaaf Callierlaan
bevindt zich het monument ter ere van de gesneuvelden tijdens de
Eerste Wereldoorlog van de wijk Ter Platen, opgericht door
buurtbewoners en de plaatselijke afdeling van de NSB. Het is een
plaat uit Belgische blauwe hardsteen, die sterk gelijkt op die in de
Karel Antheunisstraat en werd vervaardigd door dezelfde
kunstenaars, namelijk steenhouwer Jan Mahu en beeldhouwer
Gustaaf Van den Meersche.

569/1748

typologie

datering

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Dierkens Ferdinand (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper),
Minard Louis (Opdrachtgever)

eerste helft
20ste eeuw

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

neoclassicisme

Van den Meersche Gustaaf
(Ontwerper), Mahu Jan
(Uitvoerder)
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datering

stijl

133690

Ingangspoort van de citadel

Gent

Gent

Gustaaf Den Duitsdreef zonder nummer
(Gent)

Eén van de restanten van de citadel, gelegen aan de oostzijde van het citadellen,
poorten
Citadelpark en daterend van 1826. Neoclassicistisch poortgebouw
(bijgebouwen)
met centrale rondboogdoorgang in geblokte arduinen omlijsting.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133691

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Gustaaf Magnelstraat 1‐5 (Gent)

In zijn geheel ontworpen enkelhuizenrij met drie bouwlagen onder
doorlopende kroonlijst en zadeldak, deel uitmakend van een
straatwand met typische eind 19de‐eeuwse burgerhuizen..
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier en drie traveeën
verrijkt met afgevlakte bossage en imitatiebanden.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133692

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Gustaaf Magnelstraat 7‐13 (Gent)

Huizenrij van bak‐ en hardsteen bestaande uit twee groepen van elk burgerhuizen
twee enkelhuizen en drie traveeën, gescheiden door een kolossale
pilaster, deel uitmakend van een straatwand met typische eind 19de‐
eeuwse burgerhuizen. Begane grond met centrale steekboogvormige
inrijpoort telkens geflankeerd door een deur en venster.

vierde kwart
19de eeuw

133697

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Gent

Gent

Haanstraat 12‐28 (Gent)

Steegbeluik van 1877 met toegang op straatbreedte, aan weerszijden arbeiderswonin vierde kwart
gen, beluiken
19de eeuw
bebouwd met tweelaagse arbeidershuizen van twee traveeën,
volgens repeterend schema, onder zadeldak.

133698

Burger‐ en hoekhuis

Gent

Gent

Hagelandkaai 36‐37, 38 (Gent)

Verzorgd rij‐ en hoekhuis van drie bouwlagen uit eind 19de eeuw met burgerhuizen
bepleisterde lijstgevels met neoclassicistische inslag.

vierde kwart
19de eeuw

133709

Burgerhuizen

Gent

Gent

Ham 10‐12 (Gent)

burgerhuizen
Gevelwand van vijf traveeën met drie bouwlagen onder links
afgewolfd dak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel met imitatiebanden onder de puilijst.

tweede helft
19de eeuw

133710

Burgerhuis

Gent

Gent

Ham 129 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en mansardedak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw met een bepleisterde voorgevel
met dubbelhuisopstand.

tweede helft
19de eeuw

133711

Burgerhuizen

Gent

Gent

Ham 133, 137 (Gent)

Acht traveeën brede, witbepleisterde gevelwand met drie bouwlagen burgerhuizen
en plat dak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

133712

Portierswoning bij fabriek

Gent

Gent

Ham 139 (Gent)

conciërgewonin interbellum
Bakstenen portierswoning horende bij de achterin gelegen fabriek.
Hoekgebouwtje met twee bouwlagen en plat dak, daterend van circa gen
1930.

133713

Burgerhuis

Gent

Gent

Ham 14 (Gent)

Diephuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder schilddak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, volgens archiefstukken van
1866, als verbouwing van een trapgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133714

Herenhuis

Gent

Gent

Ham 16 (Gent)

Burgerhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen en mansardedak
met dakkapellen, uit het derde kwart van de 19de eeuw met een
bepleisterde en beschilderde voorgevel.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

133715

Burgerhuis

Gent

Gent

Ham 175‐177 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met twee bouwlagen onder laag
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

133716

Nijverheidsgebouw

Gent

Gent

Ham 18, 22‐24 (Gent)

Nijverheidsgebouw, zogenaamd "ste. Ame. J.J. Dierman".
Bouwopschriften vermelden: "Architecture industrielle ‐ J. Tytgat
ingenieur A.I.G. ‐ Gand anno 1928" en "entreprises générales Albt.
D'Havé‐Gand". Belangrijke bijdrage tot de Gentse industriële
bouwkunst in nieuwe zakelijkheid.

nijverheidsgebo interbellum
uwen en
productieplaats
en

133717

Burgerhuis

Gent

Gent

Ham 25A (Gent)

Ruim burgerhuis met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw,
met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen
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typologie

derde kwart
19de eeuw

modernisme

plantensoort

context

persoon

Tytgat Jules (Ontwerper), D'Havé
Albert (Uitvoerder)
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133719

Stadswoning

Gent

Gent

Ham 43 (Gent)

Laag enkelhuisje van twee traveeën met twee bouwlagen onder hoog stadswoningen
zadeldak, vermoedelijk met oude kern.

133718

Burgerhuis

Gent

Gent

Ham 43 (Gent)

Huis van twee traveeën met vier bouwlagen onder mansardedak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voorgevelparement van Franse
zandsteen met verwerking van hardsteen.

burgerhuizen

133720

Hoek‐ en rijhuizen

Gent

Gent

Ham 55‐59 (Gent)

Hoekcomplex volgens archiefstukken van 1866. Oorspronkelijk
bepleisterde en beschilderde lijstgevels van respectievelijk drie
traveeën, een afgesnuite hoektravee en acht traveeën, waarvan de
zes rechtse traveeën gedecapeerd werden, onder afgewolfd dak.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133721

Stadswoningen

Gent

Gent

Ham 64‐66 (Gent)

Bepleisterde enkelhuizen van respectievelijk vijf en drie traveeën met stadswoningen eerste helft
19de eeuw,
twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de
derde kwart
19de eeuw, nummer 64 met verrijkte voorgevel uit het derde kwart
19de eeuw
van de 19de eeuw.

133723

Kantoorgebouw van de stedelijke
elektriciteitscentrale

Gent

Gent

Ham 68 (Gent)

kantoorgebouw na WO II
In de eerste helft van de jaren vijftig werd de stedelijke
elektriciteitscentrale aan de Ham uitgebreid met een kantoorgebouw en
naar ontwerp van architect Geo Bontinck. Bontinck beoogde een
functioneel en vormelijk eenvoudig gebouw met gebruik van
traditionele, kwalitatieve materialen voor het exterieur.

133722

Turbinezaal electriciteitscentrale S.P.E.

Gent

Gent

Ham 68 (Gent)

De bouw van de centrale aan de Ham werd aangevat in 1924, in
opdracht van het stadsbestuur van Gent. De plannen voor de
turbinezaal werden in 1930 goedgekeurd. Grote zaal opgebouwd in
vakwerk met gebruik van verschillende materialen, meer bepaald
baksteen, beton en geklonken metaalconstructie. De architecturale
vormgeving sluit aan bij de art deco.

elektriciteitscen interbellum
trales

133724

Hoekhuis

Gent

Gent

Hamerstraat 127, 127A (Gent)

Hoekhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen van 1902.

burgerhuizen

133725

Burgerhuis ontworpen door Ch. en G. Hoge Gent

Gent

Handbalstraat 11 (Gent)

Onderkelderd rijhuis, volgens de bouwaanvraag van 1957 gebouwd in burgerhuizen
opdracht van G. Verplancke, naar ontwerp van Charles en Gerald
Hoge. Rood bakstenen gevel in de typische neotraditionalistische stijl
van architect Charles Hoge, gekenmerkt door een combinatie van
elementen uit de Vlaamse renaissance en de vakwerkbouw.

na WO II

neotraditioneel

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)

133726

Burgerhuis ontworpen door Th. Desmet

Gent

Gent

Handbalstraat 13 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
een zadeldak. Volgens de bouwaanvraag van 1931 gebouwd in
opdracht van P. Schelstraete, naar ontwerp van architect Th. Desmet.
Bakstenen gevel, gemarkeerd op de middenverdieping door een
gemetste gebogen erker met drielicht in een decoratieve
gecementeerde omlijsting in art‐decostijl.

interbellum

art deco

Desmet Theofiel (Ontwerper)

133727

Burgerhuis ontworpen door C. Van Daele

Gent

Gent

Handbalstraat 2 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder een pseudo‐mansardedak. Volgens de bouwaanvraag van 1923
gebouwd in opdracht van A. De Taeye, naar ontwerp van architect
Cam. Van Daele. Voorgevel met een parement van gele baksteen en
gecementeerde muurvlakken, waarin typische siermotieven
aangebracht zijn in art‐decostijl.

interbellum

art deco

Van Daele Camille (Ontwerper)

133728

Meergezinswoning

Gent

Gent

Handbalstraat 29‐33 (Gent)

burgerhuizen
Ensemble van drie burgerhuizen volgens het kadasterarchief
geregistreerd in 1928 in opdracht van M. Heyman – Beviaire.
Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen onder plat dak, symmetrisch
van opzet met een gecementeerde lijstgevel met geveldecoratie
verwijzend naar het neoclassicisme.

interbellum

571/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

art deco

voor WO I
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133729

Burgerhuis ontworpen door G. Cosyns

Gent

Gent

Handbalstraat 4 (Gent)

Onderkelderd rijhuis in een versoberde art‐decostijl van twee
traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak, volgens de
bouwaanvraag van 1923 gebouwd naar ontwerp van architect G.
Cosyns in opdracht van M. Vermeire.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cosyns Georges (Ontwerper)

133730

Sint‐Gerardusschool

Gent

Gent

Harelbekestraat zonder nummer (Gent)

Het voormalige Sint‐Gerardusschooltje is opgericht in 1910 in de toen lagere scholen, voor WO I
kastkapellen
landelijke wijk op de Zwijnaardse Dries. In 1914 werd het houten
schooltje vervangen door een nieuw schoolgebouw gerecupereerd uit
het "Modern Dorp" van de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent.
Schoolgebouw opgetrokken uit bak‐ en zandsteen in een verzorgde
neotraditionele stijl, met een overdekte speelplaats. De houten
muurkapel midden op de voorgevel van het voormalige
schoolgebouw is afkomstig van een nabijgelegen gesloopte hoeve aan
de Ottergemsesteenweg.

neotraditioneel

Gildemijn Louis junior
(Uitvoerder)

133731

Stadswoningen

Gent

Gent

Haringsteeg 13‐15, Hertogstraat 25‐27
(Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Hoekhuis met twee bouwlagen en pseudo‐mansardedak met zes
dakkapellen. Volledig bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw met in
de Haringsteeg zes traveeën, een afgesnuite hoektravee met deur en
vijf traveeën in de Hertogstraat.

133733

Hoekhuis

Gent

Gent

Haringsteeg 2 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, met kern uit de 16de tot arbeiderswonin 16de eeuw,
gen
17de eeuw
17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor
omlijstingen en hoekblokken. Afgekante hoek en bewaarde
zijpuntgevel afgezet met muurvlechtingen.

133732

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Haringsteeg 2 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, met
een oude kern, mogelijk uit de 18de eeuw.

arbeiderswonin 18de eeuw
gen

133734

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Haringsteeg 3‐5 (Gent)

18de‐eeuwse huisjes, aangepast in de loop van de 19de eeuw.
Lijstgevels met twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen.

arbeiderswonin 18de eeuw,
gen
19de eeuw

133735

Hoekhuis

Gent

Gent

Haringsteeg 4, Hertogstraat 23 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldak, uit het eerste stadswoningen 19de eeuw,
eerste kwart
kwart van de 18de eeuw, met aanpassingen uit de 19de eeuw.
18de eeuw
Baksteen gecombineerd met zandsteen, voorzien van een drie
traveeën brede klokgevel aan de voorkant.

133736

Sint‐Jan‐Baptistinstituut

Gent

Gent

voor WO I
hekken,
Haspelstraat 49, Reinaertstraat 101 (Gent) Schoolgebouw ontworpen door E. Van Hoecke‐Delmarle in 1909.
onderwijsgebou
Voorportaal met bureau en spreekkamer gelegen achterin beplant
wen
voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Topgevel in neo‐
Vlaamserenaissance‐getinte stijl met drie rondbogen. Erachter breed
klasgebouw van twee bouwlagen en twaalf traveeën onder schilddak.

133738

Burgerhuis ontworpen door Vaerwyck‐
Suys

Gent

Gent

Heernislaan 102 (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, volgens archiefstukken van 1909 en naar
ontwerp van architect Vaerwyck‐Suys. Lijstgevel van geglazuurde
baksteen in twee kleuren, aangewend in parallelle horizontale
banden en gecombineerd met natuurstenen elementen.

133739

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Heernislaan 109 (Gent)

Klein burgerhuis in art‐nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste burgerhuizen
eeuw. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en bredere
venstertravee.

133737

Burgerhuizen

Gent

Gent

Heernislaan 84‐87, 94‐96, 101, 93A‐E
(Gent)

Neoclassicistisch getinte burgerhuizen met bepleisterde lijstgevels
van drie bouwlagen en twee of drie traveeën uit laatste kwart 19de
eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw.

572/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

context

persoon

classicerende
barok

Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

art nouveau
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133740

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Heernislaan 91, 91A (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak, volgens archiefstukken uit 1892. Lijstgevel van het
enkelhuistype opgetrokken uit witte natuursteen met gebruik van
contrasterende arduinen elementen. Brede en licht uitspringende
poorttravee met zwaar markerend balkon.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133741

Burgerhuis in eclectische stijl ontworpen
door J.G. Semey

Gent

Gent

Heernislaan 92 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd eclectisch rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen, onder pannen zadeldak volgens archiefstukken van 1898
en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel
verlevendigd met natuursteen, met een brede venstertravee met
getrapte top.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

133742

Burgerhuis in eclectische stijl ontworpen
door J. Rooms

Gent

Gent

Heernislaan 95 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd eclectisch rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd 1898 op gevelsteen en
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms. Bak‐ en
natuurstenen lijstgevel met voornamelijk neorenaissance‐inslag.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

133744

Beluikhuizen

Gent

Gent

Heershagestraat 1‐28, 29, Kastanjestraat De Strodekkersstraat en de hoekhuizen met de Kastanjestraat vormen beluiken
95‐101, Sparrestraat 12, Strodekkersstraat samen met de huidige Heershagestraat een T‐vormig beluik, aan
beide zijden afgelijnd met drie bouwlagen hoge bakstenen
1‐14 (Gent)
gevelwanden en daterend van 1905.

133755

Stadswoning

Gent

Gent

Heilige‐Geeststraat 3, 3A‐D (Gent)

Stadswoning van zes traveeën met een bepleisterde lijstgevel,
geopend met rechthoekige muuropeningen, op de bovenverdieping
voorzien van sober stucwerk.

133756

Burgerhuis

Gent

Gent

Heilige‐Geeststraat 6‐30 (Gent)

burgerhuizen
Empiregevel van drie traveeën en drie bouwlagen. Restant van een
oorspronkelijk zes traveeën brede lijstgevel onder een zadeldak uit de
eerste helft van de 18de eeuw, die begin 19de eeuw verdeeld werd in
twee panden, waarbij de drie rechtertraveeën in empirestijl werden
aangepast. Bepleisterde en beschilderde gevel met een grote
rechthoekige poort met begin‐18de‐eeuwse vleugeldeur met
uitgewerkte barokke deurnaald en bekronend smeedijzeren balkon
op consoles.

133754

Stadswoningen

Gent

Gent

Heilige‐Geeststraat 9‐11 (Gent)

Stadswoning van twee en vier traveeën, met rechthoekige
muuropeningen en ingediepte panelen op de borstwering.

133753

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Heilig‐Sacramentstraat 6, Veldstraat 65‐67 Huizenrij van drie breedhuizen met drie bouwlagen onder zadeldak,
(Gent)
uit 19de eeuw, met voorgevel met behouden bepleisterde
bovenverdieping.

133768

Interbellumwoning ontworpen door J.
Lippens

Gent

Gent

Hendrik Waelputstraat 15 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens archiefstukken burgerhuizen
van 1925 en naar ontwerp van architect J. Lippens. Bakstenen en
deels gecementeerde lijstgevel in art‐decostijl met kenmerkende
erker in de bredere venstertravee.

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

133769

Modernistische burgerhuizen

Gent

Gent

Hendrik Waelputstraat 7, 7A‐B (Gent)

burgerhuizen
Links een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens
archiefstukken van 1926 naar ontwerp van architect Geo Bontinck.
Interessante bakstenen lijstgevel, qua stijl aanleunend bij de
baksteenarchitectuur van de Amsterdamse school. Rechts bakstenen
lijstgevel met aansluitend aangepaste gevelordonnantie.

interbellum

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

133770

Hoekhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 1 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen
uit het vierde kwart van de 19de eeuw, naar ontwerp van architect
Mommens. Baksteenbouw met decoratieve verwerking van witte
bakstenen banden boven een arduinen onderbouw met geblokte
penanten en grote winkelramen. Afgeronde hoektravee met een
symmetrische zijtravee en twee breed zijrisaliet in de
Henegouwenstraat.

573/1748

plantensoort

context

persoon

voor WO I

stadswoningen

eerste helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

empire

stadswoningen

stadswoningen 19de eeuw

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

Mommens Ferdinand (Ontwerper)
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133771

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 111 (Gent)

Breedhuis met drie bouwlagen en drie ongelijke traveeën onder
pseudo‐mansardedak met dakkapellen, uit begin 20ste eeuw met
lichte art‐nouveauinslag. Gele bakstenen voorgevel boven een
beschilderde hardstenen onderbouw, gemarkeerd door een bredere
middentravee.

burgerhuizen

voor WO I

133772

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 113‐119 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, met een sobere bak‐ en hardstenen
gevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133773

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 13‐21 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met winkelpui, uit het burgerhuizen,
winkels
begin van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect E. De Weerdt.
Witte geglazuurde bakstenen lijstgevel verrijkt met hardsteen;
voornamelijk neoclassicistische ornamenten met vermenging van
Jugendstilgetinte bloempanelen.

133774

Neoclassicistisch winkelhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 2 (Gent)

Monumentaal neoclassicistisch huis uit 1880 naar ontwerp van
architect Jules De Rave. Zeven traveeën brede voorgevel van
hardsteen met vijf bouwlagen. Afgesnuite hoektravee met identieke
opstand als middenrisaliet en gelijkaardige zijgevels van één travee.

burgerhuizen,
winkels

133775

Stadswoning

Gent

Gent

Henegouwenstraat 2, Lange Kruisstraat
zonder nummer (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en plat dak met
mogelijk oudere kern doch heden gecementeerde voorgevel uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

133776

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 3‐11 (Gent)

Rijhuis met vijf bouwlagen en drie ongelijke traveeën, met plat dak,
uit begin 20ste eeuw. Voorgevelparament van witte geglazuurde
baksteen verrijkt met groene decoratieve banden.

winkels,
burgerhuizen

133777

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 36 (Gent)

Winkelhuis deel uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van burgerhuizen,
winkels
de straat in het laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van
architect Edmond De Vigne. Sobere bak‐ en hardsteenbouw met drie
bouwlagen.

133778

Burgerhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 38 (Gent)

Eenvoudig enkelhuis met drie bouwlagen en twee traveeën, met
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met kroonlijst op klossen, uit
de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133779

Hoekhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 4 (Gent)

Hoekhuis van respectievelijk drie en vier traveeën. Afgesnuite, door
geblokte pilasters afgelijnde hoektravee met korfboogdeur. Deel
uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het
laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond
De Vigne.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133780

Burgerhuis met winkel

Gent

Gent

Henegouwenstraat 40 (Gent)

Winkelhuis deel uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van burgerhuizen,
winkels
de straat in het laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van
architect Edmond De Vigne, behorend tot de doorsnee‐architectuur
van die tijd. Twee traveeën breed winkelhuis met hardstenen pui.

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133781

Gekoppelde burgerhuizen met winkels

Gent

Gent

Henegouwenstraat 42‐44, 42A‐D, 42F
(Gent)

Gekoppelde winkelhuizen met twee traveeën met iets hoger
oplopende middentravee bekroond met driehoekig fronton, deel
uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het
laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond
De Vigne, behorende tot de doorsnee‐architectuur van die tijd.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133782

Hoekhuis

Gent

Gent

Henegouwenstraat 46, 46A (Gent)

Hoekhuis deel uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van de burgerhuizen,
winkels
straat in het laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van
architect Edmond De Vigne, behorend tot de doorsnee‐architectuur
van die tijd. Respectievelijk twee en één travee, en een gemarkeerde
afgesnuite hoektravee.

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133783

Gekoppelde burgerhuizen met winkels

Gent

Gent

Henegouwenstraat 6‐8, 8A (Gent)

burgerhuizen,
Gekoppelde enkelhuizen met laat‐gotische en middeleeuwse
reminiscenties in de gevelornamenten en ‐afwerking. Deel uitmakend winkels
van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste
kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond De
Vigne.

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

574/1748

stijl

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Weerdt Emile (Ontwerper)

neoclassicisme

De Raeve Jules (Ontwerper)

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)
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133784

Burgerhuis met winkel

Gent

Gent

Henegouwenstraat 73‐81 (Gent)

Oorspronkelijk één huis van twee traveeën met zandstenen voorgevel burgerhuizen,
en typische arduinen winkelpui. Rijhuis deel uitmakend van de huizen winkels
gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste kwart van de 19de
eeuw naar ontwerp van architect Edmond De Vigne.

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133785

Gekoppelde burgerhuizen met winkels

Gent

Gent

Henegouwenstraat 85, 89, 87A‐C, 89A‐C
(Gent)

burgerhuizen,
Identieke huizen van twee traveeën met bepleisterde van
winkels
imitatiebanden voorziene bovenverdiepingen boven gelijkaardige
arduinen winkelpuien en balkon, deel uitmakend van de huizen
gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste kwart van de 19de
eeuw naar ontwerp van architect Edmond De Vigne.

vierde kwart
19de eeuw

De Vigne Edmond (Ontwerper)

133786

Bureel‐ en bedrijfsgebouw van een
elektriciteitsfabriek

Gent

Gent

Henri Farmanstraat 40, Singel 31, 31B
(Gent)

Gebouwen van een voormalige elektriciteitsfabriek, nadien
cokesfabriek en gasfabriek. Volgens kadastergegevens bouw van de
elektriciteitsfabriek in 1921 door de Naamloze Maatschappij "Force,
Eclairage et Docks de Gand", maar deze oudste bedrijfsgebouwen zijn
niet langer bewaard. Resterend bureelgebouw aan de Henri
Farmanstraat van 1922, volgens archiefgegevens vergroot in 1923
naar ontwerp van architecten O. en A. Vande Voorde. Bakstenen
bureelgebouw van twee bouwlagen en tien traveeën lang, met T‐
vormige plattegrond, onder mansardedaken. Later toegevoegd
bakstenen bedrijfsgebouw (1925‐27) met een zichtbaar betonnen
skelet en onder een segmentboogvormige betonnen afdekking.

133791

Oorlogsgedenkteken concentratiekampen Gent

Gent

Herdenkingslaan 11 (Gent)

Deze gedenkplaat draagt een figuratieve voorstelling in laagreliëf, en oorlogsgedenkt vanaf 1975
ekens
is aangebracht tegen de zijgevel van het huis op de hoek van de
Breendonkstraat en de Herdenkingslaan. De plaat is gesigneerd door
J. Simic in 1998. In deze wijk verwijzen alle straatnamen naar
evenementen of plaatsen die van belang waren tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

133793

Stadswoning

Gent

Gent

Hertogstraat 11 (Gent)

Huis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw, met
gevelaanpassing uit de 19de tot de 20ste eeuw. Oorspronkelijk
bakstenen constructie met vier traveeën, nu lijstgevel waarvan twee
hogere middentraveeën uitlopen in een trapgevel.

stadswoningen 17de eeuw

133794

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Hertogstraat 13, 13A (Gent)

Stadswoning met een beschilderde bakstenen trapgevel, met vier
traveeën en twee bouwlagen en zadeldak, uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

133795

Burgerhuis

Gent

Gent

Hertogstraat 15 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde en nog verankerde lijstgevel met
drie bouwlagen en vier traveeën onder schilddak. Oude kern van het
diephuis deels verhoogd en aangepast in de loop van de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133796

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hertogstraat 17 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde
classicistische lijstgevel volgens bouwaanvraag van 1787.
Achterpuntgevel van bak‐ en zandsteen wijst op oudere kern uit de
17de eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

133797

Stadswoning

Gent

Gent

Hertogstraat 19 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen en drie traveeën, met een bepleisterde stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
en beschilderde lijstgevel met gecementeerde plint uit de 18de tot de
19de eeuw.

133798

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Hertogstraat 21 (Gent)

Stadswoning met trapgevel van drie traveeën, twee bouwlagen onder stadswoningen 17de eeuw
zadeldak uit de 17de eeuw.

133799

Burgerhuis

Gent

Gent

Hertogstraat 38 (Gent)

Breed rijhuis met drie bouwlagen, vier traveeën en zadeldak, met een burgerhuizen
bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw. Oudere kern
merkbaar aan de muurankers.

575/1748

typologie

datering

stijl

elektriciteitscen interbellum
trales,
gasfabrieken,
kantoorgebouw
en,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper)

Simic Josip (Ontwerper)

traditioneel

classicisme
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133800

Stadswoning

Gent

Gent

Hertogstraat 40 (Gent)

Huis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, uit de 17de tot stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw
18de eeuw. Bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Haakse aanbouw
van baksteen uit de 17de eeuw met vier traveeën.

133801

Hoekhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

Hertogstraat 42 (Gent)

Traditioneel hoekhuis van bak‐ en zandsteen daterend uit de 16de tot stadswoningen, 16de eeuw,
omheiningsmur 17de eeuw
17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel met
twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Links ervan bevindt zich en
een ommuurd hoektuintje. Het complex bevat ook een huisje uitziend
op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak.

133802

Stadswoning

Gent

Gent

Hertogstraat 5 (Gent)

Rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën met zadeldak, uit de 19de stadswoningen 19de eeuw
eeuw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

133803

Stadswoning

Gent

Gent

Hertogstraat zonder nummer, Kraanlei 31 Oude kern uit de 17de eeuw met een beschilderde bakstenen gevel,
(Gent)
afgedekt met een pseudo‐mansardedak met dakvenster.

133805

Stadswoningen

Gent

Gent

Hertstraat 12, 21‐25, 31, 35, 41 (Gent)

stadswoningen eerste helft
Doorsnee baksteenarchitectuur van twee traveeën doch met sterk
20ste eeuw
verspringende bouwhoogten, lijstgevels met eenvoudige
ordonnantie, doorgaans enkelhuizen, daterend uit eerste kwart 20ste
eeuw.

133807

Stal en koetshuis ontworpen door E. Leyns Gent

Gent

Hertstraat 2, 2A (Gent)

Voormalige paardenstal en koetshuis, thans woning, in
neotraditionele stijl horend bij het woonhuis Muinkkaai nummer 42
volgens bouwaanvraag van 1903 opgericht naar ontwerp van
architect Edmond Leyns en zoon in opdracht van bouwheer Achille
Dutry‐Massy. Gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
een scheluw zadeldak.

133806

Hoekhuis

Gent

Gent

Hertstraat 2, Muinkkaai 34 (Gent)

burgerhuizen
Dit geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische
stijl op de hoek van de Muinkkaai met de Guldenspoorstraat en de
Hertstraat werd in 1859 ontworpen in opdracht van “aannemer van
werken” Charles De Jonghe. Gezien het beroep van de bouwheer mag
aangenomen worden dat De Jonghe ook zelf instond voor het
ontwerp van de woningen. De in oorsprong gekoppelde woningen
bestaan uit een heden samengevoegde rijwoning en hoekwoning met
drie vrijstaande gevelzijden van respectievelijk vijf, drie en drie
traveeën en tellen drie bouwlagen onder een afgewolfd pannen
zadeldak.

133808

Neoclassicistisch burgerhuis met
bijgebouw

Gent

Gent

133809

Gekoppelde rijhuizen ontworpen door E.
Hoebeke

Gent

133810

Werkplaats

Gent

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

stadswoningen 17de eeuw

neotraditioneel

Leyns Edmond (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Jonghe Charles (Ontwerper),
De Jonghe Charles
(Opdrachtgever)

Hertstraat 22, Muinkkaai 53 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd ontworpen volgens een burgerhuizen, derde kwart
19de eeuw
koetshuizen,
bouwaanvraag van 1869. Opdrachtgever was J. Spilthoorn. De
woning is voorzien van een bijgebouw met paardenstal en koetshuis paardenstallen
langs de Hertstraat, dat vermoedelijk rond dezelfde periode werd
gebouwd. De woning vormt een ensemble met de gelijktijdig
gebouwde nummer 56. De rijwoning telt drie traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak en
heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

neoclassicisme

Gent

Hertstraat 27‐29 (Gent)

Twee burgerhuizen in een gelijkaardige art‐decostijl ontworpen door burgerhuizen
architect Emiel Hoebeke in 1929, respectievelijk in opdracht van J.
Wari en J. Marissael. Enkelhuizen met twee bouwlagen onder een plat
dak.

interbellum

art deco

Gent

Hertstraat 3 (Gent)

Werkplaats, thans woonhuis, volgens bouwaanvraag van 1875
opgericht in opdracht van timmerman Désiré Rutsaert. Het huidig
voorkomen kwam tot stand volgens een bouwaanvraag van 1894.
Gebouw van één travee en twee en een halve bouwlaag onder een
zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

576/1748

koetshuizen,
voor WO I
paardenstallen

Saverys Karel (Ontwerper), Sirou
Emiel (Ontwerper)

werkplaatsen

Hoebeke Emiel (Ontwerper)
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133811

Hoekhuis ontworpen door P. Buyck

Gent

Gent

Hertstraat 30 (Gent)

Winkelhuis in baksteenarchitectuur volgens een bouwaanvraag van winkels
1906 opgericht naar ontwerp van architect Prosper Buyck in opdracht
van mevrouw J. Minnaert. Hoekhuis met twee traveeën in de
Hertstraat, een afgekante hoektravee en twee traveeën in de
Arendstraat, drie bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak.

133812

Hoek‐ en rijhuis ontworpen door G.
Diegerick

Gent

Gent

Hertstraat 32, Muinklaan 14 (Gent)

Eenheidsarchitectuur van twee burgerhuizen, samen met Hertstraat
nummer 34, volgens de bouwaanvraag van 1908 opgericht onder
leiding van de Gentse aannemer G. Diegerick in opdracht van
bouwheer Sylvain Dubois. Hoekgebouw met café, vandaag twee
woningen, van drie traveeën aan de zijde van de Muinklaan en vier
traveeën aan de zijde van de Hertstraat, voorzien van een kleurrijk
baksteenparement. Aan de Muinklaan bewaard hekwerk.

133813

Hoekhuis ontworpen door E. Celie

Gent

Gent

Hertstraat 33 (Gent)

133814

Rijhuis ontworpen door G. Diegerick

Gent

Gent

133815

Burgerhuis ontworpen door A.‐V. Fobert

Gent

133816

Rijhuis ontworpen door C. Van Daele

133817

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Buyck Prosper (Ontwerper)

voor WO I

Diegerick Gustave (Ontwerper)

Hoekgebouw volgens bouwaanvraag van 1933 opgericht in opdracht slagerijen
van bouwheer Leon De Vetter naar ontwerp van architect Edgar Celie
en uitgevoerd onder leiding van aannemer J. Vermassen. Het pand
werd opgericht als woonhuis met een beenhouwerij op de
gelijkvloerse verdieping.

interbellum

Celie Edgar (Ontwerper),
Vermassen J. (Uitvoerder)

Hertstraat 34 (Gent)

Burgerhuis, deel uitmakend van een ensemble met het aanpalende rij‐ burgerhuizen
en hoekhuis aan de Muiklaan, volgens bouwaanvraag van 1908
opgericht onder leiding van aannemer G. Diegerick in opdracht van
Sylvain Dubois. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
souterrain onder zadeldak, met een kleurrijk parement in geglazuurde
baksteen.

voor WO I

Diegerick Gustave (Ontwerper)

Gent

Hertstraat 36 (Gent)

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht naar ontwerp burgerhuizen
van architect Albert‐Victor Fobert, in opdracht van bouwheer E.
Neirinckx. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
souterrain onder een zadeldak.

voor WO I

Fobert Albert‐Victor (Ontwerper)

Gent

Gent

Hertstraat 37 (Gent)

stadswoningen interbellum
Onderkelderd burgerhuis, volgens een bouwaanvraag van 1930
gebouwd naar ontwerp van architect Cam. Van Daele in opdracht van
Armand De Moor – Van Handenhuyse. Enkelhuis met twee traveeën
en twee bouwlagen onder een mansardedak met dakkapel.

Van Daele Camille (Ontwerper)

Rijhuis van 1929

Gent

Gent

Hertstraat 39 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens het bouwdossier van 1929 opgericht naar
ontwerp van architect Deleyn in opdracht van Noël Dobbelaere. Deels
onderkelderd enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen onder
een zadeldak.

Deleyn (Ontwerper)

133818

Appartementsgebouw ontworpen door E.
De Nil

Gent

Gent

Hertstraat 43‐47 (Gent)

Flatgebouw met drie appartementen volgens bouwaanvraag van
1935 opgericht in opdracht van Gustaaf De Paepe naar ontwerp van
architect Emile De Nil. Het appartementsgebouw werd in 1965
verbouwd door De Nil. Gebouw met ongelijke twee traveeën en vier
bouwlagen onder een plat dak.

appartementsge interbellum, na
bouwen
WO II

De Nil Emile (Ontwerper)

133819

Rijhuis van 1914

Gent

Gent

Hertstraat 46 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag een
opbrengsthuis van 1914 opgericht naar ontwerp van architect L. De
Vleeschouder in opdracht van industrieel P. Rossel. Enkelhuis van
twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

De Vleeschouder Lambert
(Ontwerper)

133820

Rijhuis van 1906

Gent

Gent

Hertstraat 48 (Gent)

stadswoningen voor WO I
Onderkelderd burgerhuis volgens een bouwaanvraag van 1906
opgericht in opdracht van J.B. Forges. Enkelhuis van twee traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak.

133822

Burgerhuis ontworpen door Lucien
Poelemans

Gent

Gent

Hertstraat 50 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1906 gebouwd in opdracht
van Fredericq Demoiselles, volgens de gevelsteen in de plint, naar
ontwerp van architect Lucien Poelemans. Enkelhuis van drie traveeën
en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een rood bakstenen
gevel, horizontaal belijnd door natuurstenen gevelbanden.

577/1748

burgerhuizen,
cafés, hekken

interbellum

WO I

voor WO I

art nouveau

Cauchie Paul (Ontwerper),
Poelemans Lucien (Ontwerper)
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133821

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Hertstraat 5‐7 (Gent)

Twee stadswoningen in eenheidsbebouwing volgens repeterend
schema volgens een bouwaanvraag van 1874 opgericht in opdracht
van Désiré Rutsaert. Het huidig voorkomen met toegangen in de
tweede en vierde travee kwam tot stand volgens een bouwaanvraag
van 1876.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133823

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hertstraat 60‐62, 72 (Gent)

Enkelhuizen van drie bouwlagen hoog onder zadeldak, daterend uit
eerste kwart 20ste eeuw en voorzien van bepleisterde of
gecementeerde lijstgevels, die eerder aansluiten bij de
neoclassicistische lijstgevels uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

133824

Dokterspraktijk ontworpen door I. Van
Mossevelde

Gent

Gent

Hertstraat 6A (Gent)

Dokterspraktijk volgens de bouwaanvraag van 1972 opgericht naar
ontwerp van architect Ivan Van Mossevelde in opdracht van dokter
Jacques Coupez. Modernistische betonarchitectuur van twee
bouwlagen onder een plat dak. Het gebouw is kenmerkend voor het
brutalisme door het ruwe onbeklede beton.

dokterspraktijke na WO II
n

133825

Rijhuis van 1906

Gent

Gent

Hertstraat 74 (Gent)

Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1906 opgericht in opdracht burgerhuizen
van Maria Brandes. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een zadeldak met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

voor WO I

133826

Rijhuis van 1906

Gent

Gent

Hertstraat 76 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens een bouwaanvraag van 1906 opgericht in
opdracht van bouwheer A. De Lathouwer, gelijktijdig met het
aanpalende hoekhuis. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen met souterrain onder een zadeldak, met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel.

voor WO I

133827

Hoekhuis van 1906

Gent

Gent

Hertstraat 78 (Gent)

Hoekhuis volgens bouwaanvraag van 1906 opgericht in opdracht van burgerhuizen,
cafés
bouwheer A. De Lathouwer, gelijktijdig en als eenheidsbebouwing
met het aanpalende rijhuis in de Hertstraat ontworpen. Hoekhuis van
in totaal zes traveeën, drie bouwlagen onder een zadeldak met een
bepleisterde lijstgevel.

voor WO I

133829

Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes Gent
met kindertuin

Gent

Hippoliet Lammensstraat 10 (Gent)

133830

Deel van Convent ter Wijngaerde

Gent

Gent

133831

Deel van Convent ter Wijngaerde

Gent

133832

Ensemble van burgerhuizen

133833

Begijnenhuis Sint‐Helena

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

brutalisme

Van Mossevelde Ivan A.L.J.
(Ontwerper)

Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes met kindertuin. Eenlaags kinderdagverblij WO I
breedhuis in neotraditionele stijl, naar ontwerp van architect Ch. Van ven, lagere
Rysselberghe. Gedateerd 1914 door middel van cartouches. Bak‐ en scholen
natuurstenen lijstgevel van negen traveeën, met schilddak. Licht
uitspringende rechter deurtravee met deur in neobarokke omlijsting
en drie linker traveeën gemarkeerd door een getrapt dakvenster.

neotraditioneel

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Hippoliet Lammensstraat 10A‐B (Gent)

begijnenhuizen, derde kwart
Voorheen deel uitmakend van het zogenaamd Convent ter
conventen
17de eeuw
Wijngaerde van het begijnhof Sint‐Elisabeth. Diephuis van drie
traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak en met een traditionele,
verankerde bak‐ en zandstenen trapgevel volgens archiefstukken van
1664‐1665.

traditioneel

Gent

Hippoliet Lammensstraat 10C‐D (Gent)

Voorheen deel uitmakend van het zogenaamde Convent ter
Wijngaerde in het begijnhof SInt‐Elisabeth. Half vrijstaand breedhuis
van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, volgens
archiefstukken van 1664‐1665. Lijstgevel met enkelhuisopstand en
getrapt dakvenster boven de twee middentraveeën, in traditionele
bak‐ en zandsteenstijl. Linker zijgevel, opgevat als een verankerde
bakstenen puntgevel.

begijnenhuizen, derde kwart
conventen
17de eeuw

traditioneel

Gent

Gent

Hippoliet Lammensstraat 19, Mathias
Gesweinstraat 38‐42 (Gent)

Huizenblok met symmetrisch opgebouwde gevelwand, bestaande uit burgerhuizen
vier onderkelderde enkelhuizen, drie traveeën tellend op de hoek en
twee traveeën voor het middenste, met schilddak.

Gent

Gent

Hippoliet Lammensstraat 8 (Gent)

Begijnhuis in het begijnhof Sint‐Elisabeth, opgevat als een half
vrijstaand breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Eenvoudige
bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand.

578/1748

begijnenhuizen tweede helft
18de eeuw
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133834

Hoekhuis

Gent

Gent

Hippoliet Lippensplein 1‐6 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen met een bepleisterde lijstgevel,
voorgevel van zes traveeën en rechter zijgevel van één travee, onder
mansardedak, voorzien van drie dakkapellen met driehoekig fronton
en drie oeils‐de‐boeuf, uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133835

Hoekhuis

Gent

Gent

Hippoliet Lippensplein 23,
Vlaanderenstraat 78 (Gent)

Hoekpand met afgeschuinde hoektravee onder mansardedak met
dakkapellen bekroond door driehoekig fronton, daterend van 1885.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133836

Hoekhuis

Gent

Gent

Hippoliet Lippensplein 24, 24A‐B (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen, met stompe afgekante hoek, linker
zijgevel van zeven traveeën en rechter van twee traveeën, onder
mansardedak, voorzien van negen dakkapellen met een driehoekig
fronton. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
neoclassicistische inslag, gedateerd 1885.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133837

Hoekhuis

Gent

Gent

Hippoliet Lippensplein 25 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen en twee zijgevels van vier traveeën die burgerhuizen,
de hoektravee flankeren, onder mansardedak, aan elke kant voorzien winkels
van vier dakvensters met gebogen afdekking, van circa 1885.
Constructie met combinatie van neobarokke elementen, voornamelijk
in de pui en de hoektravee, en eerder streng neoclassicistisch
opgevatte bovenbouw van de zijgevels. Lijstgevels van kalkzandsteen,
gecombineerd met gebruik van hardsteen.

vierde kwart
19de eeuw

133838

Gekoppelde burgerhuizen ontworpen door Gent
G. Vereecken

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 2, Karel
Van Hulthemstraat 17 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën, gedateerd 1908, met
gevelsteen: "Georges Vereecken ‐ 1906". Vormt een geheel met het
hoekhuis aan de Hippolyte Metdepenningenstraat, waarbij de
verbinding wordt gelegd door een markerende afgeronde hoektravee
met houten erker en een ronde hoektoren.

voor WO I

133839

Gekoppelde neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 25‐27
(Gent)

Burgerhuizen met een neoclassicistische lijstgevel geritmeerd door de burgerhuizen
superposerende pilasters tussen de traveeën.

neoclassicisme

133840

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 29
(Gent)

Ruim enkelhuis onder lessenaarsdak met bakstenen eclectische gevel burgerhuizen
voorzien van een brede middentravee en markerende arduinen
balkons met gesmede ijzeren leuning in art‐nouveaustijl.

eclecticisme

133841

Hoekcomplex

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 30
(Gent)

Hoekcomplex van 1912, gekenmerkt door gecementeerde gevels met burgerhuizen
een sterk verticaal accent door de traveeënbehandeling.

voor WO I

133842

Burgerhuis

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 31
(Gent)

Burgerhuis met een eclectische lijstgevel van 1899 met vermenging
van neobarokke elementen en art‐nouveaukenmerken.

vierde kwart
19de eeuw

133843

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 57,
Kazernenstraat 26‐28 (Gent)

Bakstenen hoekgebouw, bestaande uit drie stadswoningen, uit begin stadswoningen voor WO I
20ste eeuw.

133844

Hoek‐ en rijhuis

Gent

Gent

Hippolyte Metdepenningenstraat 6‐8
(Gent)

burgerhuizen
Hoek‐ en rijhuis in baksteenstijl uit begin 20ste eeuw met verticaal
geaccentueerde gevelvlakken en typische gecementeerde decoratieve
elementen.

voor WO I

133845

Burgerhuis in rococo

Gent

Gent

Hoefslagstraatje 1 (Gent)

Rococohuis, uitziend op de Leie maar toegankelijk langs een portaal in burgerhuizen
een bijbouw in het Hoefslagstraatje. De beschilderde voorgevel aan
de Leie is zes traveeën breed, twee bouwlagen hoog en afgedekt met
een pseudo‐mansardedak, 1753 gedateerd in het fries. Bepleisterde
bijbouw met twee bouwlagen onder een mansardedak, met
rondboogdeur eveneens van 1753 en in 1779 toegevoegd portiek met
twee Ionische zuilen.

derde kwart
18de eeuw

579/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

Vereecken Georges (Ontwerper)

eclecticisme

rococo
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133846

Stadswoningen

Gent

Gent

Hoefslagstraatje 4, zonder nummer (Gent) Breedhuis van zes traveeën, drie bouwlagen en zadeldak,
onderverdeeld in twee woningen, opklimmend tot begin 19de eeuw
en voorzien van een bepleisterde lijstgevel.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

133847

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoefslagstraatje 6 (Gent)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis met zadeldak opgetrokken uit
baksteen in de 17de eeuw. De verankerde Leiegevel is een twee
traveeën brede trapgevel.

stadswoningen 17de eeuw

133848

Katoenspinnerij Vanden Broecke‐Grenier

Gent

Gent

Hof ten Walle 1‐2 (Gent)

Voormalige katoenspinnerij Vanden Broecke‐Grenier, ontstaan circa
1825, en vanaf 1850‐1851 spinnerij en weverij; sedert het einde van
de 19e eeuw in handen van de textielfamilie Van Acker‐Vanden
Broecke en omstreeks 1895‐96 kreeg het bedrijf het huidige uitzicht,
waaronder het stoommachinehuis en ketelhuis. De oudste bewaarde
constructie betreft de vierkante met ijzeren banden versterkte
fabrieksschouw uit 1850.

fabrieksschoors
tenen,
katoenfabrieken
, ketelhuizen,
machinezalen,
spinnerijen,
weverijen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133849

Burgerhuis

Gent

Gent

Hof van Fiennes 1 (Gent)

Enkelhuis met vier traveeën en twee bouwlagen onder een
mansardedak volgens archiefstukken daterend van 1757. Hoger
opgetrokken middenpartij van twee traveeën bekroond met een
driehoekig fronton voorzien van een oeil‐de‐boeuf met
schelpmotieven.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

133850

Neoclassicistische burgerhuizen met
Chapellerie Gelaude

Gent

Gent

Hofbouwlaan 1, Normaalschoolstraat 2
(Gent)

Het hoekcomplex is een samenstel van drie neoclassicistische
burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw waarin sinds
1893 ook Chapellerie Gelaude gevestigd is.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

neoclassicisme

Aernaut Georges (Ontwerper)

133851

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Hofstraat 12 (Gent)

Dit bescheiden burgerhuis in neoclassicistische stijl, gaat in kern terug burgerhuizen
tot een woning die in 1861 in het kadaster geregistreerd werd in
opdracht van ondernemer van openbare werken, Camille Francies
Vanderstraeten‐Theunissen. Vermoedelijk stond de bouwheer ook
zelf in voor het ontwerp. Het huidig uitzicht wordt bepaald door een
aanpassing die vermoedelijk in het begin van de 20ste eeuw, circa
1910, plaatsvond en waarbij het pand met een bouwlaag werd
opgehoogd en tegelijkertijd de gevel werd aangepast.

voor WO I,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Ontwerper),
Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Opdrachtgever)

133852

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Hofstraat 16‐18 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Deze twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, van een
19de eeuw
gelijkaardig type maar met verschillende traveeënindeling, werden in
1861 in het kadaster geregistreerd. De opdrachtgever van nummer 16
was ondernemer van openbare werken, Camille Francies
Vanderstraeten‐Theunissen. De gelijkaardige nummer 18 maakte
oorspronkelijk deel uit van een ensemble van drie woningen,
opgericht in opdracht van meester kleermaker Pieter Benedikt De
Tender, en eveneens uitgevoerd door Camille Francies
Vanderstraeten‐Theunissen. Vanderstraeten‐Theunissen zal
vermoedelijk ook zelf ingestaan hebben voor de ontwerpen.

neoclassicisme

Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Ontwerper),
Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Opdrachtgever)

133853

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 2 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met neorococo‐invloeden
werd in 1932 ontworpen door architect Ormond Bibauw. De woning
werd gebouwd in opdracht van dokter A. Champon, die toen in de
Muinkkaai 4 woonde aan de andere kant van het bouwblok en de
achterbouw van het pand in de Muinkkaai liet afbreken voor de bouw
van deze woning. Enkelhuis van drie traveeën breed en drie
bouwlagen hoog onder een plat dak, met een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

interbellum

neoclassicisme

Bibauw Ormond (Ontwerper)

133854

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Hofstraat 235‐237 (Gent)

Dit ensemble bestaat uit twee neoclassicistische burgerhuizen
gebouwd volgens een spiegelbeeldschema. De woningen werden in
1876 ontworpen in opdracht van aannemer Camille Eggermont. Het
ensemble betreft twee rijwoningen van twee traveeën breed en drie
bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak, voorzien van
bepleisterde lijstgevels.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Eggermont Camille (Ontwerper),
Eggermont Camille
(Opdrachtgever)
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133855

Opslagplaats

Gent

Gent

Hofstraat 24 (Gent)

Dit voormalige magazijn in neoclassicistische stijl werd volgens de
bouwvergunning gebouwd in 1863 in opdracht van bouwkundige
Francies Cardon‐Note. Het volume is vier traveeën breed en twee en
een halve bouwlaag hoog onder een pannen zadeldak, en is voorzien
van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

opslagplaatsen derde kwart
19de eeuw

133856

Neoclassicistisch hoekpand

Gent

Gent

Hofstraat 32 (Gent)

Hoekpand bij de Guldenspoorstraat in neoclassicistische stijl, volgens burgerhuizen
de bouwvergunning gebouwd in 1868 in opdracht van Pieter‐
Benedikt De Tender en oorspronkelijk gebouwd als een ensemble met
drie andere woningen. De woning is twee en een halve bouwlaag
hoog onder afgewolfd pannen zadeldak en vier traveeën breed aan de
Hofstraat en twee traveeën breed aan de Guldensporenstraat, en is
voorzien van bepleisterde en geschilderde lijstgevels.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133857

Burgerhuis Villa Albert

Gent

Gent

Hofstraat 345 (Gent)

Dit statig burgerhuis, gelegen op de hoek met de Muinklaan, werd in burgerhuizen
eclectische stijl met art‐nouveau‐elementen in 1913 ontworpen door
de Oostendse architect Albert‐Victor Fobert. Het hoekhuis is rijkelijk
uitgewerkt, onder meer zichtbaar in het opmerkelijk siermetselwerk
geïnspireerd op de volkskunst, de typerende erker met bekronend
rond torentje, en de cartouche met de naam van de woning in
verwerkt.

voor WO I

eclecticisme

Fobert Albert‐Victor (Ontwerper)

133858

Woning Vander Veken

Gent

Gent

Hofstraat 349 (Gent)

Architect Monique Stoop ontwierp deze modernistische rijwoning
met brutalistische elementen voor de familie Vander Veken in 1980.
Het is een splitlevelwoning onder een zadeldak met rode dakpannen
en met een gevel in baksteen en ruw zichtbeton.

vanaf 1975

modernisme

Stoop Monique (Ontwerper)

133859

Villa Flora

Gent

Gent

Hofstraat 351 (Gent)

burgerhuizen
Villa Flora, burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
laag zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1910 gebouwd in opdracht
van Albert Van Gele naar ontwerp van architect Jules Van den Hende.
Lijstgevel met art‐nouveau‐inslag en een geglazuurd wit bakstenen
gevelparement, verlevendigd met tegeltableaus van de firma Helman.

voor WO I

133860

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 353 (Gent)

Dit statige burgerhuis in eclectische stijl met elementen uit de neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl werd in 1909 ontworpen door de Gentse
architect Charles De Leu‐Everaert. De Leu‐Everaert diende zelf de
bouwaanvraag in. In de topgevel werd een jaarsteen verwerkt met
het jaartal ‘1910’. De rijwoning is twee traveeën breed en twee
bouwlagen hoog boven een souterrain en onder een leien
mansardedak. Haaks op de bedaking sluit een puntgevel aan.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

De Leu‐Everaert Charles
(Ontwerper), De Leu‐Everaert
Charles (Opdrachtgever)

133861

Eclectisch burgerhuis, gedateerd 1912

Gent

Gent

Hofstraat 355 (Gent)

burgerhuizen
Dit statige burgerhuis in eclectische stijl met elementen uit de art
nouveau werd in 1912 ontworpen door de Gentse architect Charles
De Leu‐Everaert. De Leu‐Everaert diende zelf de bouwaanvraag in. In
de gevel werd een jaarsteen verwerkt met het jaartal ‘1912’. De
rijwoning is drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog boven een
souterrain en onder een plat dak. De lijstgevel met pseudo‐trapgevel
is opgebouwd uit bruin en rood baksteenparement met witstenen
speklagen.

voor WO I

eclecticisme

De Leu‐Everaert Charles
(Ontwerper)

133862

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 359 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1910 ontworpen in
opdracht van R. Van Hamme. De rijwoning is twee traveeën breed en
drie bouwlagen hoog boven een souterrain en onder een pannen
zadeldak en is voorzien van een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

133863

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 361 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1910 ontworpen in
opdracht van Albert Vanderhaeghen‐De Vos. De rijwoning is twee
traveeën breed en drie bouwlagen hoog boven een souterrain en
onder een pannen zadeldak, en is voorzien van een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme
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Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), Cardon‐Note
Franci(e)s (Opdrachtgever)

Van den Hende Jules (Ontwerper),
Helman Céramiques d'Art
(Uitvoerder)
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Burgerhuis ontworpen door Jules Van den Gent
Hende

Gent

Hofstraat 363 (Gent)

Burgerhuis met een geglazuurde bakstenen gevel, van twee traveeën burgerhuizen
en drie bouwlagen onder zadeldak met klimmende dakkapel,
gebouwd naar ontwerp van architect Jules Van den Hende in 1912.

voor WO I

133865

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 373 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1907 ontworpen door burgerhuizen
Roobaert in opdracht van Joseph Van Beerleire. Vermoedelijk gaat
het hier om de Gentse bouwkundige Fr. Roobaert. De rijwoning telt
drie traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een
pannen zadeldak, en is voorzien van een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

133866

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 375 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met neoklassieke kenmerken werd burgerhuizen
in 1908 ontworpen in opdracht van ingenieur De Las Hervedes‐
Martinez. De rijwoning is drie bouwlagen hoog onder een pannen
zadeldak en voorzien van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

voor WO I

eclecticisme

133867

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 42, 42A‐G (Gent)

burgerhuizen
Dit omvangrijke burgerhuis in neoclassicistische stijl met
toegangspoort naar het achterliggende magazijn werd in 1874 in het
kadaster geregistreerd in opdracht van Francies Jan Buyl, die
“koopman – kommissionnaris” van beroep was. De rijwoning telt drie
traveeën en twee en halve bouwlagen boven een souterrain en onder
een pannen zadeldak, en is voorzien van een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133868

Stadswoningen met lijstgevels

Gent

Gent

Hofstraat 44‐54 (Gent)

Ensemble van zes identieke stadswoningen in neoclassicistische stijl, stadswoningen derde kwart
19de eeuw
gebouwd rond 1872‐1875. Het ensemble is gebouwd aan beide zijden
van de Klaproosstraat, die als spiegelas functioneert. De
opdrachtgever was de Gentse bouwkundige Frans Cardon‐Note, die
waarschijnlijk zelf instond voor het ontwerp van het geheel. Elk huis
telt twee traveeën en drie bouwlagen, en is gevat onder een
doorlopend half schilddak.

neoclassicisme

133869

Samenstel met bakstenen gevels

Gent

Gent

Hofstraat 56‐58, 56A (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen met art‐decogetinte kenmerken burgerhuizen
en grotendeels bewaard schrijnwerk, werd in 1930 ontworpen door
architect Jean De Schrijver. De bouwaanvragen werden door twee
verschillende bouwheren ingediend. Voor nummer 56 was dit R. Van
Damme en voor nummer 58 was dit Liévin Hoste.

133870

Stadswoning

Gent

Gent

Hofstraat 6 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Voor deze bescheiden rijwoning in neoclassicistische stijl werd in
19de eeuw
1895 een bouwaanvraag ingediend door de weduwe van handelaar
Julien‐Francies Buyl‐Rotsaert en kinderen. Deze woning is een getuige
van de eerste bouwfase in deze straat, getypeerd door eind‐19de‐
eeuwse neoclassicistische rijwoningen. De rijwoning is opgebouwd uit
twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen
zadeldak en heeft een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

133871

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 60 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐decogetinte stijl werd volgens de
bouwvergunning gebouwd in 1930 naar ontwerp van bouwkundige
Louis Van Haute. De opdrachtgever was O. Vandervelde. De rijwoning
is twee traveeën breed en is drie bouwlagen hoog onder een pannen
zadeldak, en is voorzien van een rood bakstenen parement.

interbellum

133872

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 62 (Gent)

Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1930 ontworpen door
architect Hubert Louël. De opdrachtgever was Victor Hoste. De
rijwoning is twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een
pannen zadeldak, voorzien van een sobere bakstenen lijstgevel.

burgerhuizen

interbellum
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Van den Hende Jules (Ontwerper)

interbellum

Roobaert Fr. (Ontwerper)

Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), Cardon‐Note
Franci(e)s (Opdrachtgever)

De Schrijver Jean (Ontwerper)

neoclassicisme

Van Haute Louis (Ontwerper)

modernisme

Louël Hubert (Ontwerper)
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133873

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 64 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met art‐decogetinte kenmerken werd in 1929
ontworpen door de architect Frans De Geyter. De opdrachtgever was
Edmond Hoste. De rijwoning is twee traveeën breed en drie
bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak. De lijstgevel heeft een
roodbakstenen parement in combinatie met geelbakstenen
geometrische sierelementen op de borstwering.

interbellum

De Geyter Frans (Ontwerper)

133874

Burgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 66 (Gent)

Burgerhuis met art‐decogetinte kenmerken volgens bouwvergunning burgerhuizen
gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect Jean De Schrijver.
Gebouwd in opdracht van J. Daele. Rijwoning met enkelhuisopstand
van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak,
voorzien van een roodbakstenen lijstgevel.

interbellum

De Schrijver Jean (Ontwerper)

133875

Woning van bouwmeester Gustaaf Hebbe Gent

Gent

Hofstraat 74 (Gent)

architectenwoni interbellum
Dit burgerhuis met art‐decogetinte kenmerken werd in 1930
gebouwd in opdracht van bouwmeester Gustaaf Jan Hebbe, die ook ngen
zelf instond voor het ontwerp van het pand. Hebbe woonde in zijn
eigen ontwerp in de Hofstraat woonde tot aan zijn overlijden in 1940.
De rijwoning met bakstenen lijstgevel telt drie bouwlagen onder een
pannen zadeldak.

133876

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 76 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1930 ontworpen door
stadsbouwmeester Charles Bar. De opdrachtgever was Juliaan
Gyselinck‐Bar. De rijwoning is twee traveeën breed en drie
bouwlagen hoog onder een asymmetrisch pannen zadeldak. De
lijstgevel op lage hardstenen plint is opgebouwd uit een bruin
baksteenparement.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Bar Charles (Ontwerper)

133877

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 78 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in art‐decostijl werd volgens de bouwvergunning in
1930 ontworpen door bouwkundige Robert Collenaere in opdracht
van G. De Landtsheer. De naam van de architect vinden we ook terug
in een opschrift op de gevel: “R. COLLENAERE BOUWKUNDIGE”.

interbellum

art deco

Collenaere Robert (Ontwerper)

133878

Magazijn

Gent

Gent

Hofstraat 8 (Gent)

Dit magazijn werd in 1891 ontworpen en volgens het kadaster enkele opslagplaatsen vierde kwart
19de eeuw
jaren later in 1897 gebouwd. Het werd gebouwd als sigarenbedrijf
van E. Vanderhaeghen‐Vermeire, die in een midden‐19de‐eeuwse
woning op het aansluitende perceel in de Muinkkaai woonde.
Aannemer François Migom zorgde voor de uitvoering van de plannen.
De opslagplaats is opgebouwd uit twee bouwlagen en zeven traveeën
onder een pannen zadeldak, en voorzien van een sobere lijstgevel.

133879

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Hofstraat 80 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1929 gebouwd in opdracht van burgerhuizen
O. Leboeuf. De ontwerper van de woning liet geen handtekening
achter op de bouwplannen. De bakstenen rijwoning is twee traveeën
breed en drie bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak.

133883

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 1 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met mansardedak
met twee dakkapellen, daterend van 1860 en voorzien van een
bepleisterde lijstgevel.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133884

Burgerhuizen

Gent

Gent

Holstraat 10‐16 (Gent)

Enkelhuizen van twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldaken, met bepleisterde en beschilderde lijstgevels met
ordonnantie uit tweede helft 19de eeuw.

burgerhuizen

133886

Herberg De Fortuin

Gent

Gent

Holstraat 103 (Gent)

herbergen
Breedhuis, eertijds herberg De Fortuin, van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, lijstgevel van 1776 met behouden
verankering. Bekronend driehoekig fronton met oculus boven de twee
middentraveeën.

133887

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 115 (Gent)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, met een
bepleisterde lijstgevel daterend van 1841 ter vervanging van
puntgevel.
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typologie
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tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
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Hebbe Gustaaf Jan (Ontwerper),
Hebbe Gustaaf Jan
(Opdrachtgever)

Migom François Joseph
(Uitvoerder)

art deco
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133888

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 121A‐B, 119A‐B (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met vier stadswoningen derde kwart
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, van 1866.
19de eeuw

133889

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 123, 123A (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, oorspronkelijke
voorgevel volgens bouwaanvraag daterend van 1778.

burgerhuizen

133890

Hoekhuis

Gent

Gent

Holstraat 125 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis onder schilddak, daterend van 1779.
Drie traveeën brede, gecementeerde voorgevel en verankerde
zijgevel met blinde vensters.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

133891

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 137 (Gent)

Rijhuis met een bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak van 1865, ter vervanging van twee oudere
huisjes.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133892

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 139 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, van 1838.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met houten winkelpui op
begane grond.

stadswoningen, tweede kwart
winkels
19de eeuw

133893

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 17, 17A (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen
afgedekt met een zadeldak met klimmende dakkapellen, daterend uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw met 19de‐eeuwse kern.

133894

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Holstraat 19‐21, 27‐29 (Gent)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van dertien traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken in 1843 in
neoclassicistische stijl. Oorspronkelijk één lijstgevel, onderbroken
door een vernieuwde gevel. In rechter risaliet rechthoekige
koetspoort met achterliggende tuin.

stadswoningen, tweede kwart
herenhuizen
19de eeuw

133895

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 2 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op
gevelsteen gedateerd 1721. Bakstenen lijstgevel verwerkt met
zandsteen, voorzien van een hoger opgetrokken middentravee met
dakvenster, afgelijnd met voluten en bekroond met een driehoekig
fronton.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

133896

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 4 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel, volgens bouwaanvraag van
1845.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

133897

Herenhuis

Gent

Gent

Holstraat 54‐58 (Gent)

Breedhuis van tien traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een
herenhuizen
zadeldak, in 1792 gebouwd door de heer Morel op de hoek van de Hol‐
en Theresianenstraat. Middenrisaliet van vijf traveeën. Het huidige
uitzicht wordt mee bepaald door aanpassingen, die gebeurden bij het
opsplitsen van het herenhuis in meerdere woningen.

133898

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 6 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

133899

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 60 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Enkelhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak$,
19de eeuw
oorspronkelijk deel uitmakend van een groter geheel met oudere kern
van 1837. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint
met behouden verankering.

133900

Stadswoning

Gent

Gent

Holstraat 72 (Gent)

stadswoningen, 18de eeuw,
De woning heeft een 19de‐eeuws uitzicht doch met sporen van
gedenktekens derde kwart
oudere kern: volgens verbouwingsaanvraag van 1859 een 18de‐
19de eeuw, na
eeuwse halsgevel. Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel
WO II
van drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. Tegen de
gevel marmeren gedenkplaat voor Rene De Schuymer, ingehuldigd op
3 juli 1949.
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typologie

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
18de eeuw

burgerhuizen

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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133901

Hoekhuis

Gent

Gent

Holstraat 83‐87 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis onder schilddak, bouwaanvraag
daterend van 1844. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op
arduinen plint. Voorgevel van vier traveeën; zijgevel van drie
traveeën in Schouwvegersstraat.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133902

Burgerhuizen

Gent

Gent

Holstraat 89‐93, 93A‐B (Gent)

Onderkelderde rijhuizen van drie bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met hardstenen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133903

Burgerhuis met houten winkelpui

Gent

Gent

Holstraat 98 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, van circa
1900. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met nog voornamelijk
19de‐eeuws uitzicht en een hoge houten winkelpui uit begin 20ste
eeuw.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw,
voor WO I

133885

Burgerhuis

Gent

Gent

Holstraat 99‐101 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, voorzien burgerhuizen
van een ontpleisterde lijstgevel van 1862 met een middenrisaliet van
twee traveeën.

derde kwart
19de eeuw

133882

Dominicanenklooster met omgeving

Gent

Gent

Holstraat, Hoogstraat, Rasphuisstraat
(Gent)

Het Dominicanenklooster ligt heden ingeplant in een huizenblok
omsloten door Hoogstraat, Holstraat en Rasphuisstraat. De
neogotische bakstenen kapel in de Holstraat maakt onderdeel uit van
de site. De omgeving wordt gevormd door doorgaans 19de‐eeuwse
herenhuizen.

133904

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 1, Nederpolder 16 (Gent) Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder U‐vormig
mansardedak, uit midden 18de eeuw. Burgerhuis vermoedelijk
ontstaan door samenvoeging van verschillende panden. Drie rechter
traveeën van voorgevel overeenstemmend met diephuis met drie
traveeën brede achtergevel; twee nauw aansluitende traveeën met
ingang waarachter gang met tongewelf; twee traveeën van geknikt
linkergedeelte van voorgevel overeenstemmend met diephuis met
achterlijstgevel. Achterbouw met vermoedelijk voorheen stallen.

burgerhuizen

133905

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 2 (Gent)

Twee breedhuizen met twee bouwlagen en drie traveeën onder een
zadeldak, met bepleisterde lijstgevels uit 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

133906

Stadswoning

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 3 (Gent)

Heden breedhuis met een bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak. Gedeeltelijke een oude kern,
aangegeven door zijtrapgevels op de linker zijkant en tussen de
tweede en derde travee.

stadswoningen

133907

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 4 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, met burgerhuizen
een mogelijk tot de 18de eeuw opklimmende kern en een
gecementeerde lijstgevel uit eerste helft 20ste eeuw.

133908

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 5 (Gent)

Classicistisch herenhuis met twee bouwlagen onder schilddak van
1774. Vijf traveeën brede gedecapeerde lijstgevel met
dubbelhuisopstand, met een driehoekig fronton boven de drie
middentraveeën.

herenhuizen

derde kwart
18de eeuw

133909

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 6 (Gent)

Dubbelhuis met drie bouwlagen onder schilddak, met vijf traveeën
brede bepleisterde voorgevel uit 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

133910

Gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Hoofdkerkstraat 7‐8, 9 (Gent)

Drie samen ontworpen rijhuizen met drie bouwlagen onder een
zadeldak met gecementeerde voorgevels met art‐decogetinte
ornamenten uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
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133911

Huis De Draecke

Gent

Gent

Hoogpoort 15 (Gent)

Voormalig huis zogenaamd De Draecke, later horend bij de School van burgerhuizen
Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie. Huis met een verankerde zandstenen
trapgevel met vier traveeën, drie bouwlagen met kelderverdieping en
mansardedak, daterend uit de 15de eeuw, maar aangepast in de loop
van de 20ste eeuw. De arduinen rondboogdeur in Lodewijk XVI‐stijl
dateert vermoedelijk van 1787.

15de eeuw

133912

Huis De Oude Sterre

Gent

Gent

Hoogpoort 17 (Gent)

Achter de bepleisterde 18de‐eeuwse gevel van het huis De Oude
Sterre, gaat een middeleeuws steen schuil. De trapgevel ervan bleef
in de achtergevel bewaard, evenals de kelder en muurfragmenten in
Doornikse steen.

stenen,
burgerhuizen

12de eeuw,
13de eeuw,
18de eeuw

133913

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 19‐23, 23A‐B (Gent)

Burgerhuis met een neoclassicistische lijstgevel van drie traveeën,
vier bouwlagen met rechthoekige vensters, daterend uit eerste helft
19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

133914

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 2‐4, 4A (Gent)

burgerhuizen
Vier bouwlagen hoog hoekhuis met Groentenmarkt, onder een plat
dak, met bepleisterde en beschilderde voor‐ en zijgevel. In kern
opklimmend tot de 18de eeuw, maar aangepast in de eerste helft van
de 19de eeuw.

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

133915

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 24‐26, 26A‐D (Gent)

herenhuizen
Herenhuis met bepleisterde voorgevel op hardstenen plint van vijf
traveeën en drie bouwlagen, volgens de bouwaanvraag daterend van
1776. Een licht vooruitspringend middenrisaliet van drie traveeën
loopt uit op een driehoekig fronton, versierd met oculus en guirlande.
Bepleisterde lijstgevel met Lodewijk XVI‐motieven en een omlijste
rondboogdeur volgens Lodewijk XVI‐model. Aansluitende,
gelijkaardige bijbouw van twee traveeën rechts van de gevel,
daterend uit dezelfde periode.

vierde kwart
18de eeuw

133916

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 25 (Gent)

Burgerhuis met een 19de‐eeuwse, bepleisterde lijstgevel met vier
traveeën, drie bouwlagen en schilddak.

burgerhuizen

19de eeuw

133917

Burgerhuis De Zonne

Gent

Gent

Hoogpoort 27 (Gent)

stenen,
Achter de 19de‐eeuwse, bepleisterde lijstgevel van burgerhuis De
Zonne gaat een complexe bouwevolutie schuil die begint in de 13de achterhuizen,
eeuw. Bewaarde muren in Doornikse steen verwijzen naar de oudste burgerhuizen
bouwfase. Het achterhuis dateert uit de 16de eeuw, en heeft een
bepleisterde trapgevel. In het bovenhuis zijn 17de‐ en 18de‐eeuwse
elementen bewaard.

13de eeuw,
16de eeuw,
19de eeuw

133918

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 28, 28A (Gent)

Drie bouwlagen hoog dubbelhuis van vier traveeën afgedekt met een burgerhuizen
zadeldak, uit eerste kwart 19de eeuw. Geschilderde en bepleisterde
gevel met geaccentueerde en voornamelijk beglaasde middenpartij.

eerste kwart
19de eeuw

133919

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 29 (Gent)

Diephuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak, opgevat als burgerhuizen
een verankerde bak‐ en zandsteenbouw uit de 16de eeuw,
bepleisterd en aangepast als lijstgevel in 19de eeuw en later
gedecapeerd.

16de eeuw,
19de eeuw

133920

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 3, 3B (Gent)

Oorspronkelijk twee woningen, later één rijhuis van vier traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen. Bak‐ en zandsteenbouw uit eerste helft 18de eeuw,
bepleisterd en aangepast als lijstgevel in 19de en eerste kwart 20ste
eeuw. Oudere kern is het best bewaard in het linkse deel van de
voorgevel, namelijk met 18de‐eeuwse arduinen rondboogdeur.

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

133921

Burgerhuis met houten winkelpui

Gent

Gent

Hoogpoort 30 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vijf
burgerhuizen,
traveeën, drie bouwlagen en een houten winkelpui. Voorgevel met
winkels
19de‐eeuws uitzicht, doch met behoud van oudere kern, mogelijk uit
de eerste helft 18de eeuw.

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw
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133922

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogpoort 31 (Gent)

Bepleisterd breedhuis met drie traveeën, twee bouwlagen en een
pseudo‐mansardedak. Verankerde voorgevel van 1764 met
gekoppelde rechthoekige vensters met sponningbeloop, en met
rechthoekige toegang met smeedijzeren waaier in het bovenlicht uit
1788.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

133923

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Hoogpoort 32, 32A‐B (Gent)

stenen,
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en burgerhuizen
vormentaal eigen aan de 13de eeuw. De bovenbouw is een
traditionele trapgevel met vier traveeën en drie bouwlagen onder een
zadeldak, daterend uit de 16de of 17de eeuw. Het betreft een
zandsteenbouw met baksteen voor de top.

13de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw

traditioneel

133924

Goudsmedenhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 33 (Gent)

burgerhuizen,
Het voormalige goudsmedenhuis, ook Huis Samson genaamd, deed
dienst als gildehuis van de goudsmeden tussen 1481 en 1540. De late‐ gildehuizen
15de‐eeuwse gevel in gotische stijl is opgetrokken in Balegemse
zandsteen en telt vier traveeën en twee bouwlagen. Het huis heeft
bakstenen zijtrapgevels en bewaart een laat‐gotische kelder. Het huis
links ervan, reeds geruime tijd deel uitmakend van dezelfde
eigendom, is een breedhuis met een bepleisterde, 19de‐eeuwse
lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak, met een
vermoedelijk 16de‐eeuwse kern.

19de eeuw,
16de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw

gotiek

Van Acker A.B. (Ontwerper), Van
de Voorde Oscar (Ontwerper)

133925

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Hoogpoort 34‐36 (Gent)

Burgerhuis met een classicistische gevel met gecementeerd parement burgerhuizen
met drie traveeën, drie bouwlagen en mansardedak, oorspronkelijk
van 1774, wederopgebouwd onder leiding van A.B. Van Acker in
derde kwart twintigste eeuw.

derde kwart
18de eeuw, na
WO II

classicisme

Van Acker A.B. (Ontwerper)

133926

Burgerhuis in empirestijl

Gent

Gent

Hoogpoort 35 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met een empirelijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen uit eerste kwart 19de eeuw. Oudere kern zichtbaar in de
sporen van de vroegere zijtrapgevel links en een 13de‐eeuwse kelder
overkluisd met kruisgewelf op zuilen met knopkapiteel.

13de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

empire

133927

Herenhuis in empirestijl

Gent

Gent

Hoogpoort 37‐39 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën, drie bouwlagen en schilddak.
Herenwoning in empirestijl naar ontwerp van J.B. Pisson, daterend
van 1802.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

empire

133928

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 38‐40 (Gent)

Bepleisterd, classicistisch herenhuis van vier traveeën, drie
bouwlagen en plat dak, uit vierde kwart 18de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

133929

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 41, 41A‐R (Gent)

Het huis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken stenen,
uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal burgerhuizen
eigen aan de 13de eeuw. Het 16de‐eeuws bovengronds pand heeft
een opstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak
en is voorzien van een zandstenen gevel met een bewaarde
rondboogdeur in een zandstenen omlijsting, ingeschreven in een
spiegelboog en volgens archiefstukken daterend uit 1750.

133930

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogpoort 42‐44, 44A‐C (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen met 19de‐eeuwse,
bepleisterde lijstgevel.

133931

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 43‐49, 47A‐B, 49A‐D (Gent)

stenen,
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en burgerhuizen
vormentaal eigen aan de 13de eeuw. Het bovenpand heeft een 19de‐
eeuwse, bepleisterde voorgevel van drie traveeën en drie bouwlagen.
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133932

Burgerhuis De Grote Arend en
stadswoning

Gent

Gent

Hoogpoort 46‐48, 48A (Gent)

13de eeuw,
stenen,
Gekoppelde woningen met een 19de‐eeuws uitzicht, namelijk met
twee verankerde en bepleisterde lijstgevels van drie en vier traveeën stadswoningen, 19de eeuw
burgerhuizen
en drie bouwlagen. Het linkse pand gaat terug op een meerlagig
middeleeuws pand, zogenaamd huis De Grote Arend, opgetrokken uit
Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal
eigen aan de 13de eeuw.

133934

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 50 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel op arduinen plint van twee burgerhuizen
traveeën, vier bouwlagen en plat dak, voorgevel van circa 1900.

133935

Gekoppelde stadswoningen met
trapgevels

Gent

Gent

Hoogpoort 53‐55, 55A (Gent)

Twee stadswoningen met traditionele trapgevels met drie traveeën stadswoningen vierde kwart
17de eeuw
en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit vierde kwart 17de eeuw.
Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Het rechtse pand heeft
een gepleisterde en verankerde achterpuntgevel van twee traveeën.

133936

Burgerhuis met middeleeuwse kelder

Gent

Gent

Hoogpoort 57 (Gent)

stenen,
Het burgerhuis is een diephuis van vijf traveeën, drie bouwlagen en
afgewolfd dak, met een bepleisterde en beschilderde voorgevel uit de burgerhuizen
19de eeuw, maar met oudere kern. De 13de‐eeuwse kelder in
Doornikse steen is haaks op de straat gelegen.

13de eeuw,
19de eeuw

133933

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 5‐7 (Gent)

burgerhuizen
Laat‐gotisch breedhuis, vermoedelijk uit de 16de eeuw, nu
onderverdeeld in twee eigendommen. Voorgevel van zes traveeën en
twee bouwlagen afgedekt met zadeldak en volledig opgetrokken uit
zandsteen en voorzien van bakstenen zijtrapgevels.

16de eeuw

133937

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 6 (Gent)

Empire‐getint rijhuis van twee traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, burgerhuizen
uit begin 19de eeuw met een bepleisterde lijstgevel.

eerste kwart
19de eeuw

133938

Burgerhuizen De grote of witte Moor en
De zwarte Moor

Gent

Gent

Hoogpoort 60‐62 (Gent)

De aangrenzende panden De grote of witte Moor en De zwarte Moor burgerhuizen,
stenen
hebben elk een gotische, zandstenen trapgevel van circa 1475, met
vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Het pand is een zeer
vroeg voorbeeld van een geslaagde restauratie uit de 19de eeuw,
volgens het principe van een 'wetenschappelijke' reconstructie. De
grote of witte Moor betreft bovendien een uitzonderlijk goed
bewaard meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse
kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de
13de eeuw.

13de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
tweede helft
15de eeuw

133939

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 61, Schepenhuisstraat 1‐3
(Gent)

Hoekhuis met drie verdiepingen en mansardedak met dakkapellen, in stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw,
kern opklimmend tot 17de eeuw, maar sterk aangepast in de 19de en
20ste eeuw
20ste eeuw. Beschilderde en bepleisterde gevel met aan de zijde van
de Schepenhuisstraat oorspronkelijk bestaande uit twee huizen van
respectievelijk drie en twee traveeën.

133940

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 63 (Gent)

Hoekhuis, in 1808 opgetrokken naar ontwerp van P.J. de Broe voor
het brandweercorps. Bepleisterde voorgevel van drie traveeën met
een benadrukt middenrisaliet.

burgerhuizen, eerste kwart
brandweerkazer 19de eeuw
nes

133941

Middeleeuwse kelder

Gent

Gent

Hoogpoort 63, Onderstraat 36 (Gent)

Kelder van een middeleeuws pand, opgetrokken uit Doornikse
kalksteen met een vormentaal (decoratieve kapitelen) en
bouwtechniek (Opus Incertum, gewelven) eigen aan de 13de eeuw.

stenen, kelders 13de eeuw
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vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
traditioneel

gotiek

gotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

de Broe Pierre‐Jean (Ontwerper)
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133942

Grote‐ en Achtersikkel

Gent

Gent

Hoogpoort 64 (Gent)

Voormalig middeleeuws steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie
Van der Zickelen. Ingrijpende restauratie tussen 1900 en 1908 door
architect Van Hamme en ingericht als muziekconservatorium naar
ontwerp van stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe met nieuwe
vleugels in een aansluitende stijl aan de Biezekapelstraat. De Grote
Sikkel omvat twee trapgevels van 1481, bij de restauratie
gereconstrueerd in Doornikse kalksteen. Gelijkaardige zijgevel van zes
traveeën in de Biezekapelstraat en achtertrapgevel. Aan Hoogpoort
sluit de vroegere "Zael" aan, voorzien van een lijstgevel van zes
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. De Achtersikkel omvat
verscheidene gebouwen, voornamelijk te dateren van eerste helft
14de eeuw tot 16de eeuw, en uit verschillende materialen
opgetrokken, ingeplant rondom een open pleintje, van de
Biezekapelstraat afgesloten door een ijzeren hek. Deze gebouwen
omvatten onder meer een bakstenen en kalkzandstenen toren, een
oostvleugel met arcaden en een gotische kapel.

burgerhuizen,
hekken,
muziekscholen,
refugiehuizen,
waterputten,
torens, arcades

15de eeuw,
eerste helft
14de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede helft
16de eeuw,
voor WO I

traditioneel,
gotiek,
neotraditioneel

133943

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Hoogpoort 75 (Gent)

Burgerhuis met een classicistische, bepleisterde gevel volgens
bouwaanvraag van 1775: vier traveeën en vier bouwlagen met
driehoekig fronton en een plat dak. In het begin van de 20ste eeuw
toegevoegde bovenste verdieping en bewaarde oudere kern,
aangegeven door de romaanse kelders.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

classicisme

133944

Huis Serlippens

Gent

Gent

Hoogpoort 77 (Gent)

Burgerhuis in rococostijl, genaamd naar J.J. Serlippens die in 1751 een burgerhuizen
aanvraag indiende voor het bouwen van dit huis. Volgens het jaartal
in het smeedijzeren balkon zou het werk in 1752 voltooid geweest
zijn. Bepleisterd en geschilderd dubbelhuis van vijf traveeën, twee
bouwlagen op een gecementeerde plint en afgedekt met een
mansardedak. De bepleisterde en uitgewerkte gevel illustreert
duidelijk de rococogeest in de accentuatie van de middenpartij, de
versieringsmotieven en de golvende beweging van de gevel.

derde kwart
18de eeuw

rococo

133945

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogpoort 79 (Gent)

Gecementeerde en aangepaste gevel met een uitspringend balkon.

stadswoningen

133947

Huis Den Ram

Gent

Gent

Hoogpoort 8‐12 (Gent)

Het burgerhuis Den Ram gaat terug op een meerlagig middeleeuws
pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een
constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. Het
bovenhuis, met een bepleisterde gevel van vijf traveeën en drie
bouwlagen, dateert uit 1732, opgetrokken in opdracht van Aegidius
Frans De Zomere, procureur van Ghedele.

stenen,
burgerhuizen

vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

133946

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 8‐12 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen. Bepleisterde lijstgevel
met rechthoekige vensters: opklimmend tot 18de eeuw, doch
aangepast in 19de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

133948

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogpoort 83 (Gent)

Lijstgevel van drie traveeën, twee bouwlagen en mansardedak met
dakkapel, voorzien van driehoekig fronton, op het fries gedateerd
1714 en met winkelpui op de gelijkvloerse verdieping.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
18de eeuw

133949

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 85 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen op een plint van natuursteenblokken.
Gevels van respectievelijk drie en vijf traveeën met over de
bouwlagen doorlopende omlijstingen.

stadswoningen,
winkels

133950

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogpoort 9‐13 (Gent)

Zeven traveeën breed herenhuis met drie bouwlagen en zadeldak met herenhuizen
dakkapel, volgens archiefstukken daterend van 1783. Lijstgevel
opgetrokken uit zandsteen met stucversiering en met behouden
rondboogdeur in de centrale travee.
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vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

context

persoon
Van Hamme Ernest (Ontwerper),
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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133951

Middeleeuwse kelder

Gent

Gent

Hoogpoort zonder nummer (Gent)

Middeleeuwse kelder van het gesloopte huis ''t Gulden Hooft'

kelders

13de eeuw

133952

Brouwerij Den Pauw

Gent

Gent

Hoogstraat 1, Oude Houtlei 2A‐G (Gent)

brouwerijen,
derde kwart
Hoekhuis met de Oude Houtlei. Het huis kreeg een stenen gevel ter
stadswoningen 17de eeuw
vervanging van een houten gevel (1650‐51). Bepleisterde en
beschilderde zandstenen trapgevel van thans twee traveeën en twee
bouwlagen afgedekt met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde
zijgevel van twee traveeën uitgebreid met een onderkelderde
achterbouw van vijf traveeën.

133953

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 100, 100A‐C (Gent)

Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en drie en
een halve bouwlaag van 1863.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

133954

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 101 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met mansardedak met
dakkapel. In kern vermoedelijk opklimmend tot 18de eeuw, zie de
zandstenen pui, maar met bovenbouw aangepast in 1826 naar
ontwerp van B.J. Colpaert.

burgerhuizen

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

133955

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 102 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde lijstgevel op geprofileerde arduinen plint, uit tweede
helft 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

133956

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 103 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
bepleisterde lijstgevel met imitatiebanden uit vierde kwart 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133957

Stadswoning en beluik 't Drongenpoortje

Gent

Gent

Hoogstraat 105‐123 (Gent)

beluiken,
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.
Bepleisterde lijstgevel uit 18de eeuw. Daarachter, beluik zogenaamd stadswoningen,
"'t Drongenpoortje". Steegbeluik met een woning links (nummer 105) waterpompen
en een rij van acht huizen rechts, achter smalle overbouwde toegang
en smalle doorgang, vernauwd door het vooruitspringen der huizen
rechts nummers 119‐121.

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133959

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 110 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
een bepleisterde lijstgevel uit tweede‐derde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133958

Herenhuizen

Gent

Gent

Hoogstraat 11‐13 (Gent)

Gelijkaardige onderkelderde herenhuizen van het enkelhuistype in
second‐empirestijl daterend uit derde kwart 19de eeuw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

133960

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 128, 128A‐C (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, met een voorgevel van 1835 ter vervanging van een
trapgevel, mogelijk behoud van een oudere kern. Bepleisterde
lijstgevel met enkelhuisopstand en met behouden verankering.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133961

Stadswoning met winkel

Gent

Gent

Hoogstraat 129‐131, 129A‐D (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen en
vier traveeën onder schilddak, daterend van 1823. Links bewaarde
houten winkelraamomlijsting.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw

133962

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 132, 132A‐D (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak;
bepleisterde lijstgevel uit 19de eeuw met aanpassingen uit eerste
helft 20ste eeuw. Bovenbouw gemarkeerd door erker met bekronend
balkonhek.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

133963

Steegbeluik

Gent

Gent

Hoogstraat 133‐149, 149A (Gent)

Uit 1829 daterend eenzijdig bebouwd steegbeluik met woningen van beluiken,
twee bouwlagen en twee traveeën, met blokje woningen achteraan, werkplaatsen
een tweelaags werkhuisje van drie traveeën aan de rechterzijde en
een smalle overbouwde toegang.

tweede kwart
19de eeuw

590/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Colpaert Benoit Joseph
(Ontwerper)

second empire
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133964

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 142 (Gent)

133965

Burgerhuizen

Gent

Gent

133966

Hof van Vinderhoute

Gent

133967

Stadswoning

133969

datering

stijl

burgerhuizen
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in
kern opklimmend tot tweede helft 18de eeuw, aangepast met nieuwe
gevelcementering en erker in art‐decostijl naar ontwerp van J.
Lippens in 1922.

interbellum,
tweede helft
18de eeuw

art deco

Hoogstraat 148‐150 (Gent)

Onderkelderde enkelhuizen met lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Hoogstraat 15, 15A‐C (Gent)

herenhuizen,
Historisch huis of hof van Vinderhoute, verbouwd omstreeks 1730
door de familie de Montmorency en in 1781 nogmaals aanpassingen stallen,
koetshuizen
door J.P.J. Zoetaert, die het huidige uitzicht grotendeels bepalen.
Herenhuis met een bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak. De voormalige stallingen geopend met
rondboogarcade van zeven traveeën zijn overkluisd met gedrukte
gewelven gescheiden door gordelbogen.

Gent

Gent

Hoogstraat 159 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen afgedekt met
schilddak; bepleisterde lijstgevel uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

Trapgevel

Gent

Gent

Hoogstraat 161 (Gent)

Trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen gedateerd op
cartouches 1663.

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

133968

Stadswoning met trapgevel en kastkapel

Gent

Gent

Hoogstraat 161 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak. Barok
trapgeveltje opgetrokken uit bak‐ en zandsteen in tweede helft 17de
eeuw, gerestaureerd circa 1900. Ernaast overdekte doorgang:
tudorboogvormig deurtje met erboven houten muurkapelletje.

stadswoningen, tweede helft
kastkapellen
17de eeuw

133970

Winkel

Gent

Gent

Hoogstraat 17, 17A‐C (Gent)

Oorspronkelijk behorend bij nummer 15, doch in de loop van de 20ste stadswoningen, 20ste eeuw
winkels
eeuw verbouwd: vernieuwd bakstenen parement, winkelpui met
entresol en toegevoegde bovenste verdieping onder plat dak.

133971

Priorij van het klooster van Onze‐Lieve‐
Vrouw van Galilea

Gent

Gent

Hoogstraat 19 (Gent)

burgerhuizen,
Voormalige Priorij van het klooster van Onze‐Lieve‐Vrouw van
priorijen
Galilea, dat oorspronkelijk het hele pand tussen Hoogstraat,
Turrepoortsteeg, Holstraat en Schouwvagersstraat besloeg en hier
was gevestigd sinds de jaren 1440. In 1810 werden de
kloostergebouwen verdeeld in verschillende percelen en omgevormd
tot burgerhuizen met tuin. Breedhuis van acht traveeën en twee
bouwlagen afgedekt met zadeldak. De oude lijstgevel onderging in
1813 enkele wijzigingen, maar het huidige uitzicht wordt bepaald
door werken in 1956 waarbij de gevel werd ontpleisterd en
gerestaureerd in 16de‐eeuwse trant. Gelijkaardige, minder
gereconstrueerde achtergevel van zeven traveeën.

133972

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 21 (Gent)

Eertijds deel uitmakend van het klooster van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Galilea, nu breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak en een bepleisterde lijstgevel, daterend van 1802.

kloosters,
herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

133973

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 22 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
zadeldak, oorspronkelijk trapgeveltje, omgebouwd tot een
empiregevel in 1844, huidige bepleisterde en beschilderde lijstgevel
uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133974

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hoogstraat 23‐25 (Gent)

Breedhuis van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Huidige bepleisterde lijstgevel uit begin 19de eeuw opgetrokken ter
vervanging van de voormalige kloostergebouwen van Onze‐Lieve‐
Vrouw van Galilea.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

133975

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 24 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
afgedekt met schilddak, en met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel in neoclassicistische stijl van 1843.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

591/1748

typologie

burgerhuizen,
winkels

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

barok

eerste kwart
19de eeuw, na
WO II

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Lippens Jules (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

133976

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hoogstraat 27 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
met vermoedelijk oude kern, doch voorgevel daterend uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische
stijl.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133977

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 28 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag met
zadeldak en een bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl van
1835.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133978

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 29 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw
Hoekhuis met een voorgevel van twee traveeën en drie bouwlagen
onder mank zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de
eeuw met latere aanpassingen zoals toevoeging van derde bouwlaag
in 1857. Tweelaagse aanbouw onder zadeldak, vermoedelijk uit de
18de eeuw.

133979

Brouwerij De Caerde

Gent

Gent

Hoogstraat 3 (Gent)

Eertijds brouwerij zogenaamd De Caerde, later Het Trompet en De
Spiegel. Volume met een trapgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1641‐42.

133980

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 30‐34 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Aanleunende bakstenen achterbouw
onder schilddak.

derde kwart
19de eeuw

133981

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 33‐37 (Gent)

burgerhuizen,
Ruim hoekhuis van bak‐ en zandsteen daterend uit de tweede helft
van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd Mariabeelden
in 1898, volgens de gevelsteen in de plint onder leiding van P.
Eeckhout in 1966. Voorgevel van tien traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, met een overkragende bovenbouw. Zijgevel van acht
traveeën met gelijkaardige overkraging en rechts een trapgevel van
drie traveeën. Op hoekpenant zandstenen nis met een in 1987
gereconstrueerd Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld door beeldhouwer Gerard
Thienpont.

tweede helft
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

133983

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 36 (Gent)

burgerhuizen,
Aanvankelijk een breedhuis met twee bouwlagen en acht traveeën
brede voorgevel in de Peperstraat, volgens archiefstukken gedateerd winkels
1779, in de loop van de 19de eeuw verhoogd met één bouwlaag en
opgesplitst. Hoekpand met huidige, bepleisterde voorgevel in de
Hoogstraat, drie bouwlagen en drie traveeën, met op begane grond
houten winkelpui en langs de Peperstraat een houten winkelraam.

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

133982

Polikliniek Rerum Novarum

Gent

Gent

Hoogstraat 36 (Gent)

Nieuwe bouw van circa 1970, waarvan de oorspronkelijk de twee
rechtse, nu de vier rechtse, traveeën aanleunen bij het Hotel Reylof.

ziekenhuizen

na WO II

133984

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 39 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
een bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Voorheen barokhuis van
twee bouwlagen met twee getrapte dakvensters en barokke deur,
huidige voorgevel grotendeels daterend van 1841 en verhoogd eind
19de eeuw. Bepleisterde achtergevel van twee bouwlagen met
behouden verankering.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

592/1748

plantensoort

context

persoon

brouwerijen,
tweede kwart
stadswoningen 17de eeuw

traditioneel

Eeckhout Paul (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)
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133986

Dominicanenklooster

Gent

Gent

Hoogstraat 41 (Gent)

De huidige gebouwen van de voormalige leprozerie, of zogenaamd
Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens
Dominicanenklooster, klimmen op tot de 16de en 17de eeuw.
Kloostergebouwen met galerijen en bovenverdieping in traditionele
bak‐ en zandsteenstijl daterend van 1637‐1665, omringen de
vierkante binnentuin. De huidige hoofdingang aan de Hoogstraat is
een in 1957 aangepast gebouw met gedecapeerde 19de‐eeuwse
lijstgevel van 1862 naar ontwerp van J.B. Hauman. Tot de site behoort
ook een pseudo‐basilicale, neogotische kerk in de Holstraat, door Jan
Baptiste Van de Cappelle junior. Ten noorden van de site bevindt zich
het voormalige abdishuis, uitgewerkt als een beschilderde en
verankerde bak‐ en zandsteenbouw uit het derde kwart van de 17de
eeuw, en een brouwerij, opgevat als een zandstenen gebouw met een
verankerde trapgevel, vermoedelijk uit de tweede helft van de 16de
eeuw.

abdijen,
brouwerijen,
kloosters,
lazaretten,
kloosterkerken

tweede helft
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

traditioneel,
neogotiek

133987

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 45, 45A‐E (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
een ontpleisterde lijstgevel op arduinen plint naar ontwerp van J.J.
Souvan van 1863.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

133985

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hoogstraat 4‐6 (Gent)

In twee woningen verdeeld pand met empiregevel van negen
traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldaken; huidige
voorgevels naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle, respectievelijk
daterend van 1838 en 1829, doch met oudere kern.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

133988

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 47 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak van
1864. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op geprofileerde
hardstenen plint.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

133989

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Hoogstraat 49 (Gent)

Herenhuis met een neoclassicistische bepleisterde lijstgevel van vier
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit derde kwart 19de
eeuw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

133990

Burgerhuis Het Tonneken

Gent

Gent

Hoogstraat 5 (Gent)

Huis met een bak‐ en zandstenen gevel van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw, volgens
bouwaanvraag met gevelaanpassingen van 1712. Overkragende
bovenbouw met tudorbogen op consoles en een in‐ en uitgezwenkte
geveltop.

burgerhuizen

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

133991

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 50 (Gent)

Dubbelhuis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van 1778.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

133992

Werkhuis van Liefdadigheid

Gent

Gent

Hoogstraat 51‐55, 53A‐C (Gent)

werkplaatsen
Volgens bouwaanvraag voorheen Werkhuis van Liefdadigheid,
eertijds ondergebracht in het voormalige Rijke Gasthuis. Bepleisterde
en beschilderde gevelwand van acht traveeën en drie bouwlagen,
nummers 51‐53 daterend van 1843, nummer 55 naar ontwerp van
J.P. Allo van 1835.

133993

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 60 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
voormalige trapgevel verbouwd tot bepleisterde en beschilderde
lijstgevel in 1836.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

133994

Stadswoningen

Gent

Gent

Hoogstraat 62‐64 (Gent)

Onderkelderde enkelhuizen met bepleisterde en beschilderde
lijstgevels van samen vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak
uit eind 19de eeuw, op de achteruitspringende nieuwe rooilijn.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133995

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 66, 66A‐E (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, met
een manke trapgevel, uit de tweede helft van de 16de eeuw of de
eerste helft van de 17de eeuw, later afgevlakt en bepleisterd.

burgerhuizen

tweede helft
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

593/1748

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Hauman Jan Baptist (Ontwerper),
Van de Cappelle Jean Baptiste
junior (Ontwerper)

Souvan J.J. (Ontwerper)

empire

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

neoclassicisme

Allo Jacobus Petrus (Ontwerper)
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133996

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 68 (Gent)

Achteruitspringend rijhuis ten opzichte van de oude rooilijn, van vier stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
traveeën en drie bouwlagen met plat dak, uit het vierde kwart van de
19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

133997

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 69 (Gent)

Twee bouwlagen hoog bepleisterd hoekhuis onder zadeldaken,
vermoedelijk daterend uit derde kwart 18de eeuw. Voorgevel van
vier traveeën met twee hoger opgetrokken middentraveeën,
bekroond met driehoekig fronton.

133998

Huis Het Meuleken

Gent

Gent

Hoogstraat 7 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Hoekhuis met de Turrepoortsteeg van drie en een halve bouwlaag
18de eeuw
onder afgewolfd zadeldak, voorgevel vermoedelijk daterend uit eind
18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën

133999

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 71 (Gent)

herenhuizen
Het onderkelderde huis is opgetrokken in neoclassicistische stijl op
het einde van de 19de eeuw, namelijk volgens een ontwerp van 1892
van de hand van architect Masereel, in opdracht van brouwer
Heughebaert ‐ Van Loo. Hoekhuis van drie bouwlagen hoog met
bepleisterde lijstgevels tellen vier traveeën in de voorgevel, één
afgekante hoektravee, en drie traveeën in de Rasphuisstraat.

134000

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 73 (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie stadswoningen, tweede helft
19de eeuw
bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw doch mogelijk met winkels
oudere kern. Winkelpui uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

134001

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 77 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met stadswoningen tweede helft
een bepleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

134002

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 83 (Gent)

Stadswoning met een eenvoudige bepleisterde lijstgevel van twee
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

134003

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 85 (Gent)

Stadswoning met een lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen
met zadeldak van 1833.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134004

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 87 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
een bepleisterde lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134005

Burgerhuis naar ontwerp van architect M. Gent
Braeckman

Gent

Hoogstraat 89‐91 (Gent)

Rijhuis met gecementeerde voorgevel met imitatievoegen, daterend
van circa 1930, volgens gevelsteen naar ontwerp van Marin
Braeckman.

burgerhuizen

interbellum

134006

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 9, 9A (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend van 1905, met een lijstgevel bekleed met
geglazuurde bakstenen, verlevendigd met arduin.

burgerhuizen

voor WO I

134007

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 93, 93A‐B (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
een bepleisterde lijstgevel volgens bouwaanvraag van 1788‐89.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

134008

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 95 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en een
bepleisterde lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134009

Herenhuis

Gent

Gent

Hoogstraat 96, 96A‐B, 96F (Gent)

Onderkelderd rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een
pseudomansardedak met twee dakkapellen en voorzien van een
bepleisterde lijstgevel, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

594/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Masereel (Ontwerper)

Braeckman Marin (Ontwerper)
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134010

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hoogstraat 97‐99, 99A (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
opgetrokken in het tweede kwart van de 19de eeuw, nummer 99 in
empiregetinte stijl van 1828.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134011

Stadswoning

Gent

Gent

Hoogstraat 98 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, met een eenvoudige bepleisterde lijstgevel van 1845.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134012

Burgerhuis

Gent

Gent

Hooiaard 1, 1A (Gent)

Breedhuis met empire‐getinte lijstgevel, drie bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak uit begin 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

134013

Burgerhuis

Gent

Gent

Hooiaard 2 (Gent)

Huis onder geknikt zadeldak, met een halsgevel van vijf traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen met hoger opgetrokken middentravee bekroond met
uitgewerkt driehoekig fronton, volgens archiefstukken gedateerd
1714. Achtergevel aan het Schuddeveestraatje met een drie traveeën
brede lijstgevel.

eerste kwart
18de eeuw

134014

Burgerhuis

Gent

Gent

Hooiaard 3 (Gent)

Huis met halsgevel, opgevat als een beschilderde en verankerde
baksteenbouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
uit de eerste helft van de 18de eeuw. Achteraan aan het
Schuddeveestraatje bakstenen tuitgevel met muurvlechtingen, vier
traveeën en drie bouwlagen.

burgerhuizen

eerste helft
18de eeuw

134015

Burgerhuis

Gent

Gent

Hooiaard 4 (Gent)

Oorspronkelijk diephuis, nu met vier bouwlagen en drie traveeën,
onder afgesnuit dak. 19de‐eeuwse lijstgevel, maar met oudere kern,
die ook zichtbaar is in de behouden achtergevel: verankerde
puntgevel met drie bouwlagen en drie traveeën.

burgerhuizen

19de eeuw

134016

Burgerhuis

Gent

Gent

Hooiaard 5 (Gent)

Huis met halsgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
uit de eerste helft van de 18de eeuw met een bepleisterde voorgevel.
Achteraan: bakstenen lijstgevel van twee traveeën.

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

134017

Hoekhuis

Gent

Gent

Hooiaard 6 (Gent)

Hoekhuis met de Graslei, met drie bouwlagen en drie traveeën brede burgerhuizen
voorgevel met halsgevel, onder zadeldak op de fries gedateerd 1725.
Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Vier traveeën brede
zijgevel aan de Graslei.

eerste kwart
18de eeuw

134018

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 1, Veldstraat 64 (Gent)

Hoekhuis met drie en een halve bouwlaag van respectievelijk twee,
een afgeronde hoek en vier traveeën onder afgesnuit dak, uit vierde
kwart 19de eeuw. Lijstgevel met behouden bepleisterde bovenste
bouwlaag met vensters in stucomlijsting.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134019

Hoekhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 10, Predikherenlei 26‐29, 26A Hoekhuis van vijf bouwlagen onder plat dak, uit de 19de of 20ste
(Gent)
eeuw, met een bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
afgeronde hoektravee.

134020

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 11 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit tweede helft 19de burgerhuizen
eeuw, met een rijk versierde bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

134021

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Hoornstraat 13 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met hardstenen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134022

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Hoornstraat 2‐6 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen bestaande uit drie woningen van drie burgerhuizen,
traveeën elk, met zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde winkels
en geschilderde lijstgevel met op de begane grond houten
winkelpuien.

tweede helft
19de eeuw

134023

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 3 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

595/1748

stijl

meergezinswoni 19de eeuw,
ngen
20ste eeuw

burgerhuizen

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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134024

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 5 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
begrensd door geblokte hoekpilasters.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134025

Burgerhuizen

Gent

Gent

Hoornstraat 7‐9 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en vier bouwlagen met zadeldak uit
tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel,
verticaal middendoor gedeeld door brede met stuc versierde
middenpenant, en met op de begane grond twee winkelpuien.

burgerhuizen,
winkels

tweede helft
19de eeuw

134026

Burgerhuis

Gent

Gent

Hoornstraat 8, 8A‐D (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en vier en een halve bouwlaag met
zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw, met een bepleisterde en
witgeschilderde gevel begrensd door kolossale pilasters.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134028

Stadswoning

Gent

Gent

Houtbriel 14 (Gent)

Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen afgedekt met een
pseudomansardedak, volgens de bouwaanvraag daterend van 1752,
voorzien van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

134029

Klooster der zwarte zusters

Gent

Gent

Houtbriel 15, Kalvermarkt 1 (Gent)

Gebouwen behorend bij het klooster der zwarte zusters, met van links
naar rechts: een Lodewijk XVI‐huis van zes traveeën en één bouwlaag
van 1729, een rijhuis van twee traveeën, een rijhuis van zeven
traveeën met een bepleisterde voorgevel uit de eerste helft 19de
eeuw, de zijingang van het klooster als een breedhuis van drie
traveeën, daterend van 1723 en aangepast in 1780, en ten slotte een
neogotische kapel naar ontwerp van architect A. Van Assche uit 1873.
In de tuin gelegen 17e‐eeuws gebouwtje, opgevat als een bak‐ en
zandsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.

bijgebouwen,
kloosters,
stadswoningen,
siertuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

134030

Burgerhuis

Gent

Gent

Houtbriel 16 (Gent)

burgerhuizen
Huis van twee bouwlagen hoog, met vier traveeën en een geknikt
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde voorgevel, vermoedelijk uit de
18de eeuw doch aangepast in de loop van de 19de eeuw. Twee
middeltraveeën zijn hoger opgetrokken tot een puntgevel.

18de eeuw,
19de eeuw

134031

Burgerhuis

Gent

Gent

Houtbriel 18 (Gent)

Dubbelhuis met 19de‐eeuwse bepleisterde lijstgevel op arduinen plint burgerhuizen
met zes traveeën, twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak,
vermoedelijk 18de‐eeuwse kern.

18de eeuw,
19de eeuw

134032

Burgerhuis

Gent

Gent

Houtbriel 20 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het
derde kwart van de 19de eeuw, van vier traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

134033

Stadswoning

Gent

Gent

Houtbriel 22 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen met zadeldak met een stadswoningen 18de eeuw
bepleisterde lijstgevel en vermoedelijk 18de‐eeuwse kern.

134034

Burgerhuis

Gent

Gent

Houtbriel 26 (Gent)

Enkelhuis met vier traveeën, drie en halve bouwlaag en zadeldak, en
met een bepleisterde voorgevel uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134027

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Houtbriel 5‐13, 5A‐D (Gent)

Rijwoningen van het enkelhuistype, voornamelijk met twee traveeën, burgerhuizen
drie bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde lijstgevels uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

134035

Hoveniersberg en omgeving

Gent

Gent

Hoveniersberg 1‐22, 25‐34, zonder
nummer, Sint‐Pietersnieuwstraat 99‐111
(Gent)

De Hoveniersberg is het enig resterend dwarsstraatje van de Sint‐
Pietersnieuwstraat dat van de Blandijnberg afdaalt naar de Schelde,
met links en rechts nog relicten van de oorspronkelijke terrastuinen
op de oostelijke steilwand van de Schelde.

stadswoningen,
burgerhuizen,
beluiken,
verharde wegen

134036

Faculteit van Economische
Wetenschappen

Gent

Gent

Hoveniersberg 24 (Gent)

Het Faculteitsgebouw van de Economische Wetenschappen werd
tussen 1975 en 1978 opgetrokken naar ontwerp van de Brusselse
architecten Raoul Brunswyck en Odon Wathelet.

universiteitsgeb vanaf 1975
ouwen

596/1748

eerste helft
18de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

classicisme

Van Assche Auguste (Ontwerper)

brutalisme

Brunswyck Raoul J. (Ontwerper),
Wathelet Odon H.O.F.G.
(Ontwerper)
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134037

Steegbeluik

Gent

Gent

Hoveniersberg 25‐32 (Gent)

Klein steegbeluikje met twee parallelle rijen arbeidershuizen uit 1842, beluiken
toegankelijk via een muur met poortje. Beluikhuizen van twee
bouwlagen, twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak.

134038

Lusthof Emmaüskasteeltje

Gent

Gent

Hoveniersberg zonder nummer (Gent)

Zogeheten Emmaüskasteeltje, gelegen op de vrij steile oosthelling van
de Blandijnberg, te midden van groenbeplanting. Omvat rechts het
zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw
met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen
trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde
aanleunende traptoren. Links, in het derde kwart 19de eeuw
aangebouwde bakstenen gebouwen van de voormalige Brasserie et
Glacière du petit Château d'Emmaüs, namelijk brouwerij en ijskelder.
Voorgevel van drie bouwlagen met twee verspringende traveeën en
ronde hoektoren. Een vermoedelijk uit de 16de eeuw daterend
bijgebouwtje met tuitgevel onder steil zadeldak bevindt zich links
ervan.

134039

Twee ijskelders van brouwerij‐
frisdrankenbedrijf Donny‐Bartsoen

Gent

Gent

134043

Ensemble van burgerhuizen

Gent

134044

Appartementsgebouw Résidence du Sud

134045

datering

eerste helft
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Hoveniersberg zonder nummer, Sint‐
De twee ijskelders opgericht rond 1870 door de familie Donny‐
Pietersnieuwstraat zonder nummer (Gent) Bartsoen, maken deel uit van de site van het Emmaüskasteeltje.

ijskelders

derde kwart
19de eeuw

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 159‐160, 161,
159A‐B (Gent)

Ensemble gevormd door drie rijhuizen van ieder twee traveeën en
drie bouwlagen, met zadeldak en een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel, uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 308‐320 (Gent)

Monumentaal appartementsgebouw in een modernistische, zakelijke appartementsge na WO II
bouwen
vormgeving, van acht traveeën en zeven bouwlagen, met twaalf
appartementen, ontworpen in 1954 door architect André Claessens in
opdracht van Jean Boulet en de weduwe van Albert Boulet.

Herenhuis

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 32 (Gent)

Onderkelderd herenhuis met vier traveeën en drie en een halve
bouwlaag, met zadeldak, volgens archiefstukken van 1861.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

134046

Burgerhuis

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 34 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1863. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel met later toegevoegde erker.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134047

Stadswoning

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 48 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens stadswoningen derde kwart
19de eeuw
archiefstukken van 1863, en voorzien van een eenvoudige
bepleisterde lijstgevel.

134048

Residentie Albert I

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 624‐638 (Gent)

appartementsge na WO II
In 1947 ontwierp de Brusselse architect Arnold Renouprez met
bouwen
Residentie Albert I één van de eerste appartementsgebouwen rond
het Koning Albertpark in Gent. Residentie Albert I is een sobere,
modernistisch getinte hoogbouw van acht bouwlagen onder een plat
dak, met een parement van rode baksteen.

134049

Herenhuis

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 65 (Gent)

Herenhuis met vier traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1864. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met enkelhuisopstand, opvallend door zijn fijne
stucversiering.

134050

Burgerhuis

Gent

Gent

Hubert Frère‐Orbanlaan 93 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met een burgerhuizen
bepleisterde lijstgevel, volgens archiefstukken van 1864.

134052

Hoekcomplex

Gent

Gent

Hugo Van der Goesstraat 1, 1A, Sint‐
Salvatorstraat 127, 127A‐C (Gent)

Hoekcomplex, uit eerste kwart 20ste eeuw, van drie bouwlagen met
respectievelijk drie, vier en drie traveeën met afgeschuinde
hoektravee onder mansardedak met dakkapellen.

597/1748

burgerhuizen,
winkels

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

brouwerijen,
landhuizen,
ijskelders,
bijgebouwen

herenhuizen

stijl

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

Renouprez Arnold (Ontwerper)
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naam

134053

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Burgerhuizen In den Nieuwen Sapeur en In Gent
de Snoek

Gent

Hugo Van der Goesstraat 8, Sint‐
Salvatorstraat 129 (Gent)

Hoek‐ en rijhuis, zogenaamd In den Nieuwen Sapeur en In de Snoek, burgerhuizen,
restant van een hoekcomplex met symmetrische afgesnuite hoeken. winkels
Op de zijgevel gedateerd "anno 1907" en volledig opgetrokken uit
gewapend beton door Albert D'Havé. Hoekpand met geaccentueerde
hoektravee met winkel op de begane grond en over vier traveeën
doorlopende erker op de bel‐etage ondersteund door
kwartcirkelvormige consoles. Zijpand van twee traveeën.

134054

Burgerhuis

Gent

Gent

Huidevetterken 23, Sleepstraat 172 (Gent) Diephuis van twee en een halve bouwlaag en drie traveeën, uit 16de
eeuw, heden gerestaureerd met een gereconstrueerde trapgevel.
Bakstenen zijgevel van drie traveeën en een aanbouw van drie
bouwlagen met een lijstgevel van drie traveeën waarschijnlijk van
circa 1800.

134055

Stadswoningen

Gent

Gent

Huidevetterskaai 29‐30 (Gent)

Enkelhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder stadswoningen derde kwart
schilddak, volgens archiefstukken van 1861.
19de eeuw

134056

Burgerhuis

Gent

Gent

Huidevetterskaai 31 (Gent)

Huis van twee bouwlagen en vier traveeën, onder steil gebogen
zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw; volgens
archiefstukken werd de voorgevel licht gewijzigd in 1782. Bakstenen
lijstgevel met dubbelhuisopstand en met een spiegelboogvormige
deur ingeschreven in een geprofileerde arduinen omlijsting.
Eenlaagse rechtse zijaanbouw, meer bepaald verbouwd koetshuis
met bakstenen lijstgevel waarin sporen van een gedichte rondboog
op imposten van arduin.

134057

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Huidevetterskaai 32 (Gent)

burgerhuizen
18de‐eeuws burgerhuis met Lodewijk XVI‐gevel die volgens
archiefstukken dateert van een voorgevelwijziging van 1777.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak.
Ontpleisterde bakstenen lijstgevel, waarvan de drie middentraveeën
bekroond met een driehoekig fronton en met brede korfboogdeur
ingeschreven in een arduinen omlijsting.

vierde kwart
18de eeuw

134058

Herenhuis

Gent

Gent

Huidevetterskaai 39‐40 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, onder schilddak, herenhuizen
uit midden 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
dubbelhuisopstand, voorzien van een driehoekig fronton. Links
zijaanbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, waarschijnlijk uit
de 18de eeuw doch met later aangepaste voorgevel. Bepleisterde en
witgeschilderde achtergevel van zeven traveeën.

18de eeuw

134059

Brouwerij Van Schauwenberghe

Gent

Gent

Huidevetterskaai 41‐43, 41A‐C (Gent)

brouwerijen
Oorspronkelijk een geheel met nummer 42, namelijk woonhuis en
brouwerij Hendrik Van Schauwenberghe. Gelijkaardige bakstenen
lijstgevels van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens
archiefstukken van 1860; gedateerd door middel van natuurstenen
gevelsteen op beide gevels: "H. Van Schauwenberghe ‐ 1861".

derde kwart
19de eeuw

134060

Brouwerswoning Van Schauwenberghe

Gent

Gent

Huidevetterskaai 42, 42A‐D (Gent)

Oorspronkelijk een geheel vormend met nummers 41 en 43, namelijk brouwerswonin 18de eeuw,
19de eeuw
woonhuis en brouwerij Hendrik Van Schauwenberghe. Breedhuis van gen,
burgerhuizen
zeven traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit de 18de eeuw
doch met in de loop van de 19de eeuw aangepaste voorgevel: sobere
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand en
arduinen deuromlijsting in Lodewijk XV‐stijl.

598/1748

typologie

burgerhuizen

burgerhuizen,
koetshuizen

datering

stijl

voor WO I

plantensoort

context

persoon
D'Havé Albert (Uitvoerder)

16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

18de eeuw

classicisme
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134061

Burgerhuis

Gent

Gent

Huidevetterskaai 6‐9, 10 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw in
opdracht van Hendrik De Dryver, lid van een familie actief in de
bouwsector. Huis van twee traveeën en drie bouwlagen met
souterrain, onder pseudo‐mansardedak met dakkapellen. Lijstgevel in
een decoratief wit geglazuurd baksteenparement met accenten van
groen geglazuurde stenen en arduin, verlevendigd met tegelpanelen
van het bedrijf Gilliot & Cie uit Hemiksem.

134067

Vlasspinnerij La Liève

Gent

Gent

Hurstweg 10, Wiedauwkaai zonder
nummer (Gent)

Voormalige vlasspinnerij "La Liève". Eertijds één der bekendste
Gentse spinnerijen, gebouwd in 1866, omgevormd tot "Société
Linière La Lieve" in 1888, ook zogenaamd "de Wiedauwe". Nog
bestaande stapelloodsen, waarvan de twee eerste tuitgevels van
periode 1871‐75, volgende puntgevel van 1864‐70 en laatste
puntgevel gebouwd tussen 1900 en 1913. Behouden ingangspoort
aan de kaai met geblokte bakstenen hekpijlers, daterend van 1909
naar ontwerp van E. De Heem.

derde kwart
hekpijlers,
opslagplaatsen, 19de eeuw,
voor WO I
spinnerijen,
vlasfabrieken

De Heem Eugène (Ontwerper)

134068

Katoenspinnerij S.A. Galveston

Gent

Gent

Hurstweg 8, Wiedauwkaai 52 (Gent)

Voormalige katoenspinnerij "S.A. Galveston", opgericht circa 1910,
opgenomen in het UCO‐consortium in 1955. Het fabriekscomplex met
zijn spinnerijgebouw van het Manchestertype dateert volgens de
bouwaanvraag van 1910 en is een ontwerp van architect Emile De
Weerdt. Rechthoekig blok vier bouwlagen onder plat dak met
markerende traptoren in neostijl. Magazijnen ten oosten opgevat als
rechthoekige gebouwen van één bouwlaag onder zadeldak.

katoenfabrieken voor WO I
,
opslagplaatsen,
spinnerijen

De Weerdt Emile (Ontwerper)

134074

Hoek‐ en rijhuizen

Gent

Gent

Iepensteeg 1, Iepenstraat 110‐122 (Gent)

Hoekpand van drie bouwlagen, gebouwd in het vierde kwart van de
19de eeuw op de plaats van een katoenspinnerij van 1827. Nu
enkelhuizen met repeterend schema: bepleisterde lijstgevels van
respectievelijk twaalf traveeën, een afgekante hoektravee en nu nog
drie traveeën langs de Iepensteeg.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134075

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 10 (Gent)

arbeiderswonin eerste kwart
Bepleisterd en verankerd rijhuisje van één travee op de
gen
18de eeuw
bovenverdieping, twee bouwlagen en zadeldak met dakkapel met
klokgeveltje, uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Gecementeerde
zijpuntgevel. Haakse aanbouw met puntgevel.

134077

Burgerhuis

Gent

Gent

Iepenstraat 11 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met afgewolfd zadeldak, burgerhuizen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
gevelknik na de tweede travee.

134078

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 13‐19, 27, 19A‐B (Gent)

Stadswoningen met oorspronkelijk bepleisterde en beschilderde
lijstgevels van drie traveeën en drie of vier bouwlagen, uit de 19de
eeuw, maar met oude kern.

134079

Stadswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 14 (Gent)

Stadswoning met een bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie stadswoningen tweede kwart
bouwlagen, bouwaanvraag van 1836.
19de eeuw

134080

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 16‐18 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Stadswoningen met een bepleisterde lijstgevel van samen vier
19de eeuw
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gevelaanpassingen van
1844.

134082

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Iepenstraat 26 (Gent)

Stadswoning met een verankerde bakstenen voorgevel met
trapgeveltje, van één travee, twee bouwlagen en zadeldak daterend
van 1726.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw

134081

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 2‐6 (Gent)

In woningen verdeeld onderkelderd rijhuis van zes traveeën, twee
bouwlagen en steil zadeldak, mogelijk uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

599/1748

typologie

datering
voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen 19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)
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134083

Hoekhuis naar ontwerp van P. Buyck

Gent

Gent

Iepenstraat 29 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met de Pekelharing,
opgetrokken in eenheidsbebouwing met de aansluitende huizenrij
van Pekelharing op de nieuwe rooilijn naar ontwerp van Prosper
Buyck in 1907, uit baksteen met verwerking van arduin voor
hoekblokken en platte banden.

burgerhuizen

voor WO I

134084

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Iepenstraat 31‐33, 31A (Gent)

Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen met bepleisterde
lijstgevels van samen zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
daterend van het tweede of derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134085

Hoekhuis

Gent

Gent

Iepenstraat 32 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met een gecementeerde voorgevel van stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw,
drie traveeën Ordonnantie verwijst naar een 17de‐ of 18de‐eeuwse
19de eeuw
topgevel van twee bouwlagen aangepast tot lijstgevel met
rechthoekige vensters in de 19de eeuw.

134086

Stadswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 37 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak. Bepleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

134088

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 57, 92, 57A, 92A (Gent)

Enkelhuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak en een bepleisterde lijstgevel, nummer 92
daterend van 1829.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134087

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Iepenstraat 5‐9 (Gent)

Huizenrij van bepleisterde lijstgevels van twee traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak van 1904. Centrale woning met winkelpui,
flankerende panden met houten erker.

burgerhuizen,
winkels

134089

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 59‐61 (Gent)

Enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van in totaal vier traveeën
met twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, daterend uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

134090

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 63‐65 (Gent)

Breedhuis met bepleisterde lijstgevel, opgesplitst in twee enkelhuizen stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
in spiegelbeeldschema, van samen vier traveeën en drie bouwlagen,
afgedekt met zadeldak, vermoedelijk met 18de‐eeuwse kern
aangepast in de loop van de 19de eeuw.

134091

Stadswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 66 (Gent)

19de‐eeuws enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
stadswoningen 19de eeuw
zadeldak, met een bepleisterde lijstgevel afgelijnd door hoekbanden.

134092

Herenhuis

Gent

Gent

Iepenstraat 68 (Gent)

18de‐eeuwse herenwoning van zeven traveeën met twee bouwlagen herenhuizen
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van 1779.
Bepleisterde lijstgevel met middenrisaliet van drie traveeën,
geaccentueerd door onder meer een gekornist hoofdgestel met
bekronend driehoekig fronton.

134093

Stadswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 70 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
opklimmend tot de 17de eeuw. Beschilderde bakstenen trapgevel met
behouden muurankers.

134094

Herenhuis

Gent

Gent

Iepenstraat 72‐74 (Gent)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis, vanouds verdeeld in twee woningen,
volgens bouwaanvraag dagtekenend van 1776. Bepleisterde en
verankerde lijstgevel van voorheen zes, nu vijf traveeën en twee
bouwlagen afgedekt met schilddak. Twee hoger opgetrokken
middentraveeën met bekronend driehoekig fronton. Achterpuntgevel
van zes traveeën.

134095

Stadswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 76 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen met schilddak, 18de‐
eeuwse kern aangepast in de 19de of 20ste eeuw.

600/1748

voor WO I

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen 18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Buyck Prosper (Ontwerper)
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134096

Stadswoningen

Gent

Gent

Iepenstraat 78‐82 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Breedhuis, nu drie stadswoningen, van samen zeven traveeën en
tweede helft
twee bouwlagen onder zadeldak, voorgevel daterend uit de tweede
18de eeuw
helft van de 18de eeuw. Bepleisterde en verankerde lijstgevel met
hoger opgetrokken middentravee met bekronend driehoekig fronton
voorzien van oculus. Nummer 82 met achterpuntgevel van drie
traveeën met oudere kern uit vermoedelijk de 17de eeuw.

134097

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Iepenstraat 79 (Gent)

Enkelhuisje met een verankerde en bepleisterde lijstgevel van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Het vormde eertijds
een der huisjes in het bezit van het Sint‐Agneteklooster aan de
Lindenlei en klimt dus vermoedelijk op tot de 17de eeuw.

134098

Stadswoningen in laatclassicistische stijl

Gent

Gent

Iepenstraat 84‐86 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Stadswoningen met samen een bepleisterde lijstgevel van zeven
18de eeuw
traveeën en drie bouwlagen in laatclassicistische stijl, eind 18de eeuw
te dateren.

classicisme

134099

Stadswoningen in empire

Gent

Gent

Iepenstraat 88‐90 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel in empirestijl, daterend van 1839, met
enkelhuizen van samen vier traveeën met drie bouwlagen.

tweede kwart
19de eeuw

empire

134100

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Iepenstraat 94, 94A‐B (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis in classicistische stijl met lijstgevel van vijf traveeën en
drie bouwlagen, vermoedelijke bouwaanvraag van 1806. Bepleisterd
en beschilderd parement op arduinen plint, met spiegelboogdeur uit
derde kwart 18de eeuw in geprofileerde arduinen omlijsting

eerste kwart
19de eeuw

classicisme

134076

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Iepenstraat 98‐108 (Gent)

Eenheidsbebouwing van enkelhuizen met nog deels bepleisterde
lijstgevel van in totaal dertien traveeën en drie bouwlagen, oudere
huizen verbouwd in 1822.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

134101

Hoek‐ en rijhuizen

Gent

Gent

Ijkmeesterstraat 17‐19, Sint‐Jansdreef 14, Hoekhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, uit burgerhuizen
14A (Gent)
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste helft 20ste eeuw. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand, afgeschuinde
hoektravee en zijgevel van één travee. Aansluitend, twee enkelhuizen
met zelfde gevelordonnantie in de IJkmeesterstraat.

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

134102

Stadsschool

Gent

Gent

Ijskelderstraat 29 (Gent)

Oorspronkelijk lagere jongensschool opgericht in 1886 naar ontwerp lagere scholen
van stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe. Reeds vergroot in 1893. Aan
de straatkant typisch voorportaal met bepleisterde neoclassicerende
gevel.

134103

Hoekcomplex

Gent

Gent

Ijzerlaan 25 (Gent)

burgerhuizen,
Afgerond hoekcomplex met de Kortrijksepoortstraat, met
winkels
bepleisterde en beschilderde lijstgevels met drie bouwlagen van
respectievelijk vier traveeën, twee gebogen traveeën en drie traveeën
onder afgesnuit dak met houten dakkapel.

134106

Hoekhuis met bijbouw

Gent

Gent

Ingelandgat 16 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën met een zadeldak.
Geschilderde en bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw, van vijf
traveeën. Oudere kern uit de 17de eeuw in de twee zijtrapgevels.
Bijbouw met zadeldak en een zijpuntgevel.

134107

Burgerhuis

Gent

Gent

Ingelandgat 17 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

134108

Hotel van Goethem

Gent

Gent

Ingelandgat 2‐4 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën, twee bouwlagen met mansardedak, uit
midden 18de eeuw met een beschilderde en bepleisterde voorgevel
met een Lodewijk XV‐deuromlijsting van zandsteen. Aanbouwsel met
vier traveeën in dezelfde stijl rechts van de voorgevel. Haaks op de
tuingevel twee vleugels met gecementeerde gevels met een
muurkapelletje, uitziend op de Watergraafstraat.

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

601/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

arbeiderswonin 17de eeuw
gen

burgerhuizen

burgerhuizen

burgerhuizen,
herenhuizen,
gevelniskapelle
n

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

17de eeuw,
19de eeuw

rococo

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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134110

Herenhuis met bijgebouwen

Gent

Gent

Ingelandgat 29, Wilderoosstraat zonder
nummer (Gent)

Herenhuis, voormalig woonhuis van dokter Guislain, met 19de‐
eeuwse lijstgevel, in dezelfde stijl uitgebreid tot zeven traveeën in
1903 door architect E. Van Hoecke‐Peeters. De bijgebouwen, een
koetshuis en een aanbouwsel gelegen aan de Wilderoosstraat, zien
uit op een geplaveide binnenplaats en zijn opgetrokken uit bak‐ en
hardsteen in een eclectische stijl.

19de eeuw,
bijgebouwen,
dokterswoninge voor WO I
n, herenhuizen,
koetshuizen

134111

Hoekhuis

Gent

Gent

Ingelandgat 2A, Sint‐Michielsstraat 1
(Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk vier en vijf traveeën burgerhuizen,
winkels
onder schilddak uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Sobere
bepleisterde en beschilderde lijstgevels boven een zandstenen plint.
Begane grond met latere, verzorgd uitgewerkte houten pui.

134112

Alexianenklooster ‐ Sint‐Amanduscollege

Gent

Gent

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A‐H, Sint‐ Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de
Michielsstraat 13A‐B, Watergraafstraat 2‐ broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863
werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke
4, 10 (Gent)
Scholen omgevormd tot Sint‐Amanduscollege. Het complex, dat begin
21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint‐Lucasinstituut is
overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de‐eeuwse bouwfase
met de kapel en een barok poortje, neogotische gebouwen uit de
periode 1863‐1914 en een contrasterende modernistische bouwfase
van 1959‐1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.

134113

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Ingelandgat 41‐45 (Gent)

burgerhuizen
Ensemble in baksteenbouw met verwerking van natuursteen,
ontworpen in 1902 in eclectische stijl met neo‐Vlaamse‐renaissance‐
inslag. Drie bouwlagen hoog en over het geheel dertien traveeën
breed. Hoofdpartij van zeven traveeën met zadeldak en dakvensters
geflankeerd door twee hoektorentjes met spits en twee zijgevels van
twee traveeën.

134104

Stadswoningen

Gent

Gent

Ingelandgat 5, 10‐12, 19 (Gent)

Rijhuizen met bepleisterde lijstgevels behorend tot het doorsneetype stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
uit de 19de eeuw. Drie bouwlagen met respectievelijk drie en twee
traveeën. Nummer 10‐12 vermoedelijk 18de‐eeuwse kern.

134109

Burgerhuizen

Gent

Gent

Ingelandgat 6‐8, 27 (Gent)

Empire‐getinte enkelhuizen met bepleisterde lijstgevels van drie
bouwlagen en drie traveeën uit de eerste helft van de 19de eeuw.

134105

Burgerhuizen en stadswoningen

Gent

Gent

Ingelandgat 7‐15, 21‐25, 35‐37, 37C (Gent) Burgerhuizen en stadswoningen, met grotendeels bepleisterde
lijstgevels van drie bouwlagen met 19de‐eeuws uitzicht.

134115

Wachttorentje De Peperbus

Gent

Gent

Isabellakaai zonder nummer (Gent)

In de loop van de 16de eeuw kreeg Gent nieuwe stadsmuren. De oude wachttorens
middeleeuwse versterkingen maakten plaats voor het modernere
bastionstelsel. Ook nog niet ommuurde delen van de stad werden
toen in het nieuw beschermingssysteem opgenomen. Aan het
eindpunt van de Schelde richtte men twee uitkijktorentjes in
zandsteen op, waaronder de "Peperbus".

derde kwart
17de eeuw

134123

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 21 (Gent)

Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen burgerhuizen
door architect Adrien Bressers. De architect voorzag op de tweede
verdieping logeerkamers en een kamer voor dienstpersoneel, wat
opmerkelijk is in het interbellum. De opdrachtgever was ingenieur
Fernand Van Oudenhove en zijn echtgenote Marie‐Jeanne Bressers.
Marie‐Jeanne Bressers was de zus van Adrien Bressers. Bressers
maakte ook het ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen,
woning op nummer 23 in opdracht van hun vader, de kunst‐ en
decoratieschilder Léon Bressers.

interbellum

602/1748

onderwijsgebou
wen,
heiligenbeelden
, kloosters,
oorlogsgedenkt
ekens, poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

burgerhuizen

datering

stijl
neoclassicisme,
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

modernisme,
vierde kwart
barok,
16de eeuw,
neogotiek
eerste kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

voor WO I

Coomans Jules (Ontwerper),
Pauwels Pierre A.E. (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)

eclecticisme

eerste helft
19de eeuw

burgerhuizen, 19de eeuw
stadswoningen

modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

datering

stijl

134124

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 23 (Gent)

Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen burgerhuizen
door architect Adrien Bressers. De opdrachtgever was volgens het
bouwdossier Léon Bressers. Het gaat hier om de kunst‐ en
decoratieschilder Léon Bressers, vader van de architect. Het pand
werd in 1935 echter kadastraal geregistreerd op naam Jozef Bressers,
een jongere broer van de architect. Adrien Bressers maakte ook het
ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen, woning op nummer
21 voor het echtpaar Fernand Van Oudenhove‐Bressers, zijn
schoonbroer en zus.

interbellum

modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper),
Bressers Léon (Opdrachtgever)

134122

Appartementsgebouw Residentia

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 2‐38 (Gent)

Het appartementsgebouw Residentia werd in 1931 ontworpen door
architect Fritz Coppieters. Het gaat hier om één van de weinige
grootschalige projecten uit het interbellum in deze buurt. Het
complex is een zeldzame veruiterlijking van de vooruitstrevende
stedenbouwkundige ideeën van Coppieters. Zowel de handtekening
van de architect als van de aannemers werden aangebracht op de
gevel: “F. Coppieters Architecte” en “A&P. Serck ENTREPRENEURS‐
GAND”.

appartementsge interbellum
bouwen

modernisme

Coppieters Fritz (Ontwerper), A. &
P. Serck (Uitvoerder)

134125

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 25 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een neotraditionele stijl werd in 1936 ontworpen
door architect Charles Hoge. De opdrachtgever was
kunsttandenvervaardiger Frans Vanhove‐Smets. Elementen die
opvallen zijn de puntgevel met imitatievakwerk, de erker, het verfijnd
uitgewerkte, gedecoreerde schrijnwerk en het gebruik van glas‐in‐
loodruitjes in de muuropeningen. Deze elementen zijn typerend voor
het oeuvre dat Hoge in de jaren 1930 vooral bij monumentale villa’s
en rijwoningen ontwikkelde, en dat de naam “style Hoge” verkreeg.

interbellum

neotraditioneel

Hoge Charles (Ontwerper)

134126

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 49 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis werd in 1933 ontworpen in een neotraditionele stijl
aansluitend bij de cottagestijl door architect Fritz Coppieters, en
uitgevoerd door het bouwbedrijf Comptoir Immobilier Belge Des
Flandres (CIB). De bouwaanvraag werd ingediend door Georges Duez.
Deze woning is zeer representatief voor het oeuvre van Fritz
Coppieters.

interbellum

neotraditioneel

Coppieters Fritz (Ontwerper)

134127

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 53 (Gent)

Dit burgerhuis in strakke modernistische stijl met een asymmetrische burgerhuizen
verdeling van de gevelopeningen werd in 1936 ontworpen door
ingenieur‐architect August Desmet. De bouwaanvraag werd
ingediend door Gaston‐Edmond Verpoort.

interbellum

modernisme

Desmet August (Ontwerper)

134128

Meergezinswoning

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 60‐64 (Gent)

Deze meergezinswoning werd in 1935 ontworpen door architect
Marcel Ongenae. De opdrachtgever was kapper Jules Gilson. Het
langwerpige traplicht met origineel schrijnwerk bepaalt het
modernistische karakter van de woning. De architect signeerde de
woning in de plint: “MARC. ONGENAE ARCHITECT”.

meergezinswoni interbellum
ngen

modernisme

Ongenae Marcel (Ontwerper)

134129

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakob Heremansstraat 74 (Gent)

Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1933 ontworpen door burgerhuizen
architect Jan‐Albert De Bondt, een grote naam binnen het
modernisme in Gent. De opdrachtgever was orkestleider Maurice De
Prêter, dirigent van de Gentse opera in 1910‐1914 en 1920‐1956. Hij
was gehuwd met de zangeres en muziekpedagoge Palmyre Roeland.

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

134130

Stadswoningen

Gent

Gent

Jakob Jordaensstraat 1‐3, 6‐8, 9‐10, 15, 29 Stadswoningen met overwegend bepleisterde lijstgevels van twee
(Gent)
traveeën en drie of twee bouwlagen met zadeldak, uit eind 19de
eeuw.

603/1748

typologie

interbellum

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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134131

Stadsschool ontworpen door Ch. Van
Rysselberghe

Gent

Gent

Jakob Jordaensstraat 19, Karel Van
Hulthemstraat 45 (Gent)

Stadsschool met T‐vormige plattegrond, volgens archiefstukken naar
ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe gebouwd in 1887‐1888.
Halfcirkelvormig speelplein afgezet met een overdekte galerij.
Daartegen aangebouwde voormalige woning van de directrice met
gevel uitziend op de Jakob Jordaensstraat. Bepleisterde en
witgeschilderde neoclassicistische lijstgevel van drie bouwlagen en nu
zes traveeën.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
onderwijsgebou
wen

134132

Burgerhuizen

Gent

Gent

Jakob Jordaensstraat 7, 21‐27, 23A (Gent) Burgerhuizen met bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie
bouwlagen uit begin 20ste eeuw, met decoratieve elementen
aanleunend bij de vereenvoudigde art‐nouveaurichting.

burgerhuizen

voor WO I

134133

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Jakob Van Caeneghemstraat 20 (Gent)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1866. Bepleisterde en beschilderde
neoclassicistische lijstgevel met enkelhuisopstand.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

134134

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 1 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met hardstenen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134135

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 10 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft
van de 19de eeuw, oorspronkelijk één geheel uitmakend met het
hoekhuis met Onderbergen. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel met
hardstenen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134136

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 12, Onderbergen 13, 13A Neoclassicistisch hoekhuis van drie bouwlagen onder een schilddak
(Gent)
uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde gevels met drie
traveeën in Onderbergen en vier traveeën in de Jakobijnenstraat.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134137

Hoekhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 2 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, vijf traveeën breed en zes traveeën
diep, onder tentdak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw
en met bepleisterde en beschilderde lijstgevels.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134138

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 3A‐C (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, met een bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134139

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 4 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

134140

Hoekhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 5‐7, Onderbergen 15
(Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, voorgevel van drie traveeën,
afgeschuinde hoektravee en vier traveeën brede zijgevel, onder
mansardedak met oeil‐de‐boeufs, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Lijstgevels opgetrokken uit bak‐ en natuursteen welke tot een
kleurrijke combinatie verwerkt zijn.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134141

Neoclassicistisch burgerhuis naar ontwerp Gent
van A. De Man

Gent

Jakobijnenstraat 6 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak voorzien van twee dakkapellen, gedateerd 1868 op
plint, naar ontwerp van architect A. De Man. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel met uitspringend middenrisaliet van twee
traveeën bekroond met driehoekig fronton.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134142

Burgerhuis

Gent

Gent

Jakobijnenstraat 8 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde burgerhuizen
lijstgevel, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

134144

Stadswoning ontworpen door E. De
Weerdt

Gent

Gent

Jan Baptist Davidstraat 4 (Gent)

Opvallende woning ontworpen door architect E. De Weerdt in 1907 in stadswoningen voor WO I
een fraaie art‐nouveaubaksteenarchitectuur.

134145

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Botermanstraat 12 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met schilddak, met
een bepleisterde en beschilderde voorgevel uit eerste helft 19de
eeuw.

604/1748

datering

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

neoclassicisme

De Man A. (Ontwerper)

art nouveau

De Weerdt Emile (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

134146

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Botermanstraat 4 (Gent)

Eén van de oudste privéwoningen van de wijk Prinsenhof. De woning stadswoningen vierde kwart
15de eeuw,
is een opvallend gebouw door zijn imposante voortrapgevel. Door zijn
eerste kwart
gesloten massieve gevelstructuur met brede penanten en grote
16de eeuw
inrijpoort als enige toegang tot het huis, behoort het gebouw
bouwtypologisch tot de late 15de of vroege 16de eeuw.

134147

Stadswoningen

Gent

Gent

Jan Botermanstraat 5‐7, 3A (Gent)

Rijhuizen met bepleisterde lijstgevel van in totaal zes traveeën, met
twee en een halve bouwlaag onder zadeldak; 19de‐eeuws uitzicht.

134148

Hoekhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 10, 10A (Gent)

burgerhuizen,
Hoekhuis uit begin 20ste eeuw, deel uitmakend van hoekensemble
winkels
met oudere huizen, opgevat als een verankerde baksteenbouw met
verwerking van natuursteen. Voorgevel van zes gekoppelde traveeën
met vier bouwlagen onder schilddak, geflankeerd door een lagere
hoektravee langs de waterzijde en een ingangsportiek met twee
opengewerkte bouwlagen en bekronende balustrade op de linker
hoek. Een drie bouwlagen hoge travee onder leien bedaking in de
oksel vormt een trapsgewijze overgang met het aanpalende pand.

134149

Hoekhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 11‐19 (Gent)

Onderkelderd hoekhuis, voorzien van een gecementeerde voorgevel
van vier traveeën met twee bouwlagen onder een mansardedak,
volgens archiefstukken te dateren 1769. Lijstgevel, waarvan de twee
hoger oplopende middentraveeën bekroond met een driehoekig
fronton, en met spiegelboogdeur in arduinen omlijsting in Lodewijk
XV‐stijl. Zijgevel van vijf traveeën.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

134150

Burgerhuizen

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 12‐26, 12A (Gent)

Huizenrij deel uitmakend van een ensemble samen met het hoekhuis. burgerhuizen
De panden klimmen vermoedelijk in kern op tot begin 18de eeuw.
Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen.
Voorgevels van respectievelijk drie, vier en drie traveeën en vier
bouwlagen onder schilddak, ontpleisterd en gerestaureerd in begin
20ste eeuw en opgevat als een gevelwand. De achtergevelwand
uitziend op de Lieve omvat verschillende topgevels met haakse
zadeldaken, waaronder een vermoedelijk gerestaureerde trapgevel
uit de 17de eeuw.

eerste kwart
18de eeuw,
17de eeuw

134151

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 2 (Gent)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
voorgevelbepleistering en gevelelementen die dateren uit de 19de
eeuw en een aangepaste begane grond met winkelpui.

134152

Burgerhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 21‐27 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van zeven traveeën met twee bouwlagen onder
mansardedak, op een balk van de zoldering gedateerd "1767, A:I:M";
volgens archiefstukken verbouwd in 1771. Verankerd zandstenen
voorgevelparement tot de tweede bouwlaag, de drie hoger
oplopende middentravee zijn van baksteen onder driehoekig fronton.
Brede spiegelboogvormige hardstenen poortomlijsting. Zijvleugel met
een bepleisterde voorgevel volgens bouwaanvraag van 1840,
aanvankelijk langs de Houtlei gelegen. Volume van drie bouwlagen
met zichtbare kelderverdieping en vier traveeën waarvan de twee
linkse traveeën vooruitspringen, onder zadeldak.

134153

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 29‐31 (Gent)

Achterin gelegen diephuis met drie bouwlagen van vier traveeën
onder afgewolfd dak in kern opklimmend tot de 17de eeuw. Begane
grond in de loop van de 19de eeuw uitgebouwd met winkelpuien tot
de huidige rooilijn.

134154

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 3 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Oorspronkelijk diephuis, heden met vier bouwlagen, in kern
opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast en hoger opgetrokken in de
18de tot de 19de eeuw. Drie traveeën brede verankerde en
bepleisterde lijstgevel en achterpuntgevel.

605/1748

typologie

datering

stadswoningen 19de eeuw

voor WO I

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
19de eeuw

stijl
traditioneel

plantensoort

context

persoon
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134155

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 30 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Gereconstrueerde gevel van 1653, door de Vrienden van Oud Gent
17de eeuw, na
hier herbouwd in 1960, doch afkomstig van het Edward Anseeleplein.
WO II
Zandstenen voorgevel met trapgevel, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke achtergevel van 1660‐
1661, uitziend op de Lieve, hersteld in 1958. Trapgevel van drie
traveeën met drie bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping,
opgetrokken uit bak‐ en zandsteen.

134156

Stadswoning met houten achtergevel

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 32‐34 (Gent)

Oorspronkelijk een diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van vier stadswoningen, 16de eeuw
traveeën onder een zadeldak, in kern opklimmend tot de 16de eeuw. winkels
Bakstenen voorgevel met houten winkelpuien op de begane grond. De
achtergevel langs de Lieve is de enige resterende houten gevel van
Gent: achterpuntgevel, daterend uit de 16de eeuw.

134157

Burgerhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 33 (Gent)

burgerhuizen,
Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde voorgevel uit eind 19de eeuw winkels
doch oudere kern uit de 16de of 17de eeuw. Begane grond met in de
drie rechter traveeën houten winkelpui.

16de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

134158

Herenhuis in second‐empirestijl

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 35‐37 (Gent)

herenhuizen,
Monumentaal herenhuis in second‐empirestijl, volgens
bouwaanvraag en op de plint gesigneerd en gedateerd "A. Steurbaut koetshuizen
1865". Gebogen natuurstenen voorgevel met drie bouwlagen van vijf
traveeën onder een schilddak. Achterzijde met bakstenen vleugel van
heden twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Bakstenen koetshuis achteraan in de tuin
volgens archiefstukken van 1866. Drie traveeën brede voorgevel met
twee bouwlagen onder zadeldak.

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134159

Stadswoning, gedateerd 1645

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 36 (Gent)

Traditioneel diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van vier
traveeën onder zadeldak, op de gevelstenen van de geveltop
gedateerd "anno 1645". Verankerde baksteenbouw met verwerking
van zandsteen en aangepaste begane grond met houten pui.
Achtertuitgevel met muurvlechtingen, uitziend op de Lieve, met drie
traveeën en vier bouwlagen.

stadswoningen, tweede kwart
winkels
17de eeuw

134160

Burgerhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 38‐40 (Gent)

Aanvankelijk een groot diephuis met in‐ en uitgezwenkte top, zes
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak in kern opklimmend tot
de 17de eeuw, mogelijk met aangepaste geveltop uit begin 18de
eeuw, in 1917 hersteld door A.R. Janssens. Achtertuitgevel met
muurvlechtingen uitziend op de Lieve. Verankerde bakstenen gevel
van vier traveeën met vier bouwlagen onder meer met zichtbare
kelderverdieping.

burgerhuizen

134161

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 4 (Gent)

Huis met drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met empire‐ stadswoningen eerste kwart
19de eeuw
getinte, bepleisterde voorgevel uit het eerste kwart van de 19de
eeuw.

134162

Hotel de Coninck

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 5‐7 (Gent)

Gesloten complex op vierkante plattegrond, met binnenhof, in een
strenge rococostijl, door verankering op de zijgevel gedateerd 1755.
Het huis is genoemd naar de belangrijkste eigenaar F.J. De Coninck
die het hotel bewoonde van 1761 tot 1791; in de 20ste eeuw
omgevormd tot Museum voor Sierkunsten, nu Design Museum. De
voorgevel in Balegemse steen is een twaalf traveeën brede lijstgevel
met twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Binnenhof met
symmetrisch ingeplante vleugels met bepleisterde en beschilderde
gevels.

606/1748

typologie

herenhuizen

datering

stijl

second empire

context

persoon

Steurbaut Augustinus
(Ontwerper)

traditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

derde kwart
18de eeuw

plantensoort

rococo
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134163

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 6 (Gent)

Nu drie verdiepingen hoog breedhuis van vier traveeën met zadeldak, stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
19de eeuw
in kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast en hoger
opgetrokken in de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel
met op de begane grond een 19de‐eeuwse houten winkelpui.

134164

Neotraditioneel burgerhuis

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 8 (Gent)

Diephuis met trapgevel in neotraditionele stijl, gedateerd en
gesigneerd "ANNO / 1934" architect C. Bar. Bak‐ en
zandsteenarchitectuur met drie bouwlagen en drie traveeën brede
voorgevel onder zadeldak. Zijgevel van drie traveeën met getrapt
dakvenster. Achteraan, tuitgevel en aanleunend hierbij enkele
bijbouwen in dezelfde stijl.

134165

Eclectisch burgerhuis van 1901

Gent

Gent

Jan Breydelstraat 9 (Gent)

burgerhuizen
Achterin gelegen woonhuis met ateliers en voortuin, in 1901
gebouwd door aannemer Ch. Van Driessche op de gedempte Houtlei.
Eclectisch huis met voornamelijk neotraditionele inslag, met twee
bouwlagen opgetrokken uit natuursteen onder leien bedaking. Brede
uitspringende linker travee uitgewerkt als toren met drie bouwlagen
onder een schilddak, en de twee rechter traveeën, in de vorm van een
risaliet bekroond met trapgevel. Links aanleunende steekboogpoort
onder een trapgeveltje.

134166

Studentenhuis Fabiola

Gent

Gent

Jan Frans Willemsstraat 15, 15A‐B, Stalhof In 1960‐1961 realiseerde de Rijksuniversiteit Gent een eerste
4 (Gent)
studentenhuisvesting voor meisjes. Het ontwerp was van professor‐
ingenieur Gaston De Leye met een gordijngevel van de
gespecialiseerde firma La Brugeoise & Nivelles. De architectuur van
Home Fabiola is zakelijk en functionalistisch.

134168

Wielerbaan Kuipke

Gent

Gent

Jan Hoetplein 1 (Gent)

Het Kuipke is een velodroom, ook wel wielerbaan of wielerpiste
genoemd, en is vooral bekend omwille van de Zesdaagse van
Vlaanderen‐Gent. Het gebouw uit 1965 vervangt een ouder,
afgebrand exemplaar uit 1922.

134167

Feest‐ en Floraliapaleis

Gent

Gent

Jan Hoetplein 1 (Gent)

feestzalen,
voor WO I, na
Feest‐ en Floraliapaleis, gebouwd in 1912‐13 naar ontwerp van
serres, casino's WO II, na WO II
architect O. Vande Voorde, ingehuldigd voor de
wereldtentoonstelling van 1913 en waar sindsdien de
wereldberoemde vijfjaarlijkse bloemententoonstelling, de Floraliën
gehouden werden. Het casino ten oosten werd volledig vernieuwd in
1949. Het feestpaleis werd gedeeltelijk heropgebouwd en uitgebreid
aan de westzijde in 1952 naar ontwerp van de stadsarchitect J.
Trefois. De behouden centrale ruimte, oorspronkelijk grote of koude
serre, later hal genoemd, met drie beuken en negentien traveeën is
overspannen door een merkwaardig metalen spant met een lichtkap
boven de zijbeuken en vijf klimmende lichtkappen boven de brede
middenbeuk.

134169

Burgerhuis

Gent

Gent

Jan Palfijnstraat 15 (Gent)

Bepleisterde voorgevel uit begin 19de eeuw met drie bouwlagen en
drie traveeën onder zadeldak.

134170

Arbeiders‐ en stadswoning

Gent

Gent

Jan Palfijnstraat 20, 24 (Gent)

Breedhuizen met twee verdiepingen en met lijstgevels, onder pannen arbeiderswonin 19de eeuw
zadeldak. Nummer 24 met schilddak, uit de 19de eeuw.
gen,
stadswoningen

134171

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Palfijnstraat 21 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit
de 18de of 19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

134172

Burgerhuizen

Gent

Gent

Jan Palfijnstraat 7, 23 (Gent)

Breedhuizen met drie bouwlagen en drie traveeën onder pannen
burgerhuizen
zadeldak met typische gevelbepleistering en ordonnantie uit de 19de
eeuw.

607/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

neotraditioneel

Bar Charles (Ontwerper)

voor WO I

eclecticisme

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper), Van Driessche
Charles Albert (Opdrachtgever)

studentenhuisv na WO II
esting

modernisme

De Leye Gaston (Ontwerper), La
Brugeoise & Nivelles (Uitvoerder)

wielerbanen

modern
classicisme

Goossens Luc (Ontwerper), Tréfois
Jean (Ontwerper)

burgerhuizen

na WO II

eerste kwart
19de eeuw

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

19de eeuw

Bontinck Dirk (Ontwerper),
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Tréfois Jean
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Coolens
Berten (Ontwerper)
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134173

Neogotisch hoekhuis Sint‐Michiel en
neotraditionele burgerhuizen

Gent

Gent

Jan van Stopenberghestraat 2,
Predikherenlei 1, Sint‐Michielshelling 7
(Gent)

Merkwaardig neogotisch hoekhuis zogenaamd Sint‐Michiel, volledig
opgetrokken uit zandsteen in 1912 naar ontwerp van architect Louis
Cloquet. Aan de Predikherenlei en Jan van Stopenberghestraat
recentere uitbreidingen in neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl.

herenhuizen,
burgerhuizen

voor WO I, na
WO II

neogotiek,
neotraditioneel

134174

Stadswoning

Gent

Gent

Jan Verspeyenstraat 1 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak en een stadswoningen 17de eeuw
verankerde bakstenen trapgevel, uit 17de eeuw.

134175

Convent Ter Steenen

Gent

Gent

Jan Verspeyenstraat 3, Sophie Van
Akenstraat 56‐58 (Gent)

Complex zogenaamd Convent Ter Steenen, gelegen in het Begijnhof begijnenhuizen, tweede kwart
17de eeuw,
Sint‐Elisabeth, nu opgesplitst in vier woningen, per twee gekoppelde conventen
derde kwart
gevels daterend van 1630‐31, 1641‐42 en 1663‐64. Rechts aan de
17de eeuw
Sophie Van Akenstraat twee breedhuizen met barokke trapgevels in
bak‐ en zandsteenbouw uit het tweede kwart van de 17de eeuw en
met achterpuntgevels. Ernaast een diephuis en hoekhuis, gebouwd
als uitbreiding van het convent in het derde kwart van de 17de eeuw,
voorzien van verankerde bakstenen trapgevels en achtertuitgevels.

134176

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Gent

Gent

Jan Verspeyenstraat 5, Sophie Van
Akenstraat 19‐23 (Gent)

Eenheidsbebouwing met vier huizen, in totaal tien traveeën met drie stadswoningen derde kwart
19de eeuw
bouwlagen daterend uit derde kwart 19de eeuw en uitgewerkt als
een bepleisterde gevelwand met afgekante hoektravee.

134178

Burgerhuizen

Gent

Gent

Jan‐Baptist Guinardstraat 11‐21 (Gent)

Dubbelhuizen met een ontpleisterd bakstenen parement, deel
uitmakend van een vrij homogeen behouden straatbeeld met
burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met een
gemarkeerde bovenverdieping met latere houten erker op zware
consoles.

burgerhuizen

134179

Directeurswoning en stadsschool

Gent

Gent

Jan‐Baptist Guinardstraat 23 (Gent)

Voormalige woning van de directeur en stadsschool, in 1889
ontworpen door stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe. Bepleisterd
enkelhuis met vrij klassieke ordonnantie, met drie bouwlagen en drie
traveeën. Neoclassicistisch schoolgebouw met zes traveeën brede
voorgevel met twee bouwlagen.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
onderwijsgebou
wen

134180

Burgerhuizen

Gent

Gent

Jan‐Baptist Guinardstraat 28‐30 (Gent)

Gelijkaardige enkelhuizen met een bepleisterd voorgevelparement,
deel uitmakend van een vrij homogeen behouden straatbeeld met
burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

134181

Politiekantoor ontworpen door Ch. Van
Rysselberghe

Gent

Gent

Jan‐Baptist Guinardstraat 34, 32A (Gent)

Voormalig politiecommissariaat, van 1881 naar ontwerp van
stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe. Vijf traveeën brede lijstgevel
met sterk horizontaliserende registerindeling.

politiekantoren vierde kwart
19de eeuw

134177

Herenhuis

Gent

Gent

Jan‐Baptist Guinardstraat 8‐10, 8A‐B
(Gent)

Monumentaal dubbelhuis met een bepleisterde lijstgevel van vijf
traveeën met drie en een halve bouwlaag onder hoog mansardedak,
volgens bouwaanvraag daterend van 1873.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

134185

Villa ontworpen door J. Hebbelynck

Gent

Gent

Jemappesstraat 5 (Gent)

Villa in vrij traditionele zakelijke baksteenstijl naar ontwerp van
architect J. Hebbelynck van 1929.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

134186

Villa ontworpen door Geo Bontinck

Gent

Gent

Jemappesstraat 8 (Gent)

Villa in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Bontinck
van 1930‐31. Kubistisch, bakstenen gebouw met drie bouwlagen en
plat dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

134189

Stadswoning

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 10‐12 (Gent)

Rijhuis met twee bouwlagen en drie traveeën met een bepleisterde
lijstgevel, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

134191

Stadswoning met tuitgevel

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 14 (Gent)

Diephuis met tuitgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met Vlaamse pannen, in kern opklimmend tot de 17de
eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

608/1748

plantensoort

context

persoon
Cloquet Louis (Ontwerper)

traditioneel,
barok

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)
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134188

Stadswoningen

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 1‐5 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen met bepleisterde stadswoningen derde kwart
19de eeuw
lijstgevels onder een pannen zadeldak, volgens archiefstukken
verbouwd in 1865.

134192

Stadswoning

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 16‐20 (Gent)

Gecementeerd enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en
zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134193

Stadswoning

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 22 (Gent)

Bepleisterd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, volgens archiefstukken herbouwd in 1844.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134194

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 6‐8, Rozendaalken 1‐3
(Gent)

Huizenrij met twee en een halve bouwlaag en gecementeerd
hoekpand, volgens archiefstukken van 1825.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

134190

Achterhuizen

Gent

Gent

Jeruzalemstraat 7‐11 (Gent)

achterhuizen
Twee bouwlagen hoge achterhuizen van een herenhuis aan de
Savaanstraat met doorlopende kroonlijst en zadeldak, volgens
archiefstukken in 1861 verbouwd en twee linkertraveeën toegevoegd
in 1862.

134199

Stadswoning

Gent

Gent

Jodenstraat 2 (Gent)

19de‐eeuws rijhuis van één travee met twee bouwlagen en pseudo‐
mansardedak en dakkapel, gemarkeerd door houten loggia met
bekronend driehoekig fronton.

134200

Hoekhuis ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Johan Daisnestraat 10 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis, volgens inscriptie naar ontwerp van architect J. Lippens,
met een gecementeerde gevel, verlevendigd met neo‐Lodewijk XVI‐
ornamenten en hoekig uitgebouwde erker, daterend uit eerste kwart
20ste eeuw.

134201

Burgerhuis

Gent

Gent

Johan Daisnestraat 7 (Gent)

Burgerhuis gemarkeerd door geblokt middenrisaliet met fraaie
halfronde erker met bekronend ijzeren balkonhek.

134203

Stadswoning met restant van
Brouwershuis

Gent

Gent

Jonkvrouw Mattestraat 1, 1A,
Zwartezustersstraat 4 (Gent)

brouwerswonin 19de eeuw,
Stadswoning opgevat als een breedhuis met lijstgevel van vier
vierde kwart
traveeën en drie bouwlagen, met bepleisterde voorgevel uit de 19de gen,
eeuw, doch oudere kern met haaks schilddak. Volgens archiefstukken stadswoningen 18de eeuw
zou het zogenaamde Brouwershuis zich op deze plaats bevonden
hebben, namelijk in 1795 verkocht en verdeeld in twee panden: het
pand langs de Zwartezustersstraat werd ingericht als herberg Het
Brouwershuis en het pand in de Jonkvrouw Mattestraat werd onder
meer gebruikt als openbare verkoopzaal, vergaderzaal van de
vrijmetselaarsloge, werkplaats en nu opslagplaats. De voormalige
vergaderzaal van de Brouwers behoudt een gesigneerd en gedateerd
stucplafond "Jan Hanssche: / 1673".

134204

Herenhuis

Gent

Gent

Joremaaie 1‐8 (Gent)

Breedhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak; daterend van de jaren 1770‐80 en
gekenmerkt door een laat‐classicistische, bepleisterde lijstgevel met
centrale rondboogdeur in omlijsting.

609/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Lippens Jules (Ontwerper)

burgerhuizen

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

Hansche Ian Christiaen
(Ontwerper)

classicisme
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134208

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Gent

Gent

Jozef Guislainstraat 43‐45, 43A‐D (Gent)

Het complex vormde voorheen het Guislaingesticht, daarvoor
Krankzinnigengesticht voor mannen. Volgens richtlijnen van professor
dr. Guislain werd het complex naar een ontwerp van 1852 van
architect Adolphe Pauli aangevat in een eclectische stijl. Het complex
omvat ook bijgebouwen, zoals werkplaatsen en stallen, gebouwd in
1866, volgens een ontwerp van 1863. In 1928 volgde een restauratie
van de hoofdvleugels en werden een nieuwe kapel, watertoren en
woonhuizen van de geneesheer en de aalmoezenier gebouwd naar
ontwerp van Alfons Van de Vijver.

opslagplaatsen, derde kwart
psychiatrische 19de eeuw,
interbellum
instellingen,
stallen,
werkplaatsen,
hekken,
hekpijlers,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
watertorens,
dokterswoninge
n,
aalmoezeniersw
oningen

134209

Lagere stadsschool voor jongens

Gent

Gent

Jozef II‐straat 28 (Gent)

Aanvankelijk lagere stadsschool voor jongens, gebouwd in 1897‐1900 lagere scholen
naar ontwerp van Ch. Van Rysselberghe in typische neoclassicerende
stijl, vergroot in 1906. Bakstenen lijstgevel van drie traveeën en één
bouwlaag.

134210

Openluchttheater

Gent

Gent

Jozef Mengaldreef zonder nummer (Gent) Openluchttheater, gelegen in de noordhoek van het Citadelpark op de openluchttheat WO II
ers
vroegere verdedigingsgordel, daterend van 1945 naar ontwerp van
architect G. Bontinck en bestemd voor 1340 toeschouwers.

134211

Hoekhuis

Gent

Gent

Jozef Plateaustraat 1 (Gent)

Bepleisterd hoekhuis van drie bouwlagen uit het laatste kwart van de burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels, waarbij de voorgevel voorzien is
van een markerend middenrisaliet.

134212

Instituut der Wetenschappen

Gent

Gent

Jozef Plateaustraat 22, Rozier 44 (Gent)

vierde kwart
observatoria,
Imposant complex van de Gentse Universiteit ontworpen door
universiteitsgeb 19de eeuw
stadsarchitect A. Pauli en opgetrokken van 1883 tot 1890. Het
neoclassicistisch gebouw, met hoofdingang in de Jozef Plateaustraat ouwen
en secundaire ingang in de Rozier, vertoont een rechthoekige
plattegrond met een duidelijke onderverdeling voor de verschillende
afdelingen in het gebouw, met lokalen geschikt rondom kleine
binnenplaatsen. Brede natuurstenen voorgevel van twee bouwlagen
in neoclassicistische stijl. Symmetrische gevelindeling met horizontaal
accent, onderbroken door de hoekrisalieten van drie traveeën en een
dominerend middenrisaliet van elf traveeën, elk drie bouwlagen hoog
en afgedekt met een koepelvormig dak. Gelijkaardige gevel aan
Rozier, eveneens met een markante middenpartij, en gelijkaardige,
bepleisterde zijgevels langs de Gezusters Lovelingstraat en de Gustaaf
Magnelstraat.

134213

Hoekhuis

Gent

Gent

Jozef Plateaustraat 81, 81A (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis onder schilddak, daterend uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Oorspronkelijke voorgevel in Sint‐
Pietersnieuwstraat van vier traveeën met empire‐inslag in de
rondboogvormige bel‐etagevensters.

134222

Zwembassin Van Eyck

Gent

Gent

Julius de Vigneplein 5 (Gent)

Zwembassin Van Eyck, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond zwembaden,
in 1886 naar ontwerp van architect Ed. De Vigne. Bak‐ en hardstenen openbare
voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak, badhuizen
voorzien van twee dakkapellen. Lijstgevel met dubbelhuisopstand,
begrensd door schuin geplaatste hoekpilasters. Behouden
binneninrichting van 1932. De betonconstructie werd gerealiseerd
naar ontwerp van architecten G. Andoor en F. De Boever.

610/1748

burgerhuizen

datering

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Pauli Adolphe (Ontwerper), Van
de Vijver Alfons (Ontwerper)

neoclassicisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

Pauli Adolphe (Ontwerper)

empire

Andoor G. (Ontwerper), De
Boever F. (Ontwerper), De Vigne
Edmond (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

134224

Hoekhuis

Gent

Gent

Kaatsspelplein 1, 1A‐B (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen hoog met bepleisterde voor‐ en
zijgevel, afgedekt met schilddak, daterend uit 19de eeuw. Drie
traveeën brede gevel aan Drongenhof en twee traveeën brede gevel
aan het Kaatsspelplein, rechts geflankeerd door een bijkomende
gelijkvloerse travee met een steekboogvormig poortje.

stadswoningen 19de eeuw

134225

Stadswoning

Gent

Gent

Kaatsspelplein 3 (Gent)

Huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak, met een
bakstenen gevel uit 1755.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

134226

Stadswoningen

Gent

Gent

Kaatsspelplein 7‐9 (Gent)

Oorspronkelijk één rijhuis aangebouwd tegen de zijbeuk van de kapel stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
van Drongenhof in het vierde kwart van de 18de eeuw, nu
onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis van vier traveeën, twee
bouwlagen en lessenaarsdak, met een bakstenen lijstgevel met laat‐
classicistische, arduinen poortomlijsting.

134227

Stadswoning

Gent

Gent

Kaatsspelplein zonder nummer (Gent)

Breedhuis met oorspronkelijk drie thans twee traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, met vermoedelijk een oude kern, aangepast
en gewijzigd in de 20ste eeuw.

134228

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 1 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch hoekhuis met een rijk uitgewerkte lijstgevel in
Franse steen met twee bouwlagen en mansardedak met dakkapellen
uit eind 19de‐20ste eeuw. Gelijkaardige zijgevel aan Oranjeberg van
vijf traveeën, maar minder versierd.

134229

Hoekhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 10, Paddenhoek 1A‐B (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, vier traveeën en schilddak, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw, doch met aangepaste, bepleisterde
voorgevel uit 19de eeuw. Verankerde zijgevel van zes traveeën
waarvan de eerste links met drie, de overige met twee bouwlagen,
met korfboogvormige Lodewijk XV‐getinte poort.

134230

Hoekhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 13, Paddenhoek 2‐4 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën burgerhuizen,
onder schilddak, uit tweede helft 19de eeuw, met een bepleisterde en winkels
beschilderde lijstgevel.

134231

Hoekhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 2 (Gent)

Hoekhuisje met de Borreputsteeg, met twee bouwlagen en twee
traveeën brede voorgevel met een traditionele trapgevel onder
zadeldak, vermoedelijk uit 17de eeuw.

134232

Hoekhuis in rococo

Gent

Gent

Kalandeberg 3 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis in rococo met twee bouwlagen onder mansardedak met
dakkapel, volgens archiefstukken gedateerd 1767. Drie traveeën
brede bepleisterde en beschilderde voorgevel met enkelhuisopstand,
met een arduinen, spiegelboogvormige Lodewijk XV‐deur. Minder rijk
versierde zijgevel van drie traveeën.

134233

Burgerhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 4, 4A (Gent)

Breedhuis met vier bouwlagen en drie ongelijke traveeën onder een
pseudomansardedak met dakvensters, uit begin 20ste eeuw naar
ontwerp van architect Jean Hebbelynck. Licht gebogen lijstgevel van
Franse steen met grote winkelramen op de begane grond.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

134234

Huizenblok

Gent

Gent

Kalandeberg 5‐6, 6A (Gent)

Huizenblok van zeven traveeën en drie bouwlagen, gesigneerd en
gedateerd "architect A. Meuleman 1927". Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met art‐decopaneeltjes in de borstweringen
van de vensters, boven een gecementeerde onderbouw met
winkelpuien.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

Meuleman Alexander (Ontwerper)

134235

Huis Van Artevelde

Gent

Gent

Kalandeberg 7 (Gent)

Huis Van Artevelde van 1834, gebouwd op de plaats van de woning
van Jacob Van Artevelde waar hij op 24 juli 1345 vermoord werd,
waaraan een bronzen gedenkplaat en wapenschilden herinneren.
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met behouden
bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen,
gedenktekens

tweede kwart
19de eeuw

611/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen 20ste eeuw

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

18de eeuw,
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

derde kwart
18de eeuw

traditioneel

rococo
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134236

Burgerhuis

Gent

Gent

Kalandeberg 8 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en schilddak uit 19de
eeuw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

19de eeuw

134237

Burgerhuis met houten winkelpui

Gent

Gent

Kalandeberg 9 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak met sober
bepleisterde lijstgevel uit 19de eeuw en houten winkelpui.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

134238

Boekhandel Intellect en stadswoning

Gent

Gent

Kalandestraat 1 (Gent)

In 1980 verrees op de hoek van de Kalandestraat en de Korte
Kruisstraat een nieuwbouwwoning met een kunstboekenhandel
(Intellect) en galerij in een opvallende baksteenarchitectuur naar
ontwerp van architect Denis Van Impe en Colette Van Vynckt.

winkels,
vanaf 1975
stadswoningen

134240

Burgerhuis

Gent

Gent

Kalandestraat 19 (Gent)

Rijhuis met lijstgevel, drie traveeën en drie en een halve bouwlaag,
met een bepleisterde voorgevel uit begin 19de eeuw. Latere
winkelpui met halfzuilen op de begane grond.

burgerhuizen,
winkels

eerste kwart
19de eeuw

134241

Hoekhuis

Gent

Gent

Kalandestraat 21 (Gent)

Hoekhuis met vier bouwlagen en plat dak, met vermoedelijk twee
oudere kernen uit de 17de eeuw, aangepast in 18de eeuw en
verhoogd met een bouwlaag en attiek in 20ste eeuw. Gedecapeerde
gevels in bak‐ en zandsteen met oorspronkelijke voorgevel aan
Kalandeberg van zes traveeën. Gelijkaardige drie traveeën brede
zijgevel aan de Kalandestraat, maar sober gehouden vier traveeën
brede zijgevel aan de Lange Kruisstraat.

burgerhuizen

17de eeuw,
18de eeuw

134242

Burgerhuis

Gent

Gent

Kalandestraat 3 (Gent)

Diephuis met drie en een halve bouwlaag en vier traveeën onder
schilddak, in kern mogelijk opklimmend tot 17de‐18de eeuw,
verhoogd met halve‐verdieping en aangepast in 19de eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

134239

Burgerhuis

Gent

Gent

Kalandestraat 6‐18 (Gent)

burgerhuizen,
Aanvankelijk barokhuis van 1714 met twee bouwlagen en zes
traveeën, onder mansardedak. Na de Tweede Wereldoorlog werd de winkels
rechtse helft gesloopt en naderhand wederopgebouwd in een zeer
harde stijl. Breedhuis in bak‐ en zandsteenbouw, met links 19de‐
eeuwse houten winkelpui.

134243

Hoekhuis

Gent

Gent

Kalvermarkt 3 (Gent)

Hoekhuis, restant van een hoekcomplex met L‐vormig ingeplante
gebouwen, met twee bouwlagen en zadeldak, uit 18de‐19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevels met twee traveeën brede voorgevel en een
verankerde zijgevel met vier rechtertraveeën en blinde muur.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

134244

Stadswoning

Gent

Gent

Kalversteeg 1A‐C, Oudburg 15 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw met aanpassingen uit de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134245

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Kammerstraat 10 (Gent)

stadswoningen, derde kwart
Enkelhuis met trapgevel, twee bouwlagen en vier traveeën onder
stenen
17de eeuw,
zadeldak. De huidige gevel dateert van circa 1660 en bewaart een
13de eeuw
classicistische deuromlijsting van 1779, maar het pand gaat terug op
een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse
kalksteen met constructiemethoden en vormentaal eigen aan de 13de
eeuw.

134246

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 11, 11A (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met een
driezijdige houten loggia op de bovenverdieping.

134247

Herenhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 12 (Gent)

Breedhuis met sterke empire‐inslag, van zeven traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, horizontaal geleed en
gemarkeerd door een drie traveeën breed middenrisaliet.

612/1748

herenhuizen

eerste kwart
18de eeuw, na
WO II

19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

stijl

postmodernism
e,
integratiearchit
ectuur

plantensoort

context

persoon

Van Impe Denis (Ontwerper), Van
Vynckt Colette (Ontwerper)

barok

traditioneel

Paternotte Nicolas (Uitvoerder)
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134248

Stadswoning

Gent

Gent

Kammerstraat 13 (Gent)

Empire‐getint breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

134249

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 14 (Gent)

Lodewijk XVI‐enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak volgens archiefstukken van 1777. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel gemarkeerd door een twee traveeën breed
middenrisaliet onder een driehoekig fronton, en met zwaar
uitgewerkte spiegelboogdeur in een geprofileerde hardstenen
omlijsting.

burgerhuizen

134250

Stadswoning

Gent

Gent

Kammerstraat 15 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Sober enkelhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en zijdelings
afgewolfd dak, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de
19de eeuw.

134251

Stadswoning

Gent

Gent

Kammerstraat 16, 16A‐E (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
verankerde bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw doch
vermoedelijk oudere kern en met achterpuntgevel.

stadswoningen 19de eeuw

134252

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 17 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, in
kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch aangepast en met
één verdieping verhoogd in de eerste helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met rechthoekige deur in vlakke arduinen
omlijsting uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

134253

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 18, 18A‐B (Gent)

Enkelhuis met drie en een halve bouwlaag, drie traveeën en afgesnuit stenen,
burgerhuizen
dak met empiregetinte, bepleisterde voorgevel van 1829, doch met
oudere kern. Deze kern gaat terug tot een 13de‐eeuwse constructie
uit Doornikse steen.

13de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

134254

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 19 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak,
met sobere bepleisterde en beschilderde voorgevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

134255

Hoekhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 2 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel met
klokgevel en bekronend driehoekig fronton, volgens archiefstukken
gedateerd 1717. Negen traveeën brede zijgevel in de Serpentstraat.

134256

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 20, 20A‐D (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder afgesnuit dak, burgerhuizen
met vermoedelijk oude kern, aangepast in de 19de of 20ste eeuw.
Heden verankerde bepleisterde lijstgevel, verlevendigd met
decoratieve elementen in smeedijzerwerk uit eerste helft 20ste eeuw,
en achterpuntgevel.

134257

Stadswoning

Gent

Gent

Kammerstraat 21 (Gent)

Diephuis met trapgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de 17de eeuw,
opgevat als een traditionele bak‐ en zandsteenbouw.

134258

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 24 (Gent)

Enkelhuis uit begin 20ste eeuw, van twee ongelijke traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen met typisch gevelparement van witte geglazuurde
baksteen verrijkt met groene decoratieve banden boven een arduinen
plint met keldervensters.

134259

Stadswoning

Gent

Gent

Kammerstraat 26‐30 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en 19de‐eeuwse
bepleisterde lijstgevel.

134260

Hoekhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 3 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen en steil zadeldak, in kern opklimmend burgerhuizen
tot de 16de of 17de eeuw doch herhaaldelijk aangepast. Drie
traveeën brede voorgevel met trapgevel van 9 treden en een topstuk.
Zijgevel aan Bij Sint‐Jacobs met centraal getrapt dakvenster met
voluutvormige vleugelstukken.

613/1748

burgerhuizen

datering

vierde kwart
18de eeuw

stijl

classicisme

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

eerste kwart
18de eeuw

19de eeuw,
20ste eeuw

stadswoningen tweede helft
17de eeuw

voor WO I

stadswoningen 19de eeuw

16de eeuw,
17de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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134261

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 4 (Gent)

Diephuis met een bepleisterde en beschilderde bovenverdieping met burgerhuizen
een brede klokgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1738.

134262

Hoekhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 5 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk drie en vier
traveeën onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw met
bepleisterde en beschilderde, horizontaal gelede lijstgevels.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134263

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
schilddak volgens archiefstukken met nieuwe gevel van 1771 ter
vervanging van een houten gevel. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel gemarkeerd door een middenrisaliet met gebogen pseudo‐
fronton, en op de begane grond behouden arduinen
spiegelboogvormige poort.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

134264

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 7 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
typisch 19de‐eeuwse bepleisterde voorgevel.

burgerhuizen

19de eeuw

134265

Burgerhuis

Gent

Gent

Kammerstraat 8 (Gent)

Enkelhuis uit de 19de eeuw met drie bouwlagen van drie traveeën
onder zadeldak, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
neoclassicistische decoratieve elementen.

burgerhuizen

19de eeuw

134266

Sint‐Pietersabdij en Sint‐Pieterskerk

Gent

Gent

Kantienberg 5, 9, 9A‐C, Sint‐Pietersplein 9‐ De Sint‐Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër
12, 13‐15 (Gent)
Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd
bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen. De
gebouwen getuigen van de verschillende bloei‐ en
wederopbouwperiodes die de Sint‐Pietersabdij doormaakte. We
vinden er stijltechnisch romaanse, gotische, renaissance‐ en
voornamelijk barokelementen in terug. Het gebouwencomplex wordt
gedomineerd door de imposante abdijkerk, die vanaf 1629 in pure
barokstijl opgetrokken werd en waarvan het ontwerp toegeschreven
wordt aan Pieter Huyssens.

abdijen,
abdijkerken,
bakkerijen,
boomgaarden,
brouwerijen,
infirmerieën,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
rosmolens,
stallen,
kaaimuren,
kloostertuinen,
wijngaarden

15de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw

134267

Burgerhuis

Gent

Gent

Kanunnikstraat 38 (Gent)

Burgerhuis met een bakstenen lijstgevel, beïnvloed door de art
nouveau, van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

134268

Stadswoning

Gent

Gent

Kapittelstraat 1 (Gent)

Oorspronkelijk diephuis van drie traveeën, twee bouwlagen en
zadeldak met dakvenster, nu met het gelijkaardige hoekhuis onder
pseudo‐mansardedak. Verankerde, bepleisterde en beschilderde
bovenverdieping uit begin 18de eeuw behouden boven de 19de‐
eeuwse houten winkelpui.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
18de eeuw

134269

Burgerhuis

Gent

Gent

Kapittelstraat 11 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de burgerhuizen
19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Aanbouw
van twee bouwlagen met zijgevel langs de Hoofdkerkstraat.

134270

Stadswoning

Gent

Gent

Kapittelstraat 3 (Gent)

Aanvankelijk diephuis met twee bouwlagen, twee traveeën en
afgesnuit dak, met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, verhoogd
met één verdieping, uit de 19de eeuw. Behouden oudere kern
aangegeven door nokrichting en achterpuntgevel.

614/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
18de eeuw

19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

traditioneel,
romaans,
gotiek,
renaissance,
barok

De Cramer René (Ontwerper), de
Wilde Bernard (Ontwerper),
Dewez Laurent‐Benoît
(Ontwerper), Huyssens Pieter
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper), Genicot Leon
(Uitvoerder)
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134271

Stadswoningen

Gent

Gent

Kapittelstraat 5‐7 (Gent)

Twee enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen met
verankerde bepleisterde en beschilderde lijstgevels, met kern uit de
17de eeuw of het eerste kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

134272

Stadswoning

Gent

Gent

Kapittelstraat 9, 9A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
bepleisterde voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134273

Stadsschool en stedelijke kindertuin

Gent

Gent

Kaprijkestraat 12 (Gent)

Schoolgebouw in neo‐Vlaamse‐renaissancestijl daterend van 1887‐
88, naar ontwerp van Ch. Van Rysselberghe. Lijstgevel van twee
bouwlagen opgetrokken uit baksteen en Franse kalkzandsteen, qua
stijl geïnspireerd op de Italianiserende renaissancerichting.

kleuterscholen, vierde kwart
onderwijsgebou 19de eeuw
wen

134274

Stadswoning

Gent

Gent

Kapucijnenham 1 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
midden 19de eeuw. Sobere bepleisterde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134275

Burgerhuizen en hoekhuis

Gent

Gent

Kapucijnenham 5‐11 (Gent)

Rijhuizen en een hoekhuis van drie bouwlagen, respectievelijk twee,
drie en vijf traveeën, uit midden 19de eeuw met bepleisterde en
beschilderde lijstgevels.

burgerhuizen

134276

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 15‐17 (Gent)

Twee gelijkaardige rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, arbeiderswonin tweede helft
18de eeuw
met zadeldaken een verankerde lijstgevel, uit de tweede helft van de gen
18de eeuw.

134277

Stadswoning

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 19 (Gent)

Breedhuis met een verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën stadswoningen 18de eeuw
en twee bouwlagen, met zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw, doch met latere aanpassingen.

134278

Hoekhuis

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 2, 2A, Lange
Violettestraat 98 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met een
classicistische bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens
archiefstukken van 1772.

134279

Stadswoningen

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 23‐25 (Gent)

Stadswoningen met een bakstenen lijstgevel van samen vier traveeën stadswoningen vierde kwart
en drie bouwlagen uit eind 19de eeuw.
19de eeuw

134280

Stadswoningen

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 33, 39‐41 (Gent)

Bepleisterde lijstgevels van respectievelijk drie, drie en twee traveeën stadswoningen derde kwart
met twee en een halve bouwlaag, daterend van rond 1860.
19de eeuw

134281

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 43‐51, 47A (Gent)

Huizengroep met een bakstenen lijstgevel van negen traveeën en
twee en een halve bouwlaag, daterend van circa 1900.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

134282

Stadswoningen

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 53‐55 (Gent)

Rijhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en
met bepleisterde lijstgevels van 1858.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

134283

Deel van een burgerhuis

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat 6‐8 (Gent)

Resterende rechterhelft van een ruim burgerhuis van 1767, volgens burgerhuizen
archiefstukken oorspronkelijk een breedhuis van negen traveeën en
twee bouwlagen met een driehoekig fronton boven de drie
middentraveeën en een spiegelboogvormige koetspoort in de twee
voorlaatste traveeën rechts. Nu twee gekoppelde rijhuisjes van ieder
twee traveeën en twee bouwlagen, onder een rechts afgewolfd
zadeldak.

134284

Poortomlijsting

Gent

Gent

Karel Antheunisstraat zonder nummer
(Gent)

Blauwe hardstenen omlijsting van een korfboogvormige koetspoort,
van 1759.

615/1748

burgerhuizen

datering

stijl

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

derde kwart
18de eeuw

ingangsomlijstin derde kwart
gen
18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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134285

Burgerhuis

Gent

Gent

burgerhuizen
Karel Lodewijk Ledeganckstraat 29 (Gent) Rijhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel van twee
traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak voorzien van oeil‐de‐
boeuf, uit begin 20ste eeuw.

134286

Universiteitsgebouw Ledeganck

Gent

Gent

Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35 (Gent) Het modernistisch complex Ledeganck werd gerealiseerd in drie fasen universiteitsgeb na WO II
ouwen
tussen 1959 en 1970 voor de faculteit Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Gent, naar ontwerp van ingenieur‐architect Jules
Trenteseau.

134287

Rijksnormaalschool

Gent

Gent

Karel Lodewijk Ledeganckstraat 4‐8 (Gent) Rijksnormaalschool met bijhorende lagere oefenschool en kindertuin.
Complex neogotisch gebouw met vier vleugels rondom een
onregelmatig rechthoekig binnenplein en kleine losse bijgebouwen in
de door een muur met ijzeren hekken afgesloten zijtuinen. Volgens
archiefstukken opgetrokken in 1879‐1882 naar ontwerp van E.
Willame en P. Goovaerts, architecten van de dienst Burgerlijke
Gebouwen van Brabant.

134288

Burgerhuizen ontworpen door Jules P.
Ledoux

Gent

Gent

burgerhuizen
Karel Lodewijk Ledeganckstraat 7‐9 (Gent) Twee resterende, onderkelderde rijhuizen van een vrij apart art‐
nouveau‐ensemble dat oorspronkelijk drie huizen omvatte, met twee
bouwlagen en ieder twee traveeën, onder mansardedak, volgens
archiefstukken van 1902 en naar ontwerp van architect Jules P.
Ledoux. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met opvallende
klokvormige dakvensters.

voor WO I

134289

Burgerhuis

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 106 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak en een burgerhuizen
bredere venstertravee met getrapte gevelbeëindiging, uit begin 20ste
eeuw. Bak‐ en natuurstenen lijstgevel voorzien van sierankers en met
eclectische inslag.

voor WO I

134290

Burgerhuis

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 116, 116A‐F
(Gent)

Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eind 19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

134291

Burgerhuis

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 128 (Gent)

Rijhuis met lijstgevel met een parement van wit geglazuurde baksteen burgerhuizen
en art‐nouveau‐elementen, van twee traveeën en drie bouwlagen, uit
begin 20ste eeuw.

voor WO I

134292

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 130‐132 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, volgens burgerhuizen
plintopschrift naar ontwerp van architect Prosper Buyck en van 1905.
Lijstgevel van wit en groen geglazuurde baksteen en verwerking van
hardsteen.

voor WO I

134293

Hoekhuis

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 134 (Gent)

Onderkelderd hoekhuis met twee traveeën en drie bouwlagen, uit
begin 20e eeuw. Lijstgevel met parement van wit en groen
geglazuurde baksteen.

burgerhuizen

voor WO I

134294

Burgerhuis met winkel

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 14 (Gent)

Burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel van drie traveeën met
burgerhuizen,
bredere middentravee en een typische houten winkelraamomlijsting. winkels

134295

Burgerhuis, gedateerd 1912

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 23 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen,
gedateerd 1912 midden op de houten gootlijst. Lijstgevel met een art‐
nouveau‐inslag, met parement van witgeglazuurde baksteen,
verlevendigd met elementen in arduin en faiencetegels.

voor WO I

134296

Burgerhuis, gedateerd 1917

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 25 (Gent)

Smal rijhuis van vier bouwlagen en één travee, gedateerd 1917 op de burgerhuizen
plint, met een lijstgevel van Euvillesteen.

WO I

616/1748

typologie

datering

plantensoort

context

persoon

voor WO I

kleuterscholen, vierde kwart
lagere scholen, 19de eeuw
oorlogsgedenkt
ekens,
normaalscholen

burgerhuizen

stijl

modernisme

De Vynck Jean‐Pierre
(Ontwerper), Riessauw Felix
Georges (Ontwerper), Serck
Francis (Ontwerper), Trenteseau
Jules (Ontwerper), Algemene
Ondernemingen Weduwe JerÃ´me
Van Coillie (Uitvoerder)

neogotiek

Dupon Josuë (Ontwerper),
Goovaerts P. (Ontwerper),
Willame E. (Ontwerper)

art nouveau

Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

Buyck Prosper (Ontwerper)
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134297

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 28 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1902. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel in art nouveau met asymmetrische
gevelstructuur.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

134298

Sociaal wooncomplex Zavelpoort

Gent

Gent

Appartementencomplex gelegen tussen de Karel Van Hulthemstraat
Karel Van Hulthemstraat 38‐60, 66‐76,
76A‐F, Kortrijksepoortstraat 139‐157, 163‐ en de Kortrijksepoortstraat, eind jaren dertig gerealiseerd door de
sociale huisvestingsmaatschappij De Gezonde Werkmanswoning in
173, 179‐195 (Gent)
het kader van de krotopruiming, naar ontwerp van architect Maurice
Fétu. De drie parallelle blokken die gescheiden worden door
binnenkoeren, bevatten niet alleen sociale appartementen maar ook
enkele meer luxueuze appartementen en winkels.

sociale
woningen,
winkels,
woonblokken

interbellum

art deco,
modernisme

134299

Burgerhuis

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 5 (Gent)

Dubbelhuis van twee bouwlagen, drie traveeën en mansardedak, met burgerhuizen
een bepleisterde lijstgevel.

134300

Burgerhuizen

Gent

Gent

Karel Van Hulthemstraat 67, Prudens Van
Duyseplein 2‐3, 7 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuizen en een rijhuis van een of twee traveeën met drie
bouwlagen onder schilddaken, uit het laatste kwart van de 19de
eeuw, met bepleisterde lijstgevels met neoclassicistische inslag in een
eenheidscompositie.

vierde kwart
19de eeuw

134301

Gekoppelde burgerhuizen ontworpen door Gent
G. Vereecken

Gent

Karel Van Hulthemstraat 88‐90 (Gent)

Burgerhuizen met een lijstgevel van witgeglazuurde baksteen met art‐ burgerhuizen
nouveau‐elementen, van nu drie traveeën en drie bouwlagen,
gebouwd als een eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen, waarvan
de rechtse woning werd gesloopt, naar ontwerp van architect G.
Vereecken uit 1904.

voor WO I

134302

Stadswoning

Gent

Gent

Karmelietenstraat 1 (Gent)

Dubbelhuis van twee bouwlagen afgedekt met schilddak,
vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de19de eeuw.
Verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën breed, en met
geschilderde plint.

134303

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Karmelietenstraat 3 (Gent)

Arbeiderswoning van het enkelhuistype van twee bouwlagen en twee arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw
traveeën onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel.

134305

Stadswoning

Gent

Gent

Karmelietenstraat 5‐9 (Gent)

Diephuis van twee bouwlagen hoog met twee traveeën brede
puntgevel, afgedekt met zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw.
Gecementeerde, verankerde voorgevel.

134304

Stadswoning

Gent

Gent

Karmelietenstraat 5‐9 (Gent)

Leegstaande, kleine woning in baksteenbouw, afgedekt met zadeldak, arbeiderswonin
gen,
gelegen achterin en toegankelijk langs een poortje. Ontoegankelijk,
opslagplaatsen
vermoedelijk gebruikt als stapelplaats.

134307

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 103‐109, 107A, zonder
nummer (Gent)

Volgens archiefstukken van 1897 en naar ontwerp van architect J.G.
Semey. Voorzien van rondboogvormige muuropeningen.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134308

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 176‐180 (Gent)

Huizenblok ontworpen in eenheidsbebouwing tussen de Tarbotstraat stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
en de Lozevisserstraat, volgens archiefstukken van 1895 en naar
ontwerp van architect J.G. Semey.

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134309

Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Karperstraat 182‐186 (Gent)

Hoekhuis met de Lozevisserstraat, volgens archiefstukken van 1897
en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Afgeschuinde deurtravee
met rondboogvormig dakvenster in getrapte top.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134310

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 188‐196 (Gent)

Vijf stadswoningen, volgens archiefstukken van 1897 en naar
ontwerp vanarchitect J.G. Semey. Nummer 196 met plintsteen
voorzien van opschrift. Met uitzondering van nummer 192 vertonen
de vijf rijhuizen een houten dakkapel. Nummer 192 met tweeledige
halsgevel.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134311

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 198‐204, 204A‐B (Gent)

Stadswoningen, volgens archiefstukken van 1896 en naar ontwerp
van architect J.G. Semey. Op rondbogen overkragende
bovenverdieping oorspronkelijk met een drielicht per rijhuis.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

617/1748

plantensoort

context

persoon

Fétu Maurice (Ontwerper), De
Gentse Haard (Opdrachtgever),
De Gezonde Werkmanswoning
Gent (Opdrachtgever)

Vereecken Georges (Ontwerper)

stadswoningen 19de eeuw

stadswoningen 17de eeuw
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134312

Steegbeluik Cité Muyncke

Gent

Gent

Karperstraat 30‐74, 74A (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte
afgezet door vier grenspaaltjes. Bakstenen enkelhuizen van twee
traveeën en twee en een halve bouwlaag volgens
spiegelbeeldschema, onder zadeldaken, volgens archiefstukken
daterend van 1888.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

134313

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 85‐91, 87C (Gent)

Ensemble van stadswoningen, volgens archiefstukken van 1896 en
naar ontwerp van architect J.G. Semey.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134306

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Karperstraat 95‐101 (Gent)

Stadswoningen, volgens archiefstukken van 1896 en naar ontwerp
van architect J.G. Semey.

winkels,
voor WO I,
stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134314

Hoekhuis

Gent

Gent

Karrenstraat 7 (Gent)

Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
daterend van 1831, doch voorzien van vernieuwd parement.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134316

Kruidenierswinkel Vooruit

Gent

Gent

Kartuizerlaan 109‐111 (Gent)

Imposant art‐nouveau‐getint breedhuis van zeven traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de twintigste
eeuw.

winkels

134317

Burgerhuis

Gent

Gent

Kartuizerlaan 57‐59 (Gent)

Oorspronkelijk dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met burgerhuizen
mansardedak en twee zijaandaken, uit midden 18de eeuw. Heden
twee gekoppelde enkelhuizen met sober bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met rococo‐inslag.

134315

Steegbeluik

Gent

Gent

Kartuizerlaan 63‐103 (Gent)

Aan weerszijden bebouwd steegbeluik met brede open toegang.
Woonhuizen van twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met
repeterend schema, onder zadeldak.

beluiken,
waterpompen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

134318

Herenhuis met empiregevel en
neogotische zij‐ en achtervleugel

Gent

Gent

Kartuizerlaan 70, Sleepstraat 167‐169
(Gent)

Groot herenhuis met veertien traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak met indrukwekkende empiregevel naar ontwerp van
architect J.B. Pisson en gedateerd 1808 onder het balkon. Tegen de
gevel oorlogsgedenkteken. Neogotische bakstenen zij‐ en
achtervleugel gebouwd in 1861 door architect A. Van Assche naar een
project van baron J. Bethune.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
suikerraffinader
ijen,
herenhuizen,
oorlogsgedenkt
ekens

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134321

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 107 (Gent)

Negentiende‐eeuws rijhuis verbouwd in de jaren 1910‐1920.
Gecementeerde voorgevel geritmeerd door uitspringende
erkervormige traveeën en penanten met bloemdecoratie in art‐
decostijl.

burgerhuizen

voor WO I, WO
I, interbellum

134322

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 160 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen op arduinen
kelderverdieping daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134323

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 162 (Gent)

Enkelhuis met markante voorgevel met neoclassicistische
gevelordonnantie van vier traveeën en drie bouwlagen uit de jaren
1880.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134324

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 164 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen van circa 1880, waarbij burgerhuizen
de gevel gekenmerkt wordt door een horizontaliserend effect en er
een invloed van empire zichtbaar is.

134327

Stadswoningen

Gent

Gent

Kasteellaan 186‐188 (Gent)

Twee stadswoningen met horizontaal belijnde lijstgevels, restant van stadswoningen vierde kwart
een eenheidsbebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

134328

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Kasteellaan 257‐273 (Gent)

Homogene gevelwand van drie bouwlagen hoog, daterend uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels van
enkelhuizen van twee traveeën met repeterend schema onder
doorlopende kroonlijst.

618/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

empire,
neogotiek

neoclassicisme

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Couvreur Cyriel
(Ontwerper), Pisson Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Ghyselinck Ed.
(Uitvoerder), Vindevogel
(Gentbrugge) (Uitvoerder),
Vindevogel (Zwijnaarde)
(Uitvoerder)
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134329

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kasteellaan 275‐279 (Gent)

Gelijkaardige huizenrij als nummers 257‐273 doch meer uitgewerkt burgerhuizen
met risaliet, twee bel‐etagevensters voorzien van balkon en kroonlijst
en later toegevoegde erker.

19de eeuw,
interbellum

134330

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Kasteellaan 281‐289, 293‐297, 297A, 283A‐ Eenheidsbebouwing van rijhuizen daterend van 1868. Bepleisterde
D (Gent)
gevelwand van enkelhuizen van drie traveeën in repeterend schema
onder doorlopende kroonlijst.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134331

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 371, 371A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw, opgevat als een
bepleisterde Louis‐Philippegevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

134332

Eenheidsbebouwing van twee
burgerhuizen en poort

Gent

Gent

Kasteellaan 419‐423 (Gent)

Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing: namelijk een
monumentale ingangspoort met erachter gelegen huis en aan
weerszijden een identiek rijhuis in neorococostijl, vermoedelijk
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
19de eeuw

neorococo

134320

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Enkelhuizen doorgaans van drie bouwlagen met drie tot vijf traveeën burgerhuizen
Kasteellaan 42‐44, 54‐62, 70‐72, 82‐86,
103‐105, 131‐133, 137‐143, 172‐176, 341, daterend van de jaren 1880, voorzien van bepleisterde lijstgevels in
345, 355‐361, 449, 469‐475, 487, 497‐499, neoclassicistische stijl.
137A, 487A, 60A‐B, 361A‐D, zonder
nummer (Gent)

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134333

Burgerhuis en stadswoning

Gent

Gent

Kasteellaan 45, 78 (Gent)

19de‐eeuwse stadswoningen van drie traveeën en twee en een halve burgerhuizen, derde kwart
bouwlaag.
stadswoningen 19de eeuw

134334

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 477 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis met een bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

derde kwart
19de eeuw

134335

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 479 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde
lijstgevel in neoclassicistische stijl uit het laatste kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134336

Burgerhuis

Gent

Gent

Kasteellaan 481‐485 (Gent)

Burgerhuis met 19de‐eeuwse lijstgevel gecementeerd en voorzien
van nieuwe deuromlijsting in art‐decostijl.

burgerhuizen

19de eeuw

134325

Neoclassicistische burger‐ en herenhuizen Gent

Gent

Kasteellaan 48‐50, 66, 80, 166‐170, 180,
501 (Gent)

burgerhuizen,
Herenhuizen doorgaans van het enkelhuistype van drie of vier
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het laatste herenhuizen
kwart van de 19de eeuw en ontworpen met bepleisterde lijstgevels
met neoclassicistische gevelindeling en ‐decoratie.

134337

Herenhuis ontworpen door Jh. De Leu‐
Laureys

Gent

Gent

Kasteellaan 52, 52A‐B (Gent)

Ruim herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met dakkapellen, volgens gevelsteen
opgetrokken in 1898 naar ontwerp van Jh. De Leu‐Laureys.

134326

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

134338

Burgerhuis

Gent

134339

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

134340

Ingangspoort stratenbeluik De Rietgracht

vierde kwart
19de eeuw

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Kasteellaan 64, 74‐76, 178, 343, 347, 353, Rijhuizen van drie bouwlagen met neoclassicistische bepleisterde
367, 489‐495, 367A‐D, 495A (Gent)
lijstgevel daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Kasteellaan 73 (Gent)

Burgerhuis voorzien van vernieuwd parement en gevelornamentiek
begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

Gent

Gent

Kasteellaan 77‐99 (Gent)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing met rijhuizen met bepleisterde burgerhuizen
lijstgevel van drie bouwlagen onder doorlopende kroonlijst; daterend
uit het laatste kwart van de 19de eeuw, nummer 99 gedateerd 1884.

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Kasteellaan zonder nummer (Gent)

Triomfboog als monumentale ingangspoort in de Kasteellaan naar het poorten
stratenbeluik De Rietgracht, gebouwd onder leiding van Ch. Leclerc‐ (bijgebouwen)
Restiaux in 1862‐67.

derde kwart
19de eeuw

619/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
De Bruyne Maurice (Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)
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134341

Reeks arbeiderswoningen

Gent

Gent

Kasterbant 4‐8, 12‐14 (Gent)

Reeks arbeiderswoningen bestaande uit enkelhuizen van twee
traveeën en twee en een halve bouwlaag met repeterend schema
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

134342

Burgerhuizen ontworpen door A. Van
Hoecke‐Dessel

Gent

Gent

Kattenberg 10‐30 (Gent)

In zijn geheel ontworpen gevelwand van symmetrisch opgestelde
panden, gedateerd Anno 1901, naar ontwerp van architect A. Van
Hoecke‐Dessel.

burgerhuizen

voor WO I

134343

Complex van de watervoorzieningsdienst

Gent

Gent

Kattenberg 2 (Gent)

Op het bouwblok dat gevormd wordt door de Kattenberg, de Gaspar
de Careyerstraat, de Victor Hortastraat en de Jakob Jordaensstraat
werd tussen 1880 en 1977 in verschillende fasen een infrastructuur
voor waterbevoorrading uitgebouwd door de Gentse
Watermaatschappij.

watertorens,
laboratoria,
watertorens

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II, vanaf
1975

modernisme,
integratiearchit
ectuur

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Masqueler
(Ontwerper), Valcke Willy
(Ontwerper), Bontinck Dirk
(Ontwerper), Bontinck Georges
Germain (Ontwerper), Riessauw
Felix Georges (Ontwerper)

134344

Burgerhuizen ontworpen door A. Van
Hoecke‐Dessel

Gent

Gent

Kattenberg 39‐49 (Gent)

Art‐nouveaugetinte huizenrij aansluitend bij het hoekcomplex met de burgerhuizen
Kunstlaan nummer 30, gedateerd 1904 bovenaan nummer 49, naar
ontwerp van architect A. Van Hoecke‐Dessel.

voor WO I

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

134345

Elektrisch onderstation ontworpen door
J.A. De Bondt

Gent

Gent

Kattenberg 7 (Gent)

Het onderstation werd gebouwd in 1931 naar ontwerp van architect elektrische
onderstations
J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en
onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.

interbellum

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

134346

Twee burgerhuizen met neogotische
puntgevels

Gent

Gent

Kattenberg 77‐79 (Gent)

Aanvankelijk identieke diephuizen met puntgevel en neogotische
voorgevel uit eind 19de eeuw. Enkelhuizen van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

134347

Industrieel gebouw

Gent

Gent

Kazemattenstraat 80 (Gent)

Achterin gelegen industrieel gebouw, omstreeks het vierde kwart van gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw magazijn, stoom‐déchetsfabriek, textiel‐ en
lederwarenprod voor WO I
stoomkuiperij en stoomvlasfabriek.
uctie,
kuiperijen,
opslagplaatsen,
vlasfabrieken

134348

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Kazernenstraat 1‐5, Sint‐Amandstraat 28
(Gent)

Eenheidsbebouwing van hoekhuis en enkelhuizen in
spiegelbeeldschema van twee en een halve bouwlaag onder
zadeldaken, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

134349

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Kazernenstraat 2‐12, Sint‐Amandstraat 26 Eenheidsbebouwing op hoek met Sint‐Amandstraat daterend uit het
(Gent)
midden van de 19de eeuw. Rijhuizen van het enkelhuistype
gegroepeerd volgens het spiegelbeeldschema.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134351

Herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 105 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1843.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134352

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 107‐111 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht traveeën en drie
aanleunende traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, daterend
van 1842.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134353

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 112, 112A (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen van herenhuizen
1853.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134354

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 113 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf
traveeën, daterend van 1842.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

620/1748

burgerhuizen

datering

stijl

context

persoon

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

herenhuizen

plantensoort
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134355

Herenhuis in second empire

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 114 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met second
empiregevel van 1848.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

second empire

134356

Herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 116 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met
neoclassicistische lijstgevel van 1849.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134357

Katoenspinnerij F. Lousbergs

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 12 (Gent)

Eertijds ere‐ingang en voorheen magazijn van de katoenspinnerij van
F. Lousbergs op de Reep, volgens bouwaanvraag van 1850.
Neoclassicistisch gebouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder
plat dak, opgetrokken uit bak‐ en hardsteen.

katoenfabrieken derde kwart
19de eeuw
,
opslagplaatsen,
spinnerijen

134358

Herenhuis ontworpen door L. Minard

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 126‐128, 128A (Gent)

herenhuizen
Ruim herenhuis vanouds opgesplitst in twee woningen.
Neoclassicistische lijstgevel op arduinen plint met negen traveeën en
drie bouwlagen afgedekt met zadeldak; daterend van 1851 gebouwd
in opdracht van en naar ontwerp van architect L. Minard.

derde kwart
19de eeuw

134359

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 127‐129 (Gent)

Eenheidsbebouwing daterend van 1842, doch bij nummer 127
burgerhuizen
werden de middentravee van de bel‐etage vervangen door een erker,

tweede kwart
19de eeuw

134360

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 130 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, daterend van 1847.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134361

Hoekhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 134‐136, 134A‐D, 136A‐ Hoekgebouw met respectievelijk vier en twee traveeën van drie
D (Gent)
bouwlagen en met afgewolfd zadeldak, van 1842. Bepleisterde
lijstgevels met afgelijnde hoektravee.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134362

Burgerhuizen

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 138‐142 (Gent)

Huizenrij onder doorlopende kroonlijstlijn van samen negen traveeën burgerhuizen
met drie bouwlagen en zadeldak, met bouwaanvraag daterend van
1843.

tweede kwart
19de eeuw

134363

Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen
door F. De Vigne

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 14 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen met zadeldak en bepleisterde lijstgevel naar ontwerp
van Felix De Vigne van 1846.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134364

Burgerhuizen

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 156‐162 (Gent)

Enkelhuizen van heden samen zes traveeën en drie bouwlagen
afgedekt met zadeldak, uit tweede kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134365

Hoekhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 171 (Gent)

Hoekhuis, oorspronkelijk deel uitmakend van een huizenblok
opgetrokken in opdracht van architect J.J. Souvan in 1843. Lijstgevel
van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134366

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 175‐179 (Gent)

burgerhuizen
Drie huizen in eenheidsbebouwing van drie bouwlagen en in totaal
vijf traveeën onder zadeldak, daterend van midden 19de eeuw.
Bepleisterde gevelwand opgesplitst per huis in middenpartij van drie
traveeën en twee smallere zijtraveeën afgelijnd door geblokte
hoekbanden.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134367

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 181 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, van 1843.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134368

Rij burgerhuizen met lijstgevels

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 224‐232, 268 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuizen met bepleisterde lijstgevels van vier en drie traveeën
met drie en een halve bouwlaag met zadeldak, daterend uit het
tweede kwart van de 19de eeuw, nummer 224‐226‐228 daterend van
1843.

tweede kwart
19de eeuw

empire

621/1748

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

De Vigne Félix (Ontwerper)

Souvan J.J. (Ontwerper)
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134369

Huis Lousbergs‐De Hemptinne

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 75 (Gent)

Gebouwd in opdracht van katoenfabrikant F. Lousbergs naar ontwerp
van Louis Eijkens in de periode 1842‐1848. Na zijn dood in 1858
verkocht aan de industrieel J. de Hemptinne, die het huis laat
uitbreiden met een neogotisch bijgebouw voor het personeel en een
huiskapel door Jean‐Baptiste Bethune.

herenhuizen,
personeelswoni
ngen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme,
neogotiek

134370

Herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 77‐79 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis gebouwd in opdracht van F. Lousbergs in 1850.
Onderkelderd dubbelhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, opgetrokken in Louis‐Philippestijl.

tweede kwart
19de eeuw

eclecticisme

134371

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 85‐91 (Gent)

Rijhuizen met neoclassicistische lijstgevel van vier en drie traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen onder zadeldak van 1847.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134373

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 97 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak met neoclassicistische lijstgevel van 1849.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134372

Rijtuigmakerij K.J. De Pauw

Gent

Gent

Keizer Karelstraat 97 (Gent)

Werkhuis en magazijn van de rijtuigmaker K.J. De Pauw, opgetrokken opslagplaatsen, vierde kwart
in 1887 en uitgevend op de Kapucijnenham. Baksteenbouw van twee wagenmakerije 19de eeuw
n, werkplaatsen
bouwlagen, elf traveeën, onder zadeldaken.

134375

Burgerhuis

Gent

Gent

Keizer Leopoldstraat 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak;
daterend uit eerste kwart 20ste eeuw met een parement van
geglazuurde baksteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

134376

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Keizer Leopoldstraat 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
dagtekenend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

134374

Twee burgerhuizen ontworpen door F.
Bilsen

Gent

Gent

Keizer Leopoldstraat 9‐11 (Gent)

burgerhuizen
Bakstenen lijstgevels van respectievelijk twee en één travee en drie
bouwlagen per gevel verspringend van hoogte; daterend van 1913
naar ontwerp van Ferdinand Bilsen, nummer 9 gedateerd Anno 1913.

voor WO I

134378

Burgerhuis

Gent

Gent

Keizervest 16 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134379

Burgerhuis

Gent

Gent

Keizervest 17 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, uit het derde ‐ vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

134380

Monasterium van de zusters kapucinessen Gent

Gent

Keizervest 4‐5 (Gent)

Neogotisch bakstenen complex gebouwd van 1875‐1876 naar
ontwerp van Flor Van Varenbergh. Gebouwen aan straatzijde zijn
gesloopt; in het binnenblok is onder meer de kapel nog bewaard.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

134377

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Keizervest 7‐14, 15 (Gent)

Rijhuizenblok van drie en een halve bouwlaag, samengesteld uit
identieke enkelhuizen van drie traveeën. Bepleisterde lijstgevel
geleed door cordons en met steekboogvormige muuropeningen, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134381

Steegbeluik

Gent

Gent

Keizervest 79‐96 (Gent)

Belangrijk tweezijdig bebouwd steegbeluik achter smalle overbouwde beluiken,
doorgang in de Sint‐Lievenspoortstraat. Tweede brede open toegang waterpompen
aan de Keizersvest. Beluikhuizen van anderhalve bouwlaag, twee
traveeën en spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

622/1748

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Eijkens Louis
(Ontwerper)

neoclassicisme

Bilsen Ferdinand (Ontwerper)

neogotiek

Van Varenbergh Flor (Ontwerper)
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134391

Hoekhuis Het Trompetje

Gent

Gent

Ketelpoort 1 (Gent)

Hoekhuis met lijstgevels met drie bouwlagen van respectievelijk zes stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
en drie traveeën onder afgesnuit dak, in kern opklimmend tot de 17de
19de eeuw
eeuw, een eerste maal verbouwd en verhoogd volgens bouwaanvraag
van 1816 naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle.

134392

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Ketelpoort 2‐3 (Gent)

Oorspronkelijk twee enkelhuizen van twee en drie traveeën met drie stadswoningen derde kwart
bouwlagen onder een zadeldak met bepleisterde lijstgevel van 1857.
19de eeuw

134393

Burgerhuis

Gent

Gent

Ketelpoort 4 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit het midden van de 18e eeuw. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel met twee hoger oplopende middentraveeën,
uitgewerkt als klokgevel.

134394

Burgerhuis gedateerd 1754

Gent

Gent

Ketelpoort 5, 5A (Gent)

Heden alleenstaand herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder mansardedak, op de voorgevel gedateerd: Anno 1754.
Bepleisterde en geschilderde voorgevel met twee hoger opgetrokken,
door hoekblokken afgelijnde middentravee onder bekronend
driehoekig fronton.

derde kwart
18de eeuw

134396

Burgerhuis De Vier Gekroonden

Gent

Gent

Ketelvest 16 (Gent)

Onderkelderd barok enkelhuis in bak‐ en zandsteenstijl van drie
traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, op gevelsteen
gedateerd 1666, grondig gerestaureerd met nieuw materiaal in het
derde kwart van de 20ste eeuw. Sporen van zijtrapgevels en
gecementeerde achtertrapgevel.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

134397

Herenhuis

Gent

Gent

Ketelvest 18 (Gent)

herenhuizen
Enkelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit het
derde kwart van de 19de eeuw; onderkelderde bepleisterde lijstgevel
op arduinen plint.

derde kwart
19de eeuw

134398

Burgerhuis

Gent

Gent

Ketelvest 19‐21 (Gent)

Hoekgebouw van twee bouwlagen onder schilddak, van 1841., met
burgerhuizen
bepleisterde lijstgevels van respectievelijk zes, twee en vier traveeën.

tweede kwart
19de eeuw

134399

Burgerhuis

Gent

Gent

Ketelvest 2‐6 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de 17de of 18de eeuw, met aanpassingen van 1802.
Lijstgevel met horizontaal belijnde gevelbepleistering door
imitatiebanden.

burgerhuizen

134395

Stadswoningen

Gent

Gent

Ketelvest 3, 13‐17, 13A, 15A‐F, 17A‐E
(Gent)

Huizenrij van twee bouwlagen onder zadeldaken, voornamelijk
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Eenvoudige
verankerde en bepleisterde of geschilderde lijstgevels met
rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134400

Burgerhuizen

Gent

Gent

Ketelvest 39, 53 (Gent)

Burgerhuizen met een bepleisterde lijstgevel van vijf en zes traveeën, burgerhuizen,
grensstenen
daterend van 1782, oorspronkelijk deel uitmakend van een
eenheidsbebouwing. In de plint van nummer 39 bevindt zich een oude
grenssteen vermeldend "St P G". Nummer 53 met U‐vormig
uitgebouwde achtergevel met houten erker van 1860 naar een
ontwerp van architect B. Lion.

134401

Hoekgebouw ontworpen door R. Schellinck Gent

Gent

Ketelvest 71‐73 (Gent)

Alleenstaand huis op de hoek van de Walpoortbrug en de Ketelvest. stadswoningen, eerste helft
20ste eeuw
Cirkelvormig uitgebouwde voorpartij met drie bouwlagen en plat dak, winkels
op het balkon van de bel‐etage gesigneerd "R. Schellinck, architecte",
uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

134402

Stadswoning

Gent

Ketelvest 8‐10, 8A‐G (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, oudere stadswoningen derde kwart
19de eeuw
kern aangepast in 1861 tot bepleisterde lijstgevel op natuurstenen
plint met behouden verankering op eerste twee bouwlagen.

Gent

623/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

barok

17de eeuw,
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

Lion Bernard (Ontwerper)

Schellinck R. (Ontwerper)
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134406

Klooster en school

Gent

Gent

Kiekenstraat 2‐4 (Gent)

Klooster en School van de dochters van Liefde van de Heilige
Vincentius à Paulo, opgericht in 1877‐78. Aan de straatkant gesloten
bouw en op de binnenplaats U‐vormige constructie met centraal de
kapel.

vierde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

134407

Stadswoning

Gent

Gent

Kiekenstraat 26 (Gent)

Eenvoudig rijhuisje van twee en een halve bouwlaag met bakstenen
gevel onder invloed van de art‐nouveaustijl.

stadswoningen

134408

Steegbeluik

Gent

Gent

Klaproosstraat 5‐10, 13 (Gent)

beluiken,
Interessant steegbeluik parallel met de straat, met brede open
toegang in het midden van het beluik, vroeger tweezijdig bebouwd. stadswoningen
Opmerkelijk is dat al de woningen, behalve de ruimere nummer 8 en
9, voortsproten uit de verbouwing van oudere industriële
constructies, welke in deze binnenblok gelegen waren, en die de vorm
van het grondplan bepaalden.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

134409

Stedelijke Meisjesschool

Gent

Gent

Klein Raamhof 8 (Gent)

Het neoclassicistisch schoolgebouw aan Klein Raamhof werd in 1900 lagere scholen
gebouwd als meisjesschool en bewaarschool, naar ontwerp van
Charles Van Rysselberghe. Het bakstenen gebouw telt negen traveeën
en twee bouwlagen onder een laaghellend zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

134410

Burgerhuis

Gent

Gent

Klein Turkije 14, 14A (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel met vier traveeën, drie
burgerhuizen
bouwlagen en zadeldak, met 18de‐eeuwse kern doch later aangepast.

18de eeuw

134411

Burgerhuis Den gouden sleutel

Gent

Gent

Klein Turkije 16, 16A‐B (Gent)

Burgerhuis met tapgevel van 9 treden en een topstuk, in bak‐ en
zandsteenstijl met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, in de
20ste eeuw heropgebouwd naar oorspronkelijk patroon.

burgerhuizen

20ste eeuw

134412

Heropgebouwd burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Klein Turkije 18 (Gent)

Heropgerichte trapgevel met 8 treden en een topstuk met drie
traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, 1652 gedateerd in de
cartouches.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

134415

Huis Platte Beurs

Gent

Gent

Klein Turkije 20 (Gent)

In kern middeleeuws pand met 16de of 17de‐eeuwse trapgevel,
hersteld in 1962 door P. Eeckhout. Binnenin zijn de west‐ en
oostmuren tot op de verdieping opgetrokken in een
breuksteenverband van Doornikse kalksteen, wat wijst op een kern
uit de 13de eeuw.

burgerhuizen

16de eeuw,
17de eeuw,
13de eeuw, na
WO II

134416

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Klein Turkije 22, 22B (Gent)

Burgerhuis met eenvoudige trapgevel van 7 treden en een topstuk
met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, in het derde kwart
van de 20ste eeuw grondig gerestaureerd naar 17de‐eeuws model.
Baksteenbouw horizontaal geleed door arduinen cordon.

burgerhuizen

17de eeuw, na
WO II

134414

Burgerhuis

Gent

Gent

Klein Turkije 2‐6 (Gent)

Verankerde bak‐ en zandsteenbouw met vier traveeën, vier
bouwlagen en zadeldak in 15de‐eeuwse stijl, in 1912 gerestaureerd
door Amandus Robert Janssens.

burgerhuizen

voor WO I

134413

Gildehuis Kruideniershuis

Gent

Gent

Klein Turkije 2‐6 (Gent)

Breedhuis met gevel van Doornikse kalksteen met vijf traveeën, twee gildehuizen
bouwlagen en zadeldak daterend uit de 13de eeuw.

13de eeuw

134417

Burgerhuis

Gent

Gent

Klein Turkije 8‐10 (Gent)

Burgerhuis met twee bouwlagen hoge trapgevel van 9 treden en een burgerhuizen
topstuk met vier traveeën en zadeldak uit de 17de eeuw, aangepast in
de 18de tot 19de eeuw.

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

134422

Hoekhuis

Gent

Gent

Kleine Vismarkt 1 (Gent)

Aan brug over de Leie palend hoekhuis van drie bouwlagen onder
mansardedak, met drie traveeën brede voorgevel, opgetrokken in
Lodewijk XV‐stijl volgens een bouwaanvraag van 1753. Bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel begrensd door verankerde en geblokte
hoekbanden en bekroond met driehoekig fronton. Zijgevel van vier
traveeën en drie bouwlagen.

derde kwart
18de eeuw
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burgerhuizen

datering

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Eeckhout Paul (Ontwerper)

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

rococo
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134424

Gildehuis Wijnschroedershuis

Gent

Gent

Kleine Vismarkt 2‐4, Kraanlei 2 (Gent)

gildehuizen
Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de
eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755
heropgebouwd. Het Wijnschroedershuis, naar ontwerp van architect
David 't Kindt, is opgevat als een herenhuis in rococostijl met brede
voorgevel uitziend op de Leie van elf traveeën en twee bouwlagen.
Haaks op de achtergevel van het Wijnschroedershuis, bevindt zich het
in 1912 gereconstrueerde lokaal van de gilde der Kraankinderen naar
ontwerp van architect Amandus Robert Janssens.

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
voor WO I

rococo

134425

Stadswoning

Gent

Gent

Kleine Vismarkt 3 (Gent)

Achterin liggend dubbelhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen stadswoningen tweede helft
17de eeuw
met schilddak, vermoedelijk aangepaste oude kern. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel. Achtergevel met sporen van gotische bogen
van de in 1581 gesloopte Sint‐Veerlekerk uit de 13de eeuw. Zijgevel
en haakse aanbouw uitziend op de Leie, voorzien van een verankerde,
bakstenen trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen,
vooruitspringend ten opzichte van een eveneens verankerde lijstgevel
van twee traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede helft van de
17de eeuw.

134423

Twee burgerhuizen met winkelpuien

Gent

Gent

Kleine Vismarkt 5‐11, 9A, Sint‐Veerleplein Twee burgerhuizen van elk zes traveeën en drie bouwlagen onder
1 (Gent)
zadeldak met aandak, opgetrokken in 1581 en hersteld in 1908.
Verankerde voorgevels van bak‐ en zandsteen met gelede in‐ en
uitgezwenkte top. Zijgevels van acht traveeën.

134426

Burgerhuis 't Groen Cruys

Gent

Gent

134427

Burgerhuis 't Gauden Hant

Gent

134434

Oorlogsgedenkteken post en telegrafie

134441

plantensoort

context

persoon
't Kindt David (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

traditioneel

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
16de eeuw,
voor WO I

Kleine Vismarkt 6 (Gent)

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak en eertijds burgerhuizen
gedateerd 1614 op gesculpteerde reliëfs in boogvelden van
bovenverdieping. Voorgevel gerestaureerd in 1890, begane grond
gewijzigd in de 20ste eeuw. Lijstgevel opgetrokken uit baksteen met
gebruik van zandsteen voor de hoekblokken, penanten, speklagen en
markerende waterlijsten. Gedeeltelijk bewaarde zijtrapgevel.

eerste kwart
17de eeuw

Gent

Kleine Vismarkt 8 (Gent)

Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, burgerhuizen
daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Bak‐ en zandstenen
voorgevel met dubbelhuisopstand en in‐ en uitgezwenkte top. Zijgevel
van vier traveeën met bakstenen lijstgevel. Gedeeltelijk
gerestaureerd in 1890, waarbij de geveltop volledig gereconstrueerd
werd.

eerste helft
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Klipperstraat 76 (Gent)

Links een gedenkplaat voor personeelsleden van de post en
telegrafiediensten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden,
ernaast in quasi identieke vorm een ter ere van de Tweede
Wereldoorlog.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

Rousseau Fos. (Ontwerper),
Fonderie Nationale des Bronzes
(Uitvoerder), Poortman‐De
Coninck (Uitvoerder)

Burgerhuis

Gent

Gent

Knokkestraat 7‐11, 11A‐B (Gent)

Art‐nouveau‐getint enkelhuis met drie bouwlagen volgens
bouwaanvraag naar ontwerp van architect Urbain Crommen van
1910.

burgerhuizen

Crommen Urbain (Ontwerper)

134442

Woning Mariën

Gent

Gent

Koekoeklaan 54 (Gent)

Woning, gebouwd in opdracht van de heer en mevrouw Mariën naar burgerhuizen
een ontwerp van BARO. De plannen dateren van juli 1973, werden
getekend door Louis Hagen, maar nagezien en ondertekend door Eric
Balliu. Het ontwerp sluit aan bij de brutalistische
baksteenarchitectuur van BARO en valt voornamelijk op door de
dynamische vormgeving en dito planindeling.

134444

Burgerhuis

Gent

Gent

Koepoortkaai 3‐4 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw. Empire getinte lijstgevel, drie
rechter traveeën met vernieuwd bakstenen gevelparement, vier
linker traveeën met behouden bepleistering.
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burgerhuizen

voor WO I

na WO II

eerste helft
19de eeuw

brutalisme

Balliu Eric (Ontwerper), BARO
(Ontwerper), Hagen Louis
(Ontwerper)
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134445

Burgerhuis

Gent

Gent

Koepoortkaai 7 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met enkelhuisopstand.

tweede helft
19de eeuw

134446

Burgerhuis

Gent

Gent

Koepoortkaai 8 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
volgens archiefstukken van 1862, met bepleisterde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134443

Burgerhuis

Gent

Gent

Koepoortkaai 9‐10 (Gent)

Twee, gekoppelde enkelhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk burgerhuizen
twee en drie traveeën, met flauw hellend zadeldak, volgens
archiefstukken oorspronkelijk een dubbelhuis van 1774 met een
driehoekig fronton boven het uitspringende middenrisaliet; derde
bouwlaag toegevoegd in eerste helft 20ste eeuw.

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

134447

Stadswoning

Gent

Gent

Koestraat 11 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met plat dak.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw, doch
oudere kern aangegeven door algemeen volume en verankeringen op
tweede bouwlaag.

134448

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 13 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de 17de eeuw. Verankerde en bepleisterde en witgeschilderde
trapgevel met 7 treden en een topstuk.

stadswoningen 17de eeuw

134449

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 15 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134450

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 17‐19 (Gent)

Breedhuis met een verankerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw
met aanpassingen uit de 19de en de 20ste eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw

134452

Stadswoningen

Gent

Gent

Koestraat 20‐22 (Gent)

stadswoningen eerste helft
Stadswoningen met empire‐getinte gevels van elk drie traveeën en
19de eeuw
drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Veel oudere kern aangegeven in nummer 20 door overwelfde kelder
op zuilen.

134451

Hoekhuis naar ontwerp van P. Buyck

Gent

Gent

Koestraat 2‐10 (Gent)

Art‐nouveau‐getint hoekhuis van vier en een halve bouwlaag en vijf
traveeën, uit 1905 en naar ontwerp van architect Prosper Buyck.

burgerhuizen

voor WO I

134453

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 21‐25 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met voorgevel in
empire‐stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw, onder recenter
mansardedak met dakkapellen. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met uitspringende middenrisaliet van drie traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134454

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 24 (Gent)

Rijhuis met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen uit de 19de eeuw, met bewaarde 16de‐
eeuwse overwelfde kelder.

burgerhuizen,
kelders

19de eeuw,
16de eeuw

134455

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 26‐30 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

134456

Stadswoning

Gent

Gent

Koestraat 27 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens archiefstukken van
1789.

134457

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 32‐38 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, met
een bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, opgetrokken in het
vierde kwart van de 19de eeuw op de plaats van het gesloopt
romaans steen zogenaamd Groote Ameede. Daarvan resteren nog
een zijmuur van Doornikse steen en een gedeelte van de overwelfde
kelder.
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typologie

datering

burgerhuizen, vierde kwart
kelders, stenen 19de eeuw,
13de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Buyck Prosper (Ontwerper)

empire
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134458

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 40, 40A (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

134459

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Koestraat 42‐44 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Twee rijhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder
19de eeuw
zadeldak met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit het vierde
kwart van de 19de eeuw, doch oudere kern aangegeven door
muurankers op eerste en tweede bouwlaag.

134460

Burgerhuis

Gent

Gent

Koestraat 46, 46A (Gent)

stenen,
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en burgerhuizen
vormentaal eigen aan de 13de eeuw en balkenlagen uit latere
periode.

134461

Hoekhuis in empire‐stijl

Gent

Gent

Koestraat 48‐52, Vogelmarkt 2 (Gent)

Ruim hoekhuis in empire‐stijl van drie bouwlagen, onder schilddak,
van 1828 naar ontwerp van architect Minard, opgetrokken op de
plaats van de in puin gevallen zogenaamd Kleine Ameede. Twee
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van vier traveeën
opgebouwd in spiegelbeeld.

134462

Stadswoning

Gent

Gent

Koestraat 7 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
18de eeuw
het eerste kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde, witgeschilderde en
verankerde gevel met in‐ en uitgezwenkte top bekroond met sterk
geprofileerd gebogen fronton waartegen twee naar binnen gekeerde
kwartcirkels aanleunen.

134463

Stadswoning

Gent

Gent

Koestraat 9 (Gent)

Gedecapeerde bakstenen klokgevel bekroond met driehoekig fronton. stadswoningen derde kwart
18de eeuw
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens
archiefstukken uit 1767. Gedecapeerde bakstenen klokgevel
bekroond met driehoekig fronton.

134464

Rij arbeiderswoningen ontworpen door J.
Rooms

Gent

Gent

Kogelstraat 9‐21 (Gent)

Rij van heden zeven arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing met
spiegelbeeldschema, van drie bouwlagen en ieder twee traveeën,
onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken als een
ensemble van acht woningen in 1910 naar ontwerp van architect J.
Rooms.

134465

Steegbeluik

Gent

Gent

Kokerstraat 2‐17, 18‐20, 21‐23, 24‐31, 32‐ In het vierde kwart van de 19de eeuw werden bijna naast elkaar twee beluiken
34 (Gent)
beluiken gebouwd, heden zogenaamd Koker‐ en Schrijnwerkersstraat.
Eerstgenoemde volgens bouwaanvraag met achtendertig woningen
daterend van 1879. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op
straatbreedte. Enkelhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën
volgens repeterend schema.

134466

Bedrijfsgebouwen UCO‐de Hemptinne

Gent

Gent

Kolveniersgang 133, Opgeëistenlaan 2, 20‐ Voorheen spinnerij en weverij J. de Hemptinne. Naast zijn toen reeds
158 (Gent)
bestaande katoendrukkerij aan de thans gedempte Lieve, werd in
1853‐1854 door Jules de Hemptinne een "filature à l'étage"
opgericht, gevolgd door zijn woonhuis in 1860‐1861.

directeurswonin tweede helft
19de eeuw, na
gen,
fabrieksschoors WO II
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
opslagplaatsen,
poorten
(bijgebouwen),
spinnerijen,
weverijen

134467

Burgerhuis

Gent

Gent

Komijnstraat 1‐3, 1A (Gent)

burgerhuizen

Breedhuis van tien traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw doch voornamelijk aangepast in de
19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met enkele
behouden muurankers en voorzien van een licht uitspringend
middenrisaliet van zes traveeën.
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burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

13de eeuw,
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

arbeiderswonin voor WO I
gen

vierde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
19de eeuw

empire

Minard Louis (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)
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134468

Stadswoningen

Gent

Gent

Komijnstraat 26A‐E (Gent)

Diephuis van aanvankelijk twee traveeën, heden één travee, en twee stadswoningen, 16de eeuw,
stadswoningen 17de eeuw,
bouwlagen onder steil zadeldak uit de 16de tot 17de eeuw.
eerste kwart
Verankerde en gecementeerde tuitgevel met schijnvoegen. Links
19de eeuw,
zijaanbouw: geschilderde bakstenen lijstgevel van drie traveeën en
vierde kwart
twee bouwlagen, van circa 1800.
18de eeuw

134470

Burgerhuis

Gent

Gent

Komijnstraat 5 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, onder steil
zadeldak, uit de 17de eeuw, aansluitend bij het linkse pand. Volgens
archiefstukken aangepast in 1785, en in de 19de eeuw. Verankerde,
onlangs ontpleisterde lijstgevel op een plint van Doornikse steen.

burgerhuizen

17de eeuw

134469

Burgerhuis

Gent

Gent

Komijnstraat 5 (Gent)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder steil
zadeldak, uit de 17de eeuw. Ontpleisterde bakstenen lijstgevel met
sporen van uitgenomen muurankers.

burgerhuizen

17de eeuw

134471

Stadswoning

Gent

Gent

Komijnstraat 6 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder
schilddak uit de eerste helft van de 19de eeuw. Eenvoudige
bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand en getoogde
muuropeningen.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134472

Stadswoning

Gent

Gent

Komijnstraat 7 (Gent)

stadswoningen tweede helft
Huis van twee bouwlagen, beneden drie en boven twee traveeën,
16de eeuw,
onder steil zadeldak uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de
eerste helft
eerste helft van de 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel met
17de eeuw
6 treden en een topstuk met latere lichte aanpassingen.
Achteraanbouw met bakstenen achtertuitgevel met muurvlechtingen.

134474

Stadswoning met twee tegeltableaus

Gent

Gent

Kongostraat 17‐19, 19A, 17A (Gent)

stadswoningen eerste helft
Gewone gele bakstenen lijstgevel van twee traveeën en drie
20ste eeuw
bouwlagen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, met twee
behouden, plezierige gekleurde faiencetegeltableaus met racewagen
onder de kroonlijst.

134475

Kunstsmederij

Gent

Gent

Kongostraat 25 (Gent)

Voormalige kunstsmederij van 1913 met zeer fraaie smeedijzeren
korfboogpoort, gesigneerd Ach. François en vervaardigd in 1924‐
1925.

smidsen

voor WO I

134476

Burgerhuis

Gent

Gent

Kongostraat 36‐40, 36A‐B, 40A (Gent)

Burgerhuis met gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en drie
bouwlagen met neoclassicistische inslag, uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

134477

Burgerhuis

Gent

Gent

Kongostraat 43 (Gent)

Burgerhuis met eenvoudige bakstenen lijstgevel met art‐nouveau‐
inslag, volgens archiefstukken van 1909 en naar ontwerp van
architect J. De Cuyper.

burgerhuizen

voor WO I

De Cuyper Jules (Ontwerper)

134478

Burgerhuis

Gent

Gent

Kongostraat 45, 45A (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde en witgeschilderde art‐nouveau‐getinte burgerhuizen
lijstgevel, volgens archiefstukken van 1910 en naar ontwerp van
architect J. De Cuyper.

voor WO I

De Cuyper Jules (Ontwerper)

134479

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kongostraat 53‐55 (Gent)

Gekoppelde en onderkelderde enkelhuizen in art nouveau van ieder burgerhuizen
twee traveeën en drie bouwlagen volgens archiefstukken van 1910 en
naar ontwerp van architect J. De Cuyper.

voor WO I

art nouveau

De Cuyper Jules (Ontwerper)

134480

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kongostraat 57‐61, 57A, 61A (Gent)

Drie onderkelderde enkelhuizen in art nouveau van twee bouwlaag en burgerhuizen
respectievelijk twee, een en twee traveeën, onder mansardedak
voorzien van twee dakkapellen en een centraal dakvenster, volgens
archiefstukken van 1908 en naar ontwerp van architect G. Lenglé.

voor WO I

art nouveau

Lenglé Georges (Ontwerper)

134481

Burgerhuis ontworpen door Georges
Lenglé

Gent

Gent

Kongostraat 58, 58A (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens
archiefstukken van 1909, naar ontwerp van architect Georges Lenglé.
Deurtravee en benedenvenster met verdiepte rondboogvelden met
sgraffitoversiering met voorstelling van objecten die verwijzen naar
de scheepvaart tegen een achtergrond van florale motieven.

voor WO I

134482

Twee burgerhuizen naar ontwerp van
Georges Lenglé

Gent

Gent

Kongostraat 68‐70 (Gent)

Twee enkelhuizen in art nouveau van drie bouwlagen en één travee, burgerhuizen
volgens archiefstukken beide van 1910 en naar ontwerp van architect
Georges Lenglé.

voor WO I

628/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

François Ach. (Ontwerper)

Lenglé Georges (Ontwerper)

art nouveau

Lenglé Georges (Ontwerper)
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134473

Drie burgerhuizen ontworpen door
Prosper Buyck

Gent

Gent

Kongostraat 98‐102 (Gent)

Ensemble van drie burgerhuizen van elk twee traveeën met
souterrain en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd in
1908 in opdracht van aannemer Arthur Buyck, broer van architect
Prosper Buyck.

burgerhuizen

voor WO I

134484

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 101 (Gent)

Burgerhuis ontworpen volgens een bouwaanvraag van 1923 voor L.
Cruyt. Onderkelderd enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen onder een geknikt zadeldak met houten dakkapel

burgerhuizen

interbellum

134485

Hoekhuis naar ontwerp van Th. Desmet

Gent

Gent

Koning Albertlaan 111‐115 (Gent)

Meergezinswoning, volgens een bouwaanvraag van 1928 een woning burgerhuizen
met garage gebouwd in opdracht van J. Van Eetvelde naar ontwerp
van architect Theofiel Desmet. Het onderkelderde huis telt in totaal
vier traveeën met drie bouwlagen onder pannendaken met twee
houten dakkapellen met puntgevels.

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)

134486

Herenhuis naar ontwerp van F.J.
Langeraert

Gent

Gent

Koning Albertlaan 112 (Gent)

Herenhuis met art‐deco‐inslag, volgens bouwaanvraag van 1924
gebouwd in opdracht van A. Colle naar ontwerp van architect –
decorateur F.J. Langeraert. Het enkelhuis telt twee traveeën en vier
bouwlagen onder zadeldak (pannen).

herenhuizen

interbellum

Langeraert François (Ontwerper)

134487

Burgerhuis naar ontwerp van E. Cansse

Gent

Gent

Koning Albertlaan 124 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis gebouwd volgens de bouwaanvraag van
1922 in opdracht van Paul Libbrecht en naar ontwerp van aannemer
Eugene Cansse. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een pseudo‐mansardedak (leien) met twee houten
dakkapellen.

burgerhuizen

interbellum

Cansse Eugène (Ontwerper)

134488

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 125 (Gent)

Burgerhuis met art‐deco‐invloeden, volgens de bouwaanvraag van
1923 gebouwd in opdracht van Elie Hinderyckx. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

134489

Herenhuis naar ontwerp van E. Cansse

Gent

Gent

Koning Albertlaan 126 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis volgens bouwaanvraag van 1923 gebouwd voor Jules
Roussel naar ontwerp van Eugène Cansse. Hij ontwierp ook de huizen
rechts ernaast, nummer 124 in 1922 en 114‐122 in 1921. Ruim
onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
een flauw hellend dak.

134490

Herenhuis ontwerpen door G. Verenghen

Gent

Gent

Koning Albertlaan 128 (Gent)

Herenhuis met afzonderlijke garage achterin de tuin, gebouwd
volgens een bouwaanvraag van 1913 naar ontwerp van architect G.
Verenghen in opdracht van André Callier. Monumentaal rijhuis met
een asymmetrische opbouw van vier traveeën en drie bouwlagen
onder een mansardedak met vier dakkapellen onder een gebogen
fronton.

herenhuizen

voor WO I

134491

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 129 (Gent)

Rijhuis met enkelhuisopstand van twee traveeën en drie bouwlagen
onder plat dak, daterend van 1924.

burgerhuizen

interbellum

134492

Burgerhuizen ontworpen door Jules
Lippens

Gent

Gent

Koning Albertlaan 131‐133 (Gent)

Twee rijhuizen in art‐decostijl, gesigneerd architect J. Lippens en
daterend van 1926.

burgerhuizen

interbellum

134493

Burgerhuis ontworpen door A. Janssens

Gent

Gent

Koning Albertlaan 134‐138 (Gent)

Burgerhuis, gedateerd 1925 in een cartouche in de geveltop en
volgens een bouwaanvraag van 1924 gebouwd naar ontwerp van
architect Amand Janssens. Asymmetrische gevelopbouw van drie
traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

134494

Burgerhuis ontworpen door Emiel Mortier Gent

Gent

Koning Albertlaan 135 (Gent)

Onderkelderd rijhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1926 burgerhuizen
naar ontwerp van architect Emiel Mortier in opdracht van André
Claeys. Enkelhuis van drie bouwlagen onder een vernieuwd zadeldak.

interbellum

Mortier Emiel (Ontwerper)

134495

Dokterswoning ontworpen door M. De
Vaere

Gent

Koning Albertlaan 139, 139A‐B (Gent)

Onderkelderd burgerhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van dokterswoninge interbellum
1923 naar ontwerp van ingenieur‐architect M. De Vaere, in opdracht n
van dokter Jozef Jan Vercoullie. Enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder een plat dak.

Gent

629/1748

interbellum

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon

Cansse Eugène (Ontwerper)

Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper)

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

De Vaere M. (Ontwerper)
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Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge Gent

Gent

Koning Albertlaan 140 (Gent)

134497

Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge Gent

Gent

134498

Burgerhuis

Gent

134499

Burgerhuis ontworpen door P. Diegerick

134500

typologie

datering

stijl

burgerhuizen
Monumentaal neoclassicistisch burgerhuis gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van Charles Hoge in opdracht
van G. De Potter. Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen en
een zolderverdieping onder een pseudomansardedak.

interbellum

neoclassicisme

Koning Albertlaan 141 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag
van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van
Fernand Verstraete. Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag onder
een zadeldak.

interbellum

Gent

Koning Albertlaan 142 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van
1923 in opdracht van Odilon Deseure. De tuin van het rijhuis grensde
oorspronkelijk langs de linkerzijde van de woning aan de straat.
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een
pseudomansardedak, met twee oeils‐de‐boeuf en een dakkapel.

interbellum

Gent

Gent

Koning Albertlaan 143 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis, gebouwd in opdracht van aannemer
Prosper Diegerick naar eigen ontwerp. De woning kwam tot stand
volgens een bouwaanvraag van 1924, maar werd ten opzichte van het
bouwplan uitgevoerd in spiegelbeeld. Enkelhuis van twee traveeën en
drie bouwlagen onder een pseudomansardedak met twee
rechthoekige dakkapellen.

interbellum

Diegerick Prosper (Ontwerper),
Diegerick Prosper
(Opdrachtgever)

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 152 (Gent)

burgerhuizen
Dit ruim burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen werd
ontworpen met een afzonderlijke kantoorruimte, grenzend aan de
Raketstraat, volgens een bouwaanvraag van 1921. Aannemer Camille
Devienne was zowel bouwheer als ontwerper.

interbellum

Devienne Camille (Ontwerper),
Devienne Camille (Opdrachtgever)

134501

Hoekhuis ontworpen door M. Fétu

Gent

Gent

Koning Albertlaan 154‐162, 162A‐D (Gent) Onderkelderd appartementsgebouw, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1925 naar ontwerp van architect Maurice Fétu.
Hoekhuis van vier bouwlagen en acht traveeën onder verhoogde
zadeldaken. Het appartementsgebouw omvat volgens het bouwplan
vier grotendeels identieke appartementen en een kleiner
appartement voor de conciërge.

134502

Burgerhuis ontworpen door F. Coppieters

Gent

Gent

Koning Albertlaan 163 (Gent)

Onderkelderd rijhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1923, burgerhuizen
naar ontwerp van de Gentse architect Fritz Coppieters in opdracht
van Albert Eggermont. Enkelhuis van drie bouwlagen, onder een
gecombineerd zadeldak aan straatzijde en een plat dak.

134503

Hoekhuis ontworpen door F. Coppieters

Gent

Gent

Koning Albertlaan 165 (Gent)

Onderkelderd herenhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van
1923 naar ontwerp en in opdracht van de Gentse architect Fritz
Coppieters. Ruim hoekhuis van negen traveeën en vier bouwlagen
onder een plat dak.

134504

Hoekhuis ontworpen door F.J. Langeraert

Gent

Gent

Koning Albertlaan 167 (Gent)

134505

Hoekhuis ontworpen door J. Roelant

Gent

Gent

134483

Hoekhuis

Gent

Gent

appartementsge interbellum
bouwen

plantensoort

context

persoon
Hoge Charles (Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)

Fétu Maurice (Ontwerper)

interbellum

Coppieters Fritz (Ontwerper)

interbellum

Coppieters Fritz (Ontwerper)

Onderkelderd burgerhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van burgerhuizen
1927 naar ontwerp van architect F.J. Langeraert voor Frans Beelaert.
Hoekhuis van respectievelijk één travee aan de Sportstraat, een
hoektravee en twee traveeën aan de Koning Albertlaan, drie
bouwlagen onder een plat dak.

interbellum

Langeraert François (Ontwerper)

Koning Albertlaan 169 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van burgerhuizen
1926 naar ontwerp van architect Jean Roelant in opdracht van J.
Troch‐Dupuis. Hoekhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder
een plat dak. Lijstgevel onder een uitkragende houten kroonlijst,
doorbroken ter hoogte van de hoek door een hoger oplopende erker.

interbellum

Roelant Jean (Ontwerper)

Koning Albertlaan 1‐7, Koningin Maria
Hendrikaplein 39 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd hoekcomplex, oorspronkelijk bestaande uit twee
woonhuizen in eenheidsbebouwing, heden appartementsgebouwen
met winkels op de benedenverdieping, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1924 in opdracht van advocaat Jean Van Impe. De
woonhuizen vormen een geheel van zes traveeën en vier bouwlagen
onder een plat dak.

interbellum

630/1748

herenhuizen
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134506

Burgerhuis ontworpen door Fr. Van Hove

Gent

Gent

Koning Albertlaan 176‐178 (Gent)

Rijhuis in een neo‐Vlaamserenaissance‐getinte stijl, gebouwd volgens burgerhuizen
een bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp van architect Fr. Van Hove
in opdracht van Th. Wylleman, zie signatuur links in de latei boven de
toegangsdeur. Enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder
een geknikt zadeldak.

interbellum

134507

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 198 (Gent)

Rijhuis, kadastraal geregistreerd in 1927 en gebouwd in opdracht van burgerhuizen
V. Kesteman. Het vermoedelijke bouwdossier dateert van 1924, maar
ontbreekt in het stadsarchief. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een pseudomansardedak met dakkapel onder
gebogen kroonlijst en met vleugelstukken, en een oeil‐de‐boeuf.

interbellum

134508

Burgerhuis ontworpen door L. De Schilder Gent

Gent

Koning Albertlaan 200 (Gent)

Burgerhuis met neoclassicistische ornamentiek, gebouwd volgens een burgerhuizen
bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect L. De Schilder, in
opdracht van J. de Moerloose. Enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain onder een zadeldak.

interbellum

De Schilder Leon (Ontwerper)

134509

Burgerhuis ontworpen door G. Merlé

Gent

Gent

Koning Albertlaan 21 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis met neoclassicistische decoratie, gebouwd burgerhuizen
volgens een bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp van architect
Georges Merlé in opdracht van Julien Baert. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

interbellum

Merlé Georges (Ontwerper)

134510

Burgerhuis ontworpen door F.J. Langeraert Gent

Gent

Koning Albertlaan 212 (Gent)

Burgerhuis in art deco, gebouwd volgens een bouwaanvraag van
1926 naar ontwerp van architect François Joseph Langeraert, in
opdracht van Ernest Beviaire. Rijhuis opgevat als een enkelhuis van
vier bouwlagen onder een zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

134511

Burgerhuis ontworpen door Félicien Bilsen Gent

Gent

Koning Albertlaan 216 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van
1932 naar ontwerp van architect Félicien Bilsen in opdracht van
Achille Mathijs, gesigneerd links bovenaan de pui. Enkelhuis van drie
bouwlagen onder een plat dak. Lijstgevel, centraal beëindigd door
een gebogen fronton.

burgerhuizen

interbellum

Bilsen Félicien (Ontwerper)

134512

Burgerhuis ontworpen door Ernest Snoeck Gent

Gent

Koning Albertlaan 218 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1932 naar
ontwerp van architect Ernest Snoeck en uitgevoerd door aannemer C.
Persoons, in opdracht van J. Bresous. De gevel is rechts bovenaan de
pui gesigneerd. Rijhuis opgevat als een enkelhuis van twee traveeën
en drie bouwlagen onder een pseudomansardedak.

interbellum

Snoeck Ernest (Ontwerper),
Persoons C. (Uitvoerder)

134513

Burgerhuis ontworpen door G. Verenghen Gent

Gent

Koning Albertlaan 23 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van burgerhuizen
1913 naar ontwerp van architect Georges Verenghen in opdracht van
Omer Lansweert. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een plat dak.

voor WO I

Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper)

134514

Hoekhuis ontworpen door J. Colinet

Gent

Gent

Koning Albertlaan 238‐242 (Gent)

appartementsge interbellum
Onderkelderd hoekhuis, gebouwd als appartementsgebouw met
bouwen,
winkel in de hoektravee, volgens een bouwaanvraag van 1932 naar
winkels
ontwerp van ingenieur‐architect Joseph Colinet in opdracht van
Albert Delorge. Hoekcomplex van negen traveeën, waarvan de
middelste een afgekante hoektravee vormt, en drie bouwlagen onder
zadeldaken.

Colinet Joseph (Ontwerper)

134515

Architectenwoning Jean Norbert Cloquet

Gent

Gent

Koning Albertlaan 25 (Gent)

Onderkelderd rijhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1914 architectenwoni WO I
ngen
als woning van ingenieur‐architect Jean Norbert Cloquet, naar zijn
eigen ontwerp. De gevelafwerking vertoont invloeden van de florale
art nouveau. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven
een souterrain, onder een plat dak.

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper), Cloquet Jean‐
Norbert (Opdrachtgever)

134516

Kantoorgebouw ontworpen door V.
Vaerwyck

Gent

Gent

Koning Albertlaan 27 (Gent)

Administratief gebouw met arduinen parement, vier bouwlagen en
twee traveeën onder plat dak, op de gevel gedateerd: AO 1913; naar
ontwerp van architect V. Vaerwyck.

Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

631/1748

typologie

datering

kantoorgebouw voor WO I
en

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

art deco

Langeraert François (Ontwerper)
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134517

Aannemerswoning Vereecke en Leten

Gent

Gent

Koning Albertlaan 29 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis met neo‐Lodewijk XVI‐ornamentiek volgens architectenwoni WO I
een bouwaanvraag van 1916 uitgevoerd door de Gentse aannemers ngen
Vereecke & Leten in opdracht van de heer Leten‐Dauwe. Enkelhuis
van drie traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak met
drie gebogen dakkapellen.

Vereecke en Leten (Uitvoerder),
Vereecke en Leten
(Opdrachtgever)

134518

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 31 (Gent)

Ruim burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen, uit het eerste burgerhuizen
kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel met natuurstenen parement,
horizontaal gemarkeerd door cordons en aflijnende houten kroonlijst.

eerste helft
20ste eeuw

De Weerdt Emile (Ontwerper)

134519

Interbellumwoning ontworpen door Jean
Hebbelynck

Gent

Gent

Koning Albertlaan 33 (Gent)

Rijhuis met strakke bakstenen voorgevel, gesigneerd en gedateerd: J. burgerhuizen
Hebbelynck, 1930. Vrij gedrukte gecementeerde en geschilderde
onderbouw en een over twee bouwlagen doorlopende gevelbrede
erker met brede vensterregisters.

interbellum

134520

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 35 (Gent)

Onderkelderd, neoclassicistisch getint burgerhuis, gebouwd volgens
een bouwaanvraag van 1912 in opdracht van G. Van Engelen. Smal
rijhuis, opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain onder een zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

134521

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 37 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis met rijkelijke neoclassicistische
ornamentiek, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1911 in
opdracht van fabrikant Jules Raquez uit Deinze. Rijhuis opgevat als
een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven een
souterrain onder een zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

134522

Burgerhuis ontworpen door L. Cleppe

Gent

Gent

Koning Albertlaan 39 (Gent)

Burgerhuis in rijbebouwing, gebouwd volgens een bouwaanvraag van burgerhuizen
1914 naar ontwerp van architect L. Cleppe in opdracht van ingenieur
Arthur Galle. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
een zadeldak.

134523

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 41 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van
1912 in opdracht van Jules Verrue. Enkelhuis van twee traveeën en
drie bouwlagen onder een pseudomansardedak.

burgerhuizen

voor WO I

134524

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 43 (Gent)

Geschilderd bakstenen rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen burgerhuizen
en zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1912.

voor WO I

134525

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 45 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1914 in
opdracht van Gasparine Van Royen. Rijhuis opgevat als een enkelhuis
van drie traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain met een
lage garage, onder een zadeldak.

WO I

134526

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert
– Van de Voorde

Gent

Gent

Koning Albertlaan 46, 46A‐D (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, heden met meerdere woongelegenheden, gebouwd
volgens een bouwaanvraag van 1911 naar ontwerp van F. Langeraert
– Van de Voorde en deel uitmakend van een ensemble van vier huizen
in opdracht van O. Bossaert. Onderkelderd enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain onder een
zadeldak.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

134527

Burgerhuis ontworpen door L. Cleppe

Gent

Gent

Koning Albertlaan 47 (Gent)

Neoclassicistisch geïnspireerd burgerhuis, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1916 naar ontwerp van architect L. Cleppe in
opdracht van Juliaan Verheugen. Nadien aan de rechterzijde
uitgebreid met een aanbouw van één bouwlaag, dienst doend als
garage, volgens een bouwaanvraag van 1925 ontworpen door
Prosper Buyck in opdracht van Marie De Buck.

burgerhuizen

WO I,
interbellum

Buyck Prosper (Ontwerper),
Cleppe Louis (Ontwerper), De
Bosscher Joseph (Ontwerper)

134528

Burgerhuis naar ontwerp van 1925

Gent

Gent

Koning Albertlaan 49 (Gent)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl ontworpen in 1925 voor E.
Delhougne. Het onderkelderde enkelhuis telt drie bouwlagen onder
een zadeldak.

burgerhuizen

interbellum
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typologie

datering

stijl

modernisme

WO I

plantensoort

context

persoon

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

Cleppe Louis (Ontwerper)

neoclassicisme
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134529

Hoekhuis ontworpen door Geo Bontinck

Gent

Gent

Koning Albertlaan 59‐61 (Gent)

Hoekhuis gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect stadswoningen interbellum
Geo Bontinck van 1927. Drie bouwlagen van respectievelijk een, een
afgesnuite hoektravee en drie traveeën onder pseudomansardedak.

134530

Burgerhuis naar ontwerp van F. Langeraert Gent
‐ Van de Voorde

Gent

Koning Albertlaan 60 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1911 gebouwd naar
ontwerp van F. Langeraert – Van de Voorde en deel uitmakend van
een ensemble van vier huizen in opdracht van O. Bossaert. Het
onderkelderde enkelhuis bevat drie bouwlagen boven een souterrain
en twee ongelijke traveeën onder een zadeldak.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

134531

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert
– Van de Voorde

Gent

Gent

Koning Albertlaan 62‐66 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, met heden drie woongelegenheden, volgens de
bouwaanvraag van 1911 gebouwd naar ontwerp van F. Langeraert –
Van de Voorde en deel uitmakend van een ensemble van vier huizen
in opdracht van O. Bossaert. Het enkelhuis telt twee traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain onder een zadeldak met twee
klimmende dakkapellen.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

134532

Hoek‐ en burgerhuis ontworpen door A.
Van de Vijver

Gent

Gent

Koning Albertlaan 63‐69 (Gent)

Hoek‐ en rijhuis met vier bouwlagen en elk twee traveeën onder plat burgerhuizen
dak, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect A. Van de
Vijver, van 1925.

interbellum

Van de Vijver Alfons (Ontwerper)

134533

Sint‐Pietersinstituut

Gent

Gent

Koning Albertlaan 68‐70 (Gent)

Klooster en schoolgebouwen van de Dames van het christelijk
onderwijs, hier gevestigd sinds 1906. Hoofdgebouw in neogotische
stijl met natuurstenen parement, zeven traveeën en oorspronkelijk
drie bouwlagen onder zadeldak met getrapte dakkapellen, daterend
van 1906 en later uitgebreid. In 1909 wordt rechts van het
hoofdgebouw de directeurswoning gebouwd.

directeurswonin voor WO I
gen, gebouwen
voor secundair
onderwijs,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

134534

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Albertlaan 72 (Gent)

Burgerhuis gebouwd in opdracht van Germain‐Karel Willaert‐
Schoentjens, kadastraal geregistreerd in 1911. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

134535

Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge Gent

Gent

Koning Albertlaan 75 (Gent)

Opvallend herenhuis in neorococostijl ontworpen in 1919 voor
vlashandelaar A. Vandenbroucke door architect Charles Hoge, zie
inscriptie rechts boven de deur. Onderkelderd enkelhuis van drie
bouwlagen en een zolderverdieping onder pseudomansardedak.

burgerhuizen

interbellum

134536

Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick Gent

Gent

Koning Albertlaan 77 (Gent)

Art‐decogetint bakstenen dubbelhuis van circa 1925, gesigneerd: Geo burgerhuizen
Henderick, architecte, Gand. Rijhuis van drie traveeën met drie
bouwlagen en laag zadeldak.

interbellum

134537

Architectenwoning Paul De Taeye

Gent

Gent

Koning Albertlaan 81 (Gent)

architectenwoni interbellum
Eigen woning van architect Paul De Taeye in decoratieve
baksteenarchitectuur, volgens de bouwaanvraag ontworpen in 1923. ngen
Het enkelhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een
zadeldak.

134538

Dokterswoning naar ontwerp van C.
Diegerick

Gent

Gent

Koning Albertlaan 85 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain dokterswoninge interbellum
en onder een zadeldak, volgens de bouwaanvraag van 1930 werd een n
bestaand huis verbouwd voor dokter A. De Monie naar ontwerp van
architect Cl. Diegerick.

134539

Atelier Oscar Hoge

Gent

Gent

Koning Albertlaan 86 (Gent)

Hoekhuis met de Meersstraat gebouwd als atelier van de kunstenaar kunstenaarswo interbellum
Oscar Hoge, van 1924. Blokvormig hoofdgebouw met drie bouwlagen ningen
en mansardedak. Afgeschuinde hoek gevormd door tegen de blinde
zijgevel aanleunende driezijdige portiek onder leien mansardedakje.

633/1748

typologie

datering

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

neogotiek

neorococo

Hoge Charles (Ontwerper)

Henderick Geo (Ontwerper)

art deco

De Taeye Paul (Ontwerper)

Diegerick Clément (Ontwerper),
Geirnaert Edward (Ontwerper)

art deco
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typologie

datering

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Koning Albertlaan 90 (Gent)

Burgerhuis samen met het links aanpalend huis ontworpen en
gebouwd volgens de bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van
architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L. Galmart.
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

Hoge Charles (Ontwerper)

134541

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Koning Albertlaan 92 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1924 naar
ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L.
Galmart, samen met het rechts aanpalend huis ontworpen en
gebouwd. Het enkelhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen onder
een pseudomansardedak met twee dakkapellen.

interbellum

Hoge Charles (Ontwerper)

134542

Kantoor van de Algemene Centrale der
Liberale Vakbonden van België

Gent

Gent

Koning Albertlaan 93 (Gent)

kantoorgebouw na WO II
Kantoor, ontworpen door architect Robbert Rubbens in 1966. Het
en
pand sluit aan bij het ten noorden gelegen Secretariaat en de
kantoren van de ALCVB, die gebouwd werden in 1936 en in meerdere
fasen werd uitgebreid in de naoorlogse periode. De gevel is expressief
vormgegeven door twee rijen van vijf vierkante reliëfpanelen met
voorstellingen van verschillende nijverheden op de borstweringen.

134543

Secretariaat en kantoren van de Algemene Gent
Centrale der Liberale Vakbonden van
België

Gent

Koning Albertlaan 95 (Gent)

Het Secretariaat en de kantoren van de Algemene Centrale der
Liberale Vakbonden van België waren een ontwerp van architect
Guillaume Monnier uit 1936, vanaf 1947‐1948 aangepast en
uitgebreid naar ontwerp van architect Robert Rubbens. De
totaalafwerking werd toevertrouwd aan de Kortrijkse
Kunstwerkstede De Coene.

134544

Woning Velghe

Gent

Gent

Koning Albertlaan 97 (Gent)

De woning is ontworpen door architect André Claessens in 1936 en is burgerhuizen,
representatief voor de Gentse wooncultuur tijdens het interbellum en garages
de stijldiversiteit die deze periode kenmerkte. Zowel het exterieur als
interieur refereren aan de pakketbootstijl, die als een late vorm van
art deco kan worden beschouwd, en combineren dit met elementen
uit het modernisme en traditionalisme.

interbellum

134545

Burgerhuis ontworpen door Armand
Liebert

Gent

Gent

Koning Albertlaan 99 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder een plat dak, volgens burgerhuizen
de bouwaanvraag van 1933 gebouwd in opdracht van Louis Masqulier
naar ontwerp van architect Armand Liebert, zie ook de vermelding in
de plint.

interbellum

134546

Ruiterstandbeeld Koning Albert I

Gent

Gent

Koning Albertpark zonder nummer (Gent)

Dit monument naar ontwerp van Domien Ingels uit 1935 is een
vrijstaand bronzen ruiterstandbeeld, op een hoge sokkel uit blokken
blauwe hardsteen. Vóór het standbeeld ligt een bronzen krans op
gebouchardeerde blauwe hardsteen.

134547

Hoekhuis met café

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 1, 1A (Gent)

Hoekgebouw met café, gebouwd volgens bouwaanvraag van 1912, in cafés
opdracht van Henri Embo, samen met de aanpalende woningen
Koning Boudewijnstraat 3 en Koningin Fabiolalaan 1. De ingang van
het café in de afgekante hoektravee ziet uit op het Koningin Maria
Hendrikaplein, het stationsplein met convergerende straten aan het
Sint‐Pietersstation.

voor WO I

134548

Burgerhuis van 1912

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 10 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een burgerhuizen
laag zadeldak, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1912, in
opdracht van weduwe Sprengers.

voor WO I

134549

Hoekhuis met café ontworpen door A. De
Bondt‐Boelens

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 2, Koningin Maria Hoekgebouw, op de gevel gesigneerd: A. De Bondt‐Boelens, architect; cafés
Hendrikaplein 66, 66A (Gent)
volgens bouwaanvraag gebouwd als café in 1912. Voornaamste gevel
in de Koning Boudewijnstraat met zes traveeën, drie traveeën op de
afgekante hoek en één travee aan het plein, met drie bouwlagen en
mansardedak.
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kantoorgebouw interbellum, na
WO II
en,
kantoorgebouw
en,
kantoorgebouw
en

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

Coolens Berten (Ontwerper),
Rubbens Robert (Ontwerper)

art deco,
modernisme,
art deco,
modernisme

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper), Rubbens
Robert (Ontwerper),
Kunstwerkstede De Coene
(Ontwerper)

art deco,
modernisme

Claessens André (Ontwerper)

Liebert Armand (Ontwerper)

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper),
Ingels Domien (Ontwerper), Van
Laere Oscar Alfons (Ontwerper),
Kunstgieterij Minne (Uitvoerder),
Verbeyst Jean (Uitvoerder)

De Bondt‐Boelens Achilles
(Ontwerper)
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134550

Magazijn van de firma Paradis

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 21, 21A (Gent)

Magazijn in modernistische stijl, gebouwd volgens bouwaanvraag van opslagplaatsen interbellum
1937, in opdracht van de firma J.C. Callot Edg. Verheugen & Cie, en
naar ontwerp van de architect Armand Liebert. Het magazijn van de
voormalige schoenenfabrikant Paradis is gebouwd in 1928 als een
uitbreiding van de heden gesloopte burelen en het magazijn op de
Koningin Fabiolalaan nummer 7.

134551

Burgerhuis naar ontwerp van Prosper
Buyck

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 2A‐B (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder een burgerhuizen,
cafés
vernieuwd mansardedak, volgens de bouwaanvraag van 1912 en
oorspronkelijk een café met woning, gebouwd in opdracht van Louis
Deudon en naar ontwerp van architect Prosper Buyck.

134552

Burgerhuis met winkel uit 1912

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 3, 3A‐C (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder een burgerhuizen, voor WO I
zadeldak, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1912, in opdracht handelsgebouw
en
van Henri Embo, samen met het aanpalend hoekhuis, Koning
Boudewijnstraat 1 en Koningin Fabiolalaan 1.

134553

Burgerhuis van 1912

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 4, 4A (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder een plat dak,
gebouwd volgens bouwaanvraag van 1912, in opdracht van
Alexander Meuleman.

134555

Twee interbellumwoningen naar ontwerp Gent
van Georges De Vloed

Gent

Koning Boudewijnstraat 63‐65 (Gent)

Ensemble van twee onderkelderde woningen in spiegelbeeldschema, burgerhuizen
gebouwd in opdracht van Jules Beké naar ontwerp van architect
Georges De Vloed van 1938, opgetrokken in modernistische
interbellumarchitectuur met parement van gele baksteen in
halfsteensverband op een plint van rode baksteen.

interbellum

134554

Burgerhuis van 1912

Gent

Gent

Koning Boudewijnstraat 6‐8, 8A‐C, 6A‐C
(Gent)

burgerhuizen
Deels onderkelderd burgerhuis, heden meergezinswoning, van drie
bouwlagen en twee traveeën onder een pseudomansardedak met
twee dakkapellen, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1912, in
opdracht van Arthur Buyck.

voor WO I

134556

Huis De Kat en de Hond

Gent

Gent

Koning Leopold II‐laan 24 (Gent)

In het straatbeeld opvallend bakstenen rijhuis volgens bouwaanvraag architectenwoni voor WO I
ngen
van 1903 gebouwd als eigen woning door ingenieur architect Louis
Cloquet. Asymmetrisch opgebouwd huis met links, op de rooilijn
gelegen, vrij smalle, hoog oplopende neogotisch getinte bakstenen
puntgevel.

134557

Burgerhuis

Gent

Gent

Koning Leopold II‐laan 25 (Gent)

Burgerhuis met drie hoge bouwlagen en twee ongelijke travee onder burgerhuizen
zadeldak, daterend van 1903. Kleurige bakstenen voorgevel op hoge
breukstenen plint, met een gemarkeerd rechter zijrisaliet met
neorenaissancegetinte puntgevel.

134558

Burgerhuizen ontworpen door Adriaan
Ledoux

Gent

Gent

Koning Leopold II‐laan 91‐92, 93 (Gent)

In zijn geheel ontworpen gevelwand van negen traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, volgens plintopschrift naar ontwerp van
architect Adriaan Ledoux, van 1885.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Ledoux Adrien (Ontwerper)

134559

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Koning Leopold II‐laan 95 (Gent)

Rijkelijk versierde, hoger oplopende zandstenen lijstgevel volgens
gevelsteen naar ontwerp van J.G. Semey, bouwmeester, 1907.
Voorgevel met vier en een halve bouwlaag en slechts één brede
travee boven de gedrukte onderbouw met vleugeldeur en ruim
venster.

burgerhuizen

voor WO I

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

134560

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 108‐112, 112A (Gent) Typisch enkelhuis uit het begin van de 20ste eeuw in kleurrijke
baksteenarchitectuur, aansluitend bij het aanpalende ensemble
ontworpen door architect Van Driessche.

burgerhuizen

voor WO I

134561

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 12‐22, 14A, 20A‐B,
22A (Gent)

Eenheidsbebouwing van nagenoeg identieke burgerhuizen naar
ontwerp van Emile De Weerdt, volgens bouwaanvraag van 1909
opgetrokken in opdracht van Victor Carpentier.

burgerhuizen

voor WO I

De Weerdt Emile (Ontwerper)

134562

Burgerhuis ontworpen door Ch. Van
Driessche

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 194‐200 (Gent)

Art‐nouveaugetint bakstenen rijhuis met een brede travee en drie
bouwlagen onder pseudomansardedak met halfcirkelvormig
dakvenster, gedateerd 1911 en volgens bouwaanvraag van architect
Ch. Van Driessche.

burgerhuizen

voor WO I

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)
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burgerhuizen

datering

stijl
modernisme

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Liebert Armand (Ontwerper)

Buyck Prosper (Ontwerper)

voor WO I

Meuleman Alexander (Ontwerper)

modernisme

De Vloed Georges (Ontwerper)

neogotiek

Cloquet Louis (Ontwerper)

voor WO I
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134563

Burgerhuis, te dateren in 1906

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 55 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee gelijke traveeën en drie bouwlagen onder een
pseudomansardedak met centraal een dakkapel, volgens een
bouwaanvraag uit 1906. Gevel bekroond met geprofileerde lijsten en
centraal fries met tegeltableau van de firma Helman met florale
motieven in zachte kleuren.

voor WO I

Helman Céramiques d'Art
(Uitvoerder)

134564

Burgerhuis, gedateerd 1907

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 57, 57A (Gent)

Burgerhuis met art‐nouveau‐invloeden en neoclassicistisch
geïnspireerde vormentaal, naar een bouwaanvraag uit 1907.
Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven
souterrain, afgedekt door een zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

134565

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningin Astridlaan 59, 59A‐O (Gent)

burgerhuizen
Resterend pand van een complex van zes woningen op de hoek met
de Oostendestraat, volgens bouwaanvraag van 1907. Natuurstenen
parement, drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak met
houten dakkapel tussen een onderbroken fronton boven het rechter
zijrisaliet.

voor WO I

134566

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 120 (Gent)

Kleurig rijhuis met twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
plat dak, daterend van circa 1910. Voorgevelparement van paarse
geglazuurde tegels contrasterend met de witgeschilderde
vensteromlijstingen, kolossale pilasters en ornamenten.

burgerhuizen

voor WO I

134567

Apotheek Baetslé

Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 148 (Gent)

Rijhuis in beaux‐artsstijl uit 1913, gebouwd als apotheek naar
apotheken
ontwerp van architect Jules Goossaert in opdracht van Remi Baetslé.

voor WO I

beaux‐artsstijl

134568

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 16 (Gent)

Aanvankelijk mooi art‐nouveauhuis met enkelhuisopstand, volgens de burgerhuizen
bouwaanvraag daterend van 1913. Heden met verbouwde pui en
vernieuwde aluminiumramen ter vervanging van fraai art‐
nouveauhoutwerk.

voor WO I

art nouveau

134569

Burgerhuis ontworpen door Valentin
Vaerwyck

Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 18 (Gent)

Burgerhuis in meer verzakelijkte nieuwe stijl naar ontwerp van
architect Valentin Vaerwyck en daterend van 1910. Rijhuis met drie
bouwlagen en mansardedak met dakkapellen.

burgerhuizen

voor WO I

134570

Herenhuis ontworpen door Edmond Haché Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 43 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag van 1912.
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder mansardedak
met twee houten dakkapellen onder driehoekig fronton en rechter
dakvenster onder gebogen fronton geflankeerd door siervazen.

voor WO I

134571

Burgerhuis naar ontwerp van F. De Meyer Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 45 (Gent)

Rijkelijk gedecoreerd dubbelhuis met kenmerken van art nouveau en burgerhuizen
neo‐Vlaamse‐renaissance, gebouwd op vraag van Gustaaf Cortvriendt
in 1910, volgens gevelsopschrift naar ontwerp van F. De Meyer et fils,
architect entrepreneur. Burgerhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak met twee houten dakkapellen.

voor WO I

Fr. De Meyer et fils (Ontwerper)

134572

Burgerhuis ontworpen door O. Van
Rysselberghe

Gent

Gent

Koningin Elisabethlaan 47‐49, 49A‐F (Gent) Burgerhuis in een meer verzakelijkte nieuwe stijl volgens
bouwaanvraag naar ontwerp van architect O. Van Rysselberghe en
daterend van 1910. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie
bouwlagen en steil zadeldak met klimmende dakkapellen.
Natuurstenen parement met overkragende bovenste verdieping in
imitatievakwerkbouw.

burgerhuizen

voor WO I

Van Rysselberghe Octave
(Ontwerper)

134573

Café Metro

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 1 (Gent)

cafés
Het voormalige Café Metro is volgens de bouwaanvraag van 1912
gebouwd in opdracht van Henri Embo, samen met het aanpalende
hoekgebouw met café en aanpalend pand, Koning Boudewijnstraat 1
en 3.

voor WO I

134574

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 10 (Gent)

burgerhuizen
Opvallend burgerhuis in neoclassicistische stijl ontworpen in 1924
door Charles Hoge voor G. De Waele. Onderkelderd enkelhuis van
drie bouwlagen onder pseudomansardedak met centrale dakkapel
onder driehoekig fronton met vleugelstukken en flankerende oeils‐de‐
boeuf.

interbellum

636/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Goossaert Jules (Ontwerper),
Hoste Constant Prosper
(Ontwerper)

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

Haché Edmond (Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)
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134575

Burgerhuis naar ontwerp van Jan‐Albert
De Bondt

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 11 (Gent)

134576

Burgerhuis gedateerd 1924

Gent

Gent

134577

Herenhuis naar ontwerp van A. Mathys

Gent

134578

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Joseph Colinet

134579

datering

stijl

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, burgerhuizen
volgens een bouwplan van 1923 ontworpen door Jan‐Albert De
Bondt. De asymmetrische gevelopbouw en decoratieve vormentaal
leunen aan bij de versoberde tendens van de art deco.

interbellum

art deco

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

Koningin Fabiolalaan 14 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder burgerhuizen
een zadeldak, volgens een bouwplan van 1923 in opdracht van Louis
Van Acker. Een inscriptie in de cartouche onder de erker vermeldt:
Anno 1924.

interbellum

Gent

Koningin Fabiolalaan 15 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis in neo‐Lodewijk‐XVI‐stijl met twee traveeën en twee
bouwlagen en mansardedak, naar ontwerp van aannemer A. Mathys.
De bouwaanvraag werd ingediend door Mevrouw De Gandt in 1925.

interbellum

neoclassicisme

Mathys A. (Ontwerper)

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 21‐22, 23 (Gent)

Appartementsgebouw in modernistische stijl op de hoek met de
Tenderstraat, gebouwd voor Nestor Seeuws – De Coutere naar
ontwerp van ingenieur‐architect Joseph Colinet, zie ook steen in de
plint, van 1938. Dezelfde bouwaanvraag bevat ook het aanpalende
huis met garage in de Tenderstraat nummer 16.

Burgerhuis naar ontwerp van Jozef
Bijtebier

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 28 (Gent)

Onderkelderd rijhuis in eclectische stijl van drie bouwlagen boven een burgerhuizen
souterrain en afgedekt door een zadeldak, gebouwd naar ontwerp
van 1913 van de Brusselse architect Jozef Bijtebier in opdracht van
Marie Albertine Schatteman, weduwe van Pieter Bijtebier.

voor WO I

134581

Burgerhuis naar ontwerp van Edmond
Claeys

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 33 (Gent)

Burgerhuis in art‐decostijl gebouwd in opdracht van Basiel Claeys en burgerhuizen
naar ontwerp van Edmond Claeys van 1937, zie vermelding in de
plint. Onderkelderd huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
plat dak.

interbellum

134580

Drie handelspanden van Maurice Neirinck Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 3‐4, 5, 5A‐I (Gent)

Ensemble van drie handelspanden gebouwd in opdracht van G. Vranx handelsgebouw interbellum
– Van Cleemput, volgens bouwaanvraag van 1933 naar ontwerp van en
architect Maurice Neirinck. Onderkelderde rijhuizen van elk twee
traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak.

134582

Interbellumwoning naar ontwerp van Th.
Desmet

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 40 (Gent)

Het deels onderkelderde rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën burgerhuizen
onder een plat dak, is gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1936,
in opdracht van G. Goethals en naar ontwerp van architect Theofiel
Desmet, zie ook gevelsteen. Het aanpalend huis nummer 41 is door
dezelfde architect opgetrokken in een gelijkaardige
baksteenarchitectuur, aansluitend bij het modernisme.

interbellum

modernisme

Desmet Theofiel (Ontwerper)

134583

Interbellumwoning naar ontwerp van Th.
Desmet

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 41 (Gent)

Het deels onderkelderde rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder een plat dak, is gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1936,
in opdracht van de weduwe Vermeulen naar ontwerp van architect
Theofiel Desmet, ook de ontwerper van het huis ernaast nummer 40
in een gelijkaardige baksteenarchitectuur, aansluitend bij het
modernisme.

interbellum

modernisme

Desmet Theofiel (Ontwerper)

134584

Burgerhuis naar ontwerp van F. Coppieters Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 55 (Gent)

Het burgerhuis vormt samen met het aanpalende huis nummer 55A burgerhuizen
een opvallend geheel door zijn markante hoekligging aan het
pleinvormig verbreed uiteinde van de Aaigemstraat. Het huis, volgens
de bouwaanvraag van 1933 een villa met garage en voorhof, werd
ontworpen door architect Fritz Coppieters.

interbellum

modernisme

Coppieters Fritz (Ontwerper)

134585

Burgerhuis naar ontwerp van M. Buyse

Gent

Koningin Fabiolalaan 55A (Gent)

hekken,
Het burgerhuis op de hoek met de Aaigemstraat werd volgens het
bouwplan van 1934 ontworpen door het architectenbureau M. Buyse burgerhuizen,
winkels
& J. Waedemont voor Camiel Lambrecht, volgens het ontwerp met
winkelfunctie in de centrale partij. Het twee bouwlagen tellende en
deels onderkelderde gebouw wordt afgedekt door een plat dak.

interbellum

modernisme

Architectenbureau M. Buyse & J.
Waedemont (Ontwerper)

Gent

637/1748

typologie

appartementsge interbellum
bouwen

plantensoort

context

persoon

Colinet Joseph (Ontwerper)

Bijtebier Jozef (Ontwerper)

art deco

Claeys Edmond (Ontwerper)

Neirinck Maurice (Ontwerper)
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typologie

datering

Ziekenhuis Institut Moderne pour Malades Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 57 (Gent)

ziekenhuizen
Eerste ziekenhuis in Gent voor mensen met vrije filosofische
overtuiging, opgericht in 1909‐1910 naar ontwerp van architect O.
Vande Voorde. Volgens een bouwaanvraag van 1932 uitgebreid naar
ontwerp van architect F. Coppieters. Latere uitbreiding met
polikliniek, volgens bouwaanvragen van 1951.

voor WO I, na
WO II,
interbellum

134587

Villa naar ontwerp van 1926

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 58 (Gent)

villa's
Villaatje gebouwd in opdracht van Lodewijk Van Heukelom naar de
bouwplannen van 1926, gesigneerd door architect Edgard Lelubre. De (bouwkundig
erfgoed)
halfvrijstaande woning beantwoordt aan het type van de stadsvilla
met invloed van de Engelse cottagestijl.

interbellum

134588

Burgerhuis naar ontwerp van Alexander
Vermeulen

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 6 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van vier bouwlagen onder een plat dak, volgens burgerhuizen
een bouwaanvraag van 1929 gebouwd naar ontwerp van architect
Alexander Vermeulen, in opdracht van J. Callot, naast zijn inmiddels
gesloopt bedrijf op nummer 7.

interbellum

134589

Burgerhuis naar ontwerp van W.
Vormezeele

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 63 (Gent)

Enkelhuis in art‐decostijl gebouwd in opdracht van de heer en
mevrouw Sabbe ‐ Castreuil, naar een ontwerp van architect W.
Vormezeele van 1928. Het bouwplan wijkt af van het uitgevoerde
ontwerp.

burgerhuizen

interbellum

134590

Kunstenaarswoning naar ontwerp van
Armand Liebert

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 66, 66A (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een kunstenaarswo interbellum
plat dak, volgens de bouwaanvraag van 1932 woonhuis met werkhuis ningen
voor kunstbeeldhouwer Gustaaf Van den Meersche naar ontwerp van
architect Armand Liebert, zie gevelsteen in de plint.

134591

Lijstenmakerij en interbellumwoning
Serbruyns

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 71‐72, 73, 71A‐B,
73A (Gent)

Lijstenmakerij en woning Serbruyns, respectievelijk daterend van
1930 en 1934 en gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van
architect G. Eysselinck.

134592

Appartementsgebouw naar ontwerp van
1936

Gent

Gent

134593

Appartementsgebouw naar ontwerp van
José Schotte

Gent

134594

Burgerhuis naar ontwerp van Urbain
Crommen

134595

134596

stijl

plantensoort

context

persoon
Coppieters Fritz (Ontwerper), Van
de Voorde Oscar (Ontwerper)

cottagestijl

Lelubre Edgard Henri (Ontwerper)

Vermeulen Alexander
(Ontwerper)

art deco

Vormezeele W. (Ontwerper)

modernisme

Liebert Armand (Ontwerper), Van
den Meersche Gustaaf
(Opdrachtgever)

interbellum

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

Koningin Fabiolalaan 76‐77, 78 (Gent)

Het appartementsgebouw met drie wooneenheden op de hoek met appartementsge interbellum
bouwen
de Sportstraat is opgetrokken in een sobere baksteenarchitectuur
aansluitend bij het modernisme. Volgens de bouwaanvraag van 1936
gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, ingenieur José Schotte ‐
Hollenaert. Het onderkelderde complex van drie bouwlagen telt in
totaal negen traveeën onder een plat dak.

modernisme

Schotte José (Ontwerper)

Gent

Koningin Fabiolalaan 79‐82 (Gent)

Het appartementsgebouw met vier wooneenheden op de hoek met
de Sportstraat is opgetrokken in een sobere baksteenarchitectuur
aansluitend bij het modernisme en gebouwd volgens de
bouwaanvraag van 1936 voor E. Huygebaert, naar ontwerp van
ingenieur José Schotte.

appartementsge interbellum
bouwen

modernisme

Schotte José (Ontwerper)

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 8 (Gent)

Neoclassicistisch onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie poorten
voor WO I
(bijgebouwen),
bouwlagen boven souterrain onder een zadeldak, met rechts
aanpalende doorrit naar de paarden)stallen, volgens een bouwplan
burgerhuizen
van 1913 gebouwd in opdracht van Jules Coppens naar ontwerp van
architect Urbain Crommen. Het rechts aanpalende poortgebouw
verleent toegang tot de achterbouw en tuin wordt bekroond door een
vaas met leeuwenkop en heeft twee schamppalen.

neoclassicisme

Crommen Urbain (Ontwerper)

Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume
Gyselinck

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 89 (Gent)

Het onderkelderde rijhuis is volgens de bouwaanvraag van 1938
gebouwd naar ontwerp van architect Guillaume Gijselinck. Het
gebouw telt twee bouwlagen en twee traveeën onder een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Burgerhuis naar ontwerp van Ormond
Bibauw

Gent

Gent

Koningin Fabiolalaan 9 (Gent)

Burgerhuis, en later Café 't Schuttershof, opgevat als een huis van drie burgerhuizen
bouwlagen en twee traveeën onder een pseudomansardedak met
twee dakkapellen, volgens de bouwaanvraag van 1923 ontworpen
door Ormond Bibauw voor A. De Clercq. Later werd het huis
aangepast tot café.

interbellum

638/1748

burgerhuizen,
werkplaatsen

Gyselinck Guillaume (Ontwerper)

neoclassicisme

Bibauw Ormond (Ontwerper), De
Meyer Raoul (Ontwerper)
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134597

Sint‐Pietersstation

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 1 (Gent)

Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het
nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan
de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp
werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en
geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.

stationsgebouw voor WO I
en,
telegraafkantor
en

134598

Flandria Palace Hotel

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 2 (Gent)

134599

Ciné Rex

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 35 (Gent)

134600

Burgerhuis ontworpen door Leon De
Keyser

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 46‐49, 47A, Burgerhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en
49A‐D, 46A‐B, 48A‐B (Gent)
pseudomansardedak met dakkapel onder koepeldakje en oeil‐de‐
boeuf, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect L. De
Keyser, van 1914.

134601

Burgerhuis ontworpen door Albert Van
huffel

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 50‐53
(Gent)

burgerhuizen
Modernistisch rijhuis volgens archiefstukken en gevelsteen naar
ontwerp van architect A. Van huffel, van 1923. Vlakke baksteenbouw
met vier bouwlagen en plat dak.

interbellum

134602

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 54‐55, 57,
57A‐E (Gent)

Twee gelijkaardige burgerhuizen met vier bouwlagen en zadeldak,
respectievelijk daterend van 1923 en 1924, nummer 57 op de gevel
gesigneerd: E.F. Callebaut, bouwkundige. Gecementeerde voorgevel
met neo‐Lodewijk‐XVI‐ornamenten.

burgerhuizen

interbellum

Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

134603

Villa

Gent

Gent

Koningsdal 30 (Gent)

Witgeschilderde villa aan de Leie, grens met Drongen, met afgewolfd, villa's
verspringend zadeldak, volgens de bouwaanvraag opgericht in 1915 (bouwkundig
in opdracht van De Bruyne, naar verluidt naar ontwerp van Albert Van erfgoed)
huffel.

WO I

Van huffel Albert (Ontwerper)

134606

Vleugel van Hotel de Hemptinne

Gent

Gent

Koningstraat 1 (Gent)

Voorheen zuidoostelijke vleugel van voormalig Hotel de Hemptinne herenhuizen
met U‐vormig plattegrond en voorgevel in de Koningstraat, volgens
archiefstukken daterend uit 1759 en opgetrokken in Lodewijk XV‐stijl.

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

134607

Stadswoning met klokgevel

Gent

Gent

Koningstraat 10 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met geknikt zadeldak. stadswoningen derde kwart
18de eeuw
Volgens archiefstukken is de gevel opgetrokken in 1761 ter
vervanging van een houten voorgevel. Bepleisterde en geschilderde
klokgevel.

134608

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningstraat 14 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van burgerhuizen
de 18de eeuw. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel met natuurstenen
plint.

tweede helft
18de eeuw

134609

Huis van Oombergen

Gent

Gent

Koningstraat 18 (Gent)

herenhuizen
In de 16de eeuw in bezit van Jan Damman heer van Oombergen; in
1746 verkocht aan architect David 't Kindt die het prachtig herenhuis
in Lodewijk XV‐stijl oprichtte waarvoor hij zelf de bouwaanvraag
indiende.

tweede kwart
18de eeuw,
voor WO I

134610

Burgerhuis met halsgevel

Gent

Gent

Koningstraat 19‐21 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
oorspronkelijk met enkelhuisopstand. Volgens archiefstukken werd
de gevel opgetrokken ter vervanging van een houten gevel in 1775,
oorspronkelijk met enkelhuisopstand.

eclecticisme

Cloquet Louis (Ontwerper)

voor WO I
hotels,
Flandria Palace Hotel, gebouwd als hotel met 600 kamers voor de
wereldtentoonstelling van 1913, in 1912 naar ontwerp van architect oorlogsgedenkt
J. Van den Hende. Monumentaal hoekcomplex met hoofdgebouw in ekens
beaux‐arts‐traditie vermengd met gestileerde motieven met late art‐
nouveau‐reminiscenties. Elf traveeën brede voorgevel met vier
bouwlagen onder leien bedaking waarin dakkapellen. In de inkomhal
bevindt zich gedenkplaten ter ere van spoorwegpersoneel gesneuveld
tijdens de Eerste Wereldoorlog, geflankeerd door twee gedenkplaten
voor gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

beaux‐artsstijl

Nouille Paul (Ontwerper), Van den
Hende Jules (Ontwerper),
Compagnie des Bronzes Bruxelles
(Uitvoerder)

Bioscoopgebouw Ciné Rex in baksteenarchitectuur aansluitend bij de bioscopen
Amsterdamse School, naar ontwerp van architect Geo Henderick van
1933. Voorgevel opgesplitst in twee registers, een gecementeerde
geschilderde onderbouw onder brede luifel met ingangshal en een
verticaal gemarkeerde gele bakstenen bovenbouw.

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)
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burgerhuizen

burgerhuizen

interbellum

WO I

derde kwart
18de eeuw

De Keyser Leon (Ontwerper)

modernisme

Van huffel Albert (Ontwerper)

rococo

rococo

't Kindt David (Ontwerper)
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134611

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Koningstraat 2, Zandberg 9‐10 (Gent)

134612

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

134613

Burgerhuis

Gent

134614

Burgerhuis

134615

datering

stijl

herenhuizen
Breedhuis met dubbelhuisopstand van elf traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met schilddak; volgens archiefstukken
oorspronkelijk twee woningen welke door F. Beyts in 1791
samengevoegd werden tot één huis en voorzien werd van een nieuwe
gevel naar ontwerp van J.F. Colin.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Koningstraat 3 (Gent)

Neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Koningstraat 4, 4A‐H (Gent)

Empire‐getint breedhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Koningstraat 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de eerste helft van burgerhuizen
de 19de eeuw. Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel op hardstenen
plint.

eerste helft
19de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningstraat 8, 8A (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak uit de burgerhuizen
18de eeuw, met bepleisterde lijstgevel met geschilderde plint.

18de eeuw

134616

Burgerhuis

Gent

Gent

Koningstraat 9 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak burgerhuizen
uit het vierde kwart van de 19de ‐ eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hardstenen plint.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

134618

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Koolkapperstraat 38‐54 (Gent)

arbeiderswonin vierde kwart
Rij arbeiderswoningen van het enkelhuistype met een
19de eeuw
baksteenarchitectuur uit eind 19de eeuw. Lijstgevel van twee en een gen
halve bouwlaag met horizontaliserend effect van cordons en
doorgetrokken lekdrempels. Nummer 54 is heden beraapt.

134617

Stadswoningen

Gent

Gent

Koolkapperstraat 7‐21 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Drie bouwlagen hoge, geknikte, bepleisterde gevelwand uit het
19de eeuw,
midden van de 19de eeuw met over de gehele breedte tweeëntwintig
tweede kwart
traveeën. Rijhuizen van het enkelhuistype aaneengeschakeld volgens
19de eeuw
repeterend schema.

134619

Hoekhuis

Gent

Gent

Koolsteeg 1 (Gent)

Hoekhuis met gecementeerde voorgevel van twee traveeën en twee stadswoningen 18de eeuw
bouwlagen onder hoog zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Zichtbare zijpuntgevel met muurvlechtingen.

134621

Stadswoning

Gent

Gent

Koolsteeg 2 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde, gecementeerde en
geschilderde voorgevel met rechthoekige deur en vensters.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134622

Stadswoningen

Gent

Gent

Koolsteeg 24‐26 (Gent)

Enkelhuizen met twee bouwlagen en drie en twee traveeën onder
zadeldak daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134623

Pleinbeluik

Gent

Gent

Koolsteeg 28‐34 (Gent)

Klein pleinbeluik met tweezijdige bebouwing, daterend uit vroeg 19de beluiken
eeuw; nummer 32 vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw.

134620

Steegbeluik

Gent

Gent

Koolsteeg 4‐14 (Gent)

Aanvankelijk tweezijdig bebouwd steegbeluik. De linker huizenrij van arbeiderswonin tweede kwart
gen, beluiken, 19de eeuw,
arbeidershuisjes met twee bouwlagen en twee traveeën met
derde kwart
kastkapellen
repeterend schema onder zadeldak dateert van 1829. Nummer 4 is
19de eeuw
het enig resterend huisje van een rij daterend van 1843. De blinde
sluitingsmuur werd in 1852 voorzien van een houten muurkapel met
Onze‐Lieve‐Vrouwbeeld met Kind.

134624

Stadswoning

Gent

Gent

Koolsteeg 9 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak,
uit overgang 18de naar 19de eeuw met oudere kern.

640/1748

typologie

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Colin Joachim Frans (Ontwerper)
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134626

Herenhuis

Gent

Gent

Koophandelsplein 11 (Gent)

Enkelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het
eerste kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

134625

Neoclassicistische stadswoningen

Gent

Gent

Koophandelsplein 1‐4, 5, 5A‐B,
Zonnestraat 15‐17, 23‐27, 43, 27A‐B
(Gent)

Straatbeeld gevormd door een in 1828 opgetrokken neoclassicistisch stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
gevelscherm, identiek aan dit in de Schouwburgstraat. De zijgevel van
het hoekhuis met het Koophandelplein is gemarkeerd door
rondboogvensters op de bel‐etage, geflankeerd door gecanneleerde
pilasters.

134627

Burgerhuis

Gent

Gent

Koophandelsplein 14‐17, 18,
Burgerhuis van acht traveeën, vier bouwlagen en een plat dak, uit
Schouwburgstraat 18‐26, 22A, 18A (Gent) begin 19de eeuw.

134628

Neoclassicistisch gevelscherm

Gent

Gent

Koophandelsplein 18, Kouter 98, 98A,
Schouwburgstraat 4, 8‐26, 12A‐D (Gent)

Neoclassicistisch gevelscherm van negentien traveeën en drie en een burgerhuizen
halve bouwlaag van 1837.

134629

Koninklijke Opera en Posterijen

Gent

Gent

Koophandelsplein 21‐22,
Schouwburgstraat 3‐7 (Gent)

De Koninklijke Opera werd in 1837‐40 door architect Louis Roelandt
gebouwd waar vroeger de Sint‐Sebastiaansgile zetelde. Het
neoclassicistisch complex werd aan de zijde van het Koophandelsplein
in 1910‐13 uitgebreid met post‐telegraafkantoor en vredegerecht
onder leiding van Charles Van Rysselberghe.

134630

Gerechtshof

Gent

Gent

Koophandelsplein 23‐24 (Gent)

134631

Huis Papeleu

Gent

Gent

134632

Stadswoning

Gent

134633

Stadswoningen

134634

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

eerste kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

operagebouwen tweede kwart
19de eeuw,
,
gerechtsgebou voor WO I
wen,
telegraafkantor
en,
postkantoren

neoclassicisme,
neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles (Ontwerper)

Het gerechtshof werd naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd van gerechtsgebou
1836 tot 1846 en is geïnspireerd op de Italiaanse renaissance. Voor‐ wen,
en achtergevel van dertien traveeën met een middenrisaliet van vijf standbeelden
traveeën gemarkeerd door een portiek op een podium in
classicistische stijl. In 1886 werd het monument van Hippolyte
Metdepenningen naar ontwerp van Julien Dillens ingehuldigd.

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neorenaissance

Roelandt Louis (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper),
Dillens Julien (Ontwerper),
Compagnie des Bronzes Bruxelles
(Uitvoerder)

Koophandelsplein 25‐26, 27 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder een schilddak, in 1810 door J.B. burgerhuizen
Pisson gebouwd. Zes traveeën brede gecementeerde voorgevel onder
een uitspringende kroonlijst op klossen. Zijgevel, uitziend op de Leie,
met dezelfde gevelordonnantie doch in de tweede travee half
cirkelvormige uitbouw afgedekt met een koepelvormig dak.

eerste kwart
19de eeuw

empire

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)

Gent

Koophandelsplein 30‐31 (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Eenvoudig breedhuis, onderverdeeld in twee woningen. Drie
19de eeuw
bouwlagen van zes traveeën met zadeldak uit het eerste kwart van de
19de eeuw.

Gent

Gent

Koophandelsplein 32‐33 (Gent)

Gelijkaardige rijhuizen van zeven traveeën, dak gedeeltelijk
omgebouwd tot mansardedak met twee dakkapellen; daterend van
circa 1800.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Koophandelsplein 34 (Gent)

Breedhuis van drie verdiepingen en vijf traveeën met zadeldak;
voorgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134636

Herenhuis

Gent

Gent

Koopvaardijlaan 25 (Gent)

Herenhuis met vier traveeën en drie bouwlagen van het
dubbelhuistype, onder mansardedak middenvoor met twee
dakkapellen onder driehoekig fronton, volgens archiefstukken van
1871.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134637

Heren‐ en burgerhuis in neoclassicistische Gent
stijl

Gent

Koopvaardijlaan 3‐5 (Gent)

burgerhuizen,
Neoclassicistisch breedhuis van drie bouwlagen bestaande uit een
herenhuizen
herenhuis van vier traveeën en een smaller burgerhuis van twee
traveeën, beide van het enkelhuistype met gekoppelde poort en deur,
onder zadeldak, uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme
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134638

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Koopvaardijlaan 7, 7A‐F (Gent)

Onderkelderd neoclassicistisch herenhuis van drie bouwlagen en vier herenhuizen
traveeën, van het enkelhuistype, onder zadeldak, uit het derde tot
vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met afgevlakte bossage voor de benedenverdieping,
schijnvoegen op de bovenverdiepingen.

134639

Stadswoning

Gent

Gent

Koopvaardijlaan 8‐14, 8A‐B (Gent)

Breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, onder mansardedak, stadswoningen derde kwart
19de eeuw
volgens archiefstukken daterend van 1871. Zes houten dakkapellen
met driehoekig fronton boven de kroonlijst. Drie linkse traveeën
opgetrokken van onregelmatige gele zandstenen blokken
hoogstwaarschijnlijk recuperatiemateriaal van de circa 1865
gesloopte Dampoort.

134635

Stadswoningen

Gent

Gent

Koopvaardijlaan 9‐13, 11A (Gent)

Drie onderkelderde rijhuizen van drie bouwlagen en twee traveeën
met repeterend schema, onder zadeldak, uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134640

Stadswoning

Gent

Gent

Koperstraat 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag met
zadeldak; achteruitspringend op de nieuwe rooilijn, daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

134641

Hoekhuis

Gent

Gent

Korenlei 1 (Gent)

Smal hoekhuis met drie bouwlagen en twee traveeën brede voorgevel burgerhuizen
met in‐ en uitgezwenkte top en bekronend gebogen fronton, onder
zadeldak; vermoedelijke kern uit begin 18de eeuw, aangepast in de
loop van de 19de eeuw, in 1911 vrij hard heropgebouwd in een
geïnterpreteerde barokstijl, met vernieuwd materiaal.

eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

134642

Huis De Stadt Doornick

Gent

Gent

Korenlei 11‐12 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak en twee, herenhuizen
bij de restauratie aangebrachte dakkapellen in klokvorm, met
vermoedelijke kern uit de 16de‐17de eeuw, aangepast in de 19de
eeuw doch heropgebouwd in 1955 naar ontwerp van architect P.
Eeckhout, met vernieuwd gevelparement uit Franse kalkzandsteen.

16de eeuw,
17de eeuw, na
WO II

134643

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Korenlei 15‐16 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis met drie en een halve bouwlaag onder een herenhuizen
zijdelings afgewolfd dak, in 1852 gebouwd op de plaats van het
voormalige Hof van Gruuthuuse. Naar verluidt met behouden kern.
Vijf traveeën brede bepleisterde en geschilderde voorgevel van het
dubbelhuistype, gemarkeerd door een breder middenrisaliet met
bekronend driehoekig fronton.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134644

Herenhuis Hotel de Ghellinck

Gent

Gent

Korenlei 17‐18, 19 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen
onder lichthellend zadeldak van 1849, gebouwd op een deel van het
vroegere Hof van Gruuthuuse. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
met enkelhuisopstand, horizontaal geleed door een geprofileerde
puilijst, kroonlijst en attiek en gemarkeerd door kolossale pilasters.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

134645

Burgerhuis

Gent

Gent

Korenlei 2 (Gent)

Huis met trapgevel van 6 trappen en een topstuk, drie bouwlagen van burgerhuizen
vier traveeën onder zadeldak, met vermoedelijke kern uit de 17de
eeuw doch volledig heropgericht met vernieuwd materiaal in begin
20ste eeuw. Traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur.
Achterpuntgevel en twee bijbouwen uitkomend op de Leie.

voor WO I

neotraditioneel

134646

Herenhuis

Gent

Gent

Korenlei 20 (Gent)

Huis met twee bouwlagen van vijf ongelijke traveeën onder
mansardedak met dakkapellen, uit begin 20ste eeuw naar ontwerp
van architect Marchand. Lijstgevel van het enkelhuistype met
voorgevelparement uit Franse kalkzandsteen.
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typologie

herenhuizen

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Eeckhout Paul (Ontwerper)

Marchand Achille (Ontwerper)
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134647

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Korenlei 21, 21A‐J (Gent)

tweede helft
Haaks geplaatst, sober neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft herenhuizen,
oorlogsgedenkt 19de eeuw,
van de 19e eeuw. Vijf traveeën brede bepleisterde en geschilderde
interbellum
voorgevel uitziend op een driehoekig pleintje; drie bouwlagen onder ekens
schilddak. Zijgevels langs Leie en in de Ravensteinstraat
respectievelijk van zeven en vijf traveeën. Aan de gevel bevindt zich
een oorlogsgedenkteken ter ere van Portugese soldaten die het leven
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

134648

Herenhuis

Gent

Gent

Korenlei 22, 22A (Gent)

Hoekhuis met het Hof van Fiennes, met twee bouwlagen en
mansardedak met houten dakkapellen, op de fries gedateerd 1731.
Bepleisterd en geschilderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen. Vijf traveeën brede bakstenen zijgevel boven een plint
van Doornikse steen met twee getoogde vensters.

134649

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Korenlei 23 (Gent)

Bak‐ en zandsteenbouw met trapgevel van 7 trappen en een topstuk, burgerhuizen
drie bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, met kern uit de
17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw, bepleisterd in de
loop van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw gerestaureerd in
traditionele stijl.

134650

De Lintworm en Krocht

Gent

Gent

Korenlei 24‐26, Sint‐Michielsplein 21
(Gent)

Oorspronkelijk romaans steen van circa 1200 opgetrokken uit
Doornikse steen, waarvan enkel de onderbouw en de in 1909
herbouwde zijgevels verwijzen naar een vroegere vorm. Volgens
archiefstukken werd in 1662 op de behouden romaanse onderbouw
een traditionele bak‐ en zandstenen trapgevel opgericht, in de loop
van de 19de eeuw verbouwd, maar in 1909 hersteld in 17de‐eeuwse
toestand met volledig vernieuwde topgevel en gebruik van nieuwe
materialen; de romaanse gevels werden tegen de zijgevels
heropgebouwd.

134651

Hoekhuis

Gent

Gent

Korenlei 3 (Gent)

134652

Burgerhuis van 1934

Gent

Gent

Korenlei 6, 6A (Gent)

134653

Gildehuis der Onvrije Schippers

Gent

Gent

134654

Burgerhuis

Gent

134655

Huis De Zwaene

134656

Hoekhuis

herenhuizen

datering

stijl
neoclassicisme

traditioneel,
neotraditioneel

tweede helft
12de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
13de eeuw,
voor WO I

traditioneel,
romaans

burgerhuizen
Hoekhuis met de Jan Breydelstraat, met drie bouwlagen van
respectievelijk drie en vier traveeën onder mansardedak, met
mogelijke kern uit de 18de eeuw doch eerder in een neo‐Lodewijk XVI‐
stijl gerestaureerd.

18de eeuw

neoclassicisme

Diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van twee traveeën onder
zadeldak op gevelsteen gedateerd ANNO 1934, naar ontwerp van
architect Th. Desmet als poging tot integratie van nieuwbouw te
midden van historische gebouwen.

burgerhuizen

interbellum

Korenlei 7, 7A‐D (Gent)

Gildehuis met barokke voorgevel daterend van 1739, naar ontwerp
van architect Bernard de Wilde. Bepleisterde en geschilderde
voorgevel boven een arduinen plint met keldervensters, met rijk
versierde in‐ en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen
fronton.

gildehuizen

tweede kwart
18de eeuw

Gent

Korenlei 8 (Gent)

burgerhuizen
Huis van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, in kern
opklimmend tot de zeventiende eeuw met vernieuwde deur van
1756, verbouwd tot een bepleisterde lijstgevel in de tweede helft van
de 19de eeuw, in 1952 in oorspronkelijke staat hersteld naar ontwerp
van architect P. Eeckhout. Bakstenen voorgevel met in‐ en
uitgezwenkte top.

17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw, na
WO II

Gent

Gent

Korenlei 9‐10 (Gent)

Breedhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak met burgerhuizen
twee getrapte dakvensters en houten dakkapellen, in kern
opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw, sterk gewijzigd in
loop van 19de eeuw, grondig hersteld in 1949 naar ontwerp van
architect P. Eeckhout.

tweede helft
16de eeuw, na
WO II

Gent

Gent

Korenlei zonder nummer (Gent)

Hoekhuis met vier bouwlagen van respectievelijk drie en zeven
traveeën onder een afgesnuit dak; huidige gevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw doch hoogst waarschijnlijk oudere kern,
gekenmerkt door bepleisterde en geschilderde lijstgevels.
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burgerhuizen

context

persoon
Fonderie Nationale des Bronzes
(Uitvoerder)

tweede kwart
18de eeuw

17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

stenen

plantensoort

eerste helft
19de eeuw

Desmet Theofiel (Ontwerper)

barok

de Wilde Bernard (Ontwerper)

Eeckhout Paul (Ontwerper)

traditioneel

Eeckhout Paul (Ontwerper)
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134658

Burgerhuis in neorococostijl

Gent

Gent

Korenmarkt 10 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met mansardedak
met twee dakkapellen, opgetrokken in de 19de eeuw in
neorococostijl.

burgerhuizen

19de eeuw

neorococo

134659

Burgerhuis

Gent

Gent

Korenmarkt 11 (Gent)

burgerhuizen
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
oude kern waarvan, buiten dakhelling, voorts geen zichtbare sporen.
Empire‐getinte gedecapeerde lijstgevel uit het eerste kwart van de
19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

134660

Burgerhuis

Gent

Gent

Korenmarkt 12 (Gent)

Burgerhuis met drie traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit het burgerhuizen,
gedenktekens
vierde kwart van de 18de eeuw. Geboortehuis van de wis‐ en
sterrenkundige statisticus Adolphus Quetelet volgens gedenkplaat in
voorgevel.

vierde kwart
18de eeuw

134657

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Korenmarkt 1‐2, Kortemunt 7 (Gent)

Huizenrij in derde kwart twintigste eeuw enkele meters achteruit ten burgerhuizen,
opzichte van de vroegere rooilijn heropgebouwd: de binnenruimten winkels
werden omgevormd tot winkel en grootwarenhuis, de gevels zijn
kopieën van de oorspronkelijke, en worden met elkaar verbonden
door de winkelpui.

na WO II

134661

Hoekhuis

Gent

Gent

Korenmarkt 14, 14A‐C (Gent)

Recent hoekhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl.

burgerhuizen

20ste eeuw

134663

Muurschilderingen Sint‐Niklaaskerk

Gent

Gent

Korenmarkt 15 (Gent)

Architectuurpolychromie, 13de tot 15de eeuw; gewelfschilderingen
midden 15de eeuw en circa 1500.

muurschildering 13de eeuw,
en
14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw

134662

Parochiekerk Sint‐Niklaas

Gent

Gent

Korenmarkt 15 (Gent)

parochiekerken voor WO I, 13de gotiek,
Parochiekerk waarvan de bouw werd aangevat begin 13de eeuw,
neogotiek
eeuw, 14de
waarbij de eerste vier traveeën van het driebeukig schip met
eeuw, 18de
vierledige opstand tot stand kwamen; later in de 13de eeuw,
eeuw, eerste
aansluitende travee, transept, kruisingstoren en koor van drie
kwart 15de
traveeën. Verschillende aanpassingen in de daaropvolgende eeuwen.
eeuw, derde
Nu basilicale kerk met kruisingstoren, driebeukig schip van vijf
kwart 17de
traveeën met zijkapellen, transeptarmen en driebeukig koor van vijf
eeuw
traveeën met zijkapellen, kooromgang en vijf transkapellen.
Neogotische sacristie uit begin 20ste eeuw in het noordoosten.

134664

Hotel d'Allemagne

Gent

Gent

Korenmarkt 17 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met schilddak, uit de
18de tot 19de eeuw.

hotels

18de eeuw,
19de eeuw

134665

Huizen De drie Posthoorns en Het
Damberd

Gent

Gent

Korenmarkt 18‐19 (Gent)

Diephuis van zes traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak
daterend van omstreeks 1640. Oorspronkelijk twee gekoppelde
enkelhuizen, in 1778 deuren verplaatst naar de middentravee en
tympaanvulling van benedenverdieping weggekapt; gedeeltelijk
hersteld in 1932 naar ontwerp van architect Fr. Van Hove Sr.
Verankerde trapgevel van bak‐ en zandsteen.

burgerhuizen

tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

134666

Burgerhuis De Wapens van Zeeland

Gent

Gent

Korenmarkt 20 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met schilddak in
Lodewijk XIV‐stijl, volgens geschilderde catering op fries en volgens
archiefstukken opgetrokken in 1702. Bepleisterde lijstgevel van bak‐
en zandsteen.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

classicerende
barok

134667

Stadswoning De Cleppe

Gent

Gent

Korenmarkt 22 (Gent)

Huis van twee traveeën en vier bouwlagen met schilddak.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw
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plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)
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134668

Warenhuis SARMA

Gent

Gent

Korenmarkt 3, 3A‐E (Gent)

134669

Burgerhuis Het Meuleken

Gent

Gent

134670

Burgerhuis

Gent

134671

Ensemble van burgerhuizen

134672

datering

stijl

In 1958‐1959 liet de N.V. SARMA een grootwarenhuis optrekken. Het warenhuizen
ontwerp dat moderne elementen combineerde met historiserende
topgevels was van architect Gaston De Leye. Het warenhuis is een
hoekgebouw dat bewust opgedeeld werd in twee verschillende delen
omdat het grootschalige complex anders de omgeving te veel zou
domineren. Aan de zijde van de Korte Munt werd gekozen voor vier
topgevels van drie bouwlagen in neotraditionele stijl. Richting
Donkersteeg kreeg het complex drie tot vier bouwlagen en een meer
hedendaagse, strakke vormgeving.

na WO II

neotraditioneel,
modernisme

De Leye Gaston (Ontwerper),
Riessauw Felix Georges
(Ontwerper)

Korenmarkt 30‐31 (Gent)

Merkwaardig barokhuis opgevat als een diephuis van vier traveeën en burgerhuizen
vier bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1652 op bovenste
bouwlaag. Verticaal opgaande gevel van bak‐ en zandsteen met in‐ en
uitgezwenkte top, gerestaureerd in 1934 naar ontwerp van architect
Fr. Van Hove Sr.

derde kwart
17de eeuw

barok

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

Gent

Korenmarkt 32 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
16de eeuw. Renaissancegevel met in‐ en uitgezwenkte top, voorzien
van versierde gevelankers, bepleisterd en witgeschilderd.

burgerhuizen

16de eeuw

renaissance

Gent

Gent

Korenmarkt 33‐34, 35 (Gent)

Gevelwand van vier bouwlagen en veertien traveeën met zadeldak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde
lijstgevel.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Korenmarkt 36 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder schilddak,
mogelijk oudere kern, met bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134673

Hoekhuis

Gent

Gent

Korenmarkt 37 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met schilddak,
vermoedelijk met oudere kern. Empire‐getinte bepleisterde lijstgevel,
uit de eerste helft van de 19de eeuw. Zijgevel van zes traveeën,
kroonlijst op uitgelengde modillons.

eerste helft
19de eeuw

134674

Hoekhuis Den Oude Sack

Gent

Gent

Korenmarkt 4 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 17de eeuw en voorzien van een verankerde bak‐
en zandstenen trapgevel.

tweede helft
17de eeuw

134675

Burgerhuis De Maecht van Ghent

Gent

Gent

Korenmarkt 5‐6 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping burgerhuizen
en verankerde bakstenen trapgevel, onder zadeldak, gedateerd 1671
op gevelsteen en hersteld in 1932 naar ontwerp van architect Fr. Van
Hove Sr.

derde kwart
17de eeuw

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

134676

Borluutsteen

Gent

Gent

Korenmarkt 7‐8 (Gent)

burgerhuizen,
Uitzonderlijk goed bewaard meerlagig middeleeuws pand
opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en stenen
vormentaal eigen aan de 12de‐13de eeuw waarvan het Steen tot in
de nok bewaard bleef.

12de eeuw,
13de eeuw

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

134677

Burgerhuis De Beerie

Gent

Gent

Korenmarkt 9 (Gent)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit de 17de
eeuw, gereconstrueerde bak‐ en zandstenen trapgevel in 1932 naar
ontwerp van architect Fr. Van Hove Sr.

burgerhuizen

17de eeuw,
interbellum

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

134678

Steegbeluik De Karnemelkkoer

Gent

Gent

Korhoenstraat 1‐60, 62 (Gent)

beluiken
Bijzonder type van tweezijdig bebouwd steegbeluik, uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Verschillende bouwcampagnes in 1866,
verlengd in 1874. Afgesloten voortuintjes met individuele sanitaire
voorziening en allerlei aanbouwsels. Bakstenen huizen met doorgaans
geschilderde gevel van twee bouwlagen.

134680

Stadswoning

Gent

Gent

Korianderstraat 10 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit het
eerste kwart van de 19e eeuw, derde bouwlaag toegevoegd in 1826.

645/1748

typologie

derde kwart
19de eeuw

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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134681

Minardschouwburg

Gent

Gent

Korianderstraat 13, Romain
Deconinckplein 2 (Gent)

Zo genoemd naar de bouwkundige Louis Minard die op eigen kosten koffiehuizen,
theaters
de schouwburg met het koffiehuis oprichtte in 1846. Voorgevel
ontworpen door L. Minard volgens bouwaanvraag van 1846:
bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vijf traveeën met twee en
een halve bouwlaag onder schilddak. Heringericht tussen 1905 en
1908 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux.

134682

Stadswoning

Gent

Gent

Korianderstraat 19 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Oorspronkelijk breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee
18de eeuw
bouwlagen onder zadeldak uit de late 18de eeuw, heden opgenomen
in een groot nieuwbouwproject.

134683

Katoenspinnerij De Gandt‐Vander
Schueren

Gent

Gent

Korianderstraat 2, 2A‐H, 2K‐N (Gent)

Het huidige complex kwam in twee bouwfasen tot stand; het deel
links van de deurtravee als katoenspinnerij in 1839 en rechterdeel
van 1841, beide naar ontwerp van J. Migom. Doorlopende gevelwand
met ‐ door het hellende terrein ‐ belangrijke kelderverdieping, vijf
bouwlagen en zolderverdieping en twaalf traveeën onder schilddak.

gebouwen voor tweede kwart
19de eeuw
chemische
nijverheid,
katoenfabrieken
, spinnerijen,
vlasfabrieken

Migom Josse (Ontwerper)

134684

Filatures & Tissage Vincent

Gent

Gent

Korianderstraat 21‐33 (Gent)

Dubbelhuis van acht traveeën en drie bouwlagen van 1847, naar
ontwerp van architect Van de Cappelle.

spinnerijen,
weverijen

Van de Cappelle Jean Baptiste
junior (Ontwerper)

134685

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Korianderstraat 6‐8 (Gent)

Tweelaagse arbeiderswoningen van samen vier traveeën met
zadeldak van 1826.

arbeiderswonin tweede kwart
gen
19de eeuw

134679

Katoenspinnerij De Gandt‐Vander
Schueren en omgeving

Gent

Gent

Korianderstraat, Lammerstraat,
Platteberg, Romain Deconinckplein,
Savaanstraat, Sint‐Pietersnieuwstraat,
Walpoortstraat (Gent)

De wijk gelegen aan de kruising van de Lammerstraat en de Sint‐
Pietersnieuwstraat wordt gekenmerkt door enkele grote gebouwen
zoals het voormalige wintercircus, de Minardschouwburg en de
voormalige kantoenspinnerij De Gandt‐Vander Schueren.

burgerhuizen,
winkels,
stadswoningen,
katoenfabrieken
, spinnerijen,
theaters,
circussen,
verharde wegen

134687

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer 11 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met sobere neoclassicistische bepleisterde en
witgeschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

134688

Twee neoclassicistische herenhuizen

Gent

Gent

Korte Meer 12, 16‐20 (Gent)

Deze twee identieke enkelhuizen, in spiegelbeeld geplaatst ten
opzichte van de knik in de rooilijn, zijn gebouwd naar ontwerp van
architect Peeters uit Brussel volgens een bouwaanvraag uit 1846.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van vijf traveeën met drie
bouwlagen in een sobere neoclassicistische stijl.

134689

Burgerhuizen

Gent

Gent

Korte Meer 13‐17, 21‐23 (Gent)

134690

Hotel d'Hane‐Steenhuyse

Gent

Gent

Korte Meer 20A, Veldstraat 55 (Gent)

Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

tweede kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Peeters P.J. (Ontwerper)

Breedhuizen, meestal van het enkelhuistype, met drie en een halve
bouwlaag onder zadeldak met doorlopende kroonlijst, uit de 19de
eeuw.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

Prachtig hotel uit de 18de eeuw, gebouwd door graaf Emmanuel‐
Ignace d'Hane en zijn zoon. De voorgevel is in Lodewijk XV‐stijl en
dateert van 1768, de tuingevel in een zuivere Lodewijk XVI‐stijl is van
1773. Gedeeltelijk behouden koetshuis en stallen op U‐vormige
plattegrond met ingang op de Korte Meer.

herenhuizen,
koetshuizen,
stallen,
siertuinen

derde kwart
18de eeuw

rococo,
classicisme

't Kindt David (Ontwerper)

646/1748

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

134691

Herenhuis

Gent

Gent

Korte Meer 5 (Gent)

herenhuizen
Rijkelijk gedecoreerd neoclassicistisch herenhuis van 1890,
ontworpen door architect E. Van Hoecke‐Peeters samen met het
kleinere naastliggende burgerhuis ter hoogte van nummer 7. De
bepleisterde en geschilderde voorgevel telt drie ongelijke traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak en wordt gemarkeerd door een breed
linker zijrisaliet met toegangsdeur, erker en bekronend driehoekig
fronton.

134692

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer 6, 6A (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met oeil‐de‐boeuf, uit einde 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met kroonlijst op klossen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134693

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer 7 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen onder
burgerhuizen
zadeldak, gebouwd in 1890 naar ontwerp van architect E. Van Hoecke‐
Peeters.

vierde kwart
19de eeuw

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

134694

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer 8, 8A‐H (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en mansardedak
met houten dakkapellen, gesigneerd en gedateerd: J. De Leu‐Laureys,
1901. Natuurstenen gevelparement gemarkeerd door breder rechter
zijrisaliet.

voor WO I

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

134695

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer 9 (Gent)

Het burgerhuis is in kern een laat 18de‐eeuws volledig onderkelderd
herenhuis met binnentuin en achterhuis. De bepleisterde en
geschilderde voorgevel telt vier traveeën en drie bouwlagen boven
een souterrain, onder zadeldak.

burgerhuizen,
achterhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

134697

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer zonder nummer (Gent)

Streng neoclassicistisch enkelhuis van zeven traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op een hardstenen plint, en met
imitatiebanden op de begane grond.

burgerhuizen

19de eeuw

neoclassicisme

134696

Burgerhuis

Gent

Gent

Korte Meer zonder nummer (Gent)

Enkelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën, onder een
pseudomansardedak met dakkapellen, uit tweede helft 19de eeuw.
Breder rechter zijrisaliet met loggia op zwaar kraagstuk.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134707

Stadswoning

Gent

Gent

Kortedagsteeg 1 (Gent)

Rijhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en schilddak volgens
archiefstukken gedateerd 1794.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

134709

Muurschilderingen in de Wolweverskapel

Gent

Gent

Kortedagsteeg 10‐12 (Gent)

De muurschilderingen van de kapel zijn momenteel niet zichtbaar.
Talrijke vermeldingen in de literatuur. Zij dateren uit de 14de eeuw.

muurschildering 14de eeuw
en

134708

Wolweverskapel

Gent

Gent

Kortedagsteeg 10‐14, 14A‐H (Gent)

De Wolweverskapel hoorde bij het godshuis van de wolwevers, een
opvanghuis voor oude en zieke wevers. Van het hele complex blijven
nu alleen nog de 14de‐eeuwse, gotische kapel en de keuken over.
Negen traveeën brede voorgevel met drie bouwlagen omstreeks 1829
gebouwd voor de Wolweverskapel.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
burgerhuizen

14de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

134710

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 13 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 18de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

134711

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kortedagsteeg 18‐20 (Gent)

Als geheel ontworpen huizenblok met drie bouwlagen en elf gelijke
traveeën onder zadeldak, van 1786.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

134712

Stadswoning

Gent

Gent

Kortedagsteeg 2, 2A‐B (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak en dakkapel, met bepleisterde lijstgevel uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

647/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

gotiek

plantensoort

context

persoon
Claus Emile (Ontwerper), Van
Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

Berteloot Romain (Ontwerper)
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134713

Hoekhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 23, 23A‐B (Gent)

Hoekhuis, heden met vier bouwlagen en attiek, drie ongelijke
traveeën en plat dak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Baksteenbouw met voorgevelparement van geglazuurde
tegels, met Lodewijk XVI‐sierelementen. Inspringende, afgeronde
hoek en bakstenen zijgevel.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

134714

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 25‐31 (Gent)

Enkelhuis met vier en een halve bouwlaag en vier traveeën onder
zadeldak, met neoclassicistische, bepleisterde lijstgevel uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134715

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 3, 3A (Gent)

burgerhuizen
Sobere bak‐ en hardsteenbouw, opgevat als een enkelhuis met drie
bouwlagen, twee traveeën en pseudomansardedak met dakkapel, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

134716

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Kortedagsteeg 33‐35, Sint‐Jansvest 1
(Gent)

Twee breedhuizen met drie bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134717

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 4 (Gent)

Hoekhuis met drie en een halve bouwlaag en vier traveeën brede
voorgevel, onder mansardedak met dakkapellen, op een gevelsteen
gedateerd 1871.

burgerhuizen

134718

Woning Van Waes

Gent

Gent

Kortedagsteeg 41‐47 (Gent)

Het hoekhuis met zijgevel langs de Ketelvest werd gebouwd in 1934
naar ontwerp van Gaston Eysselinck. Prosper Buyck stond in voor de
afwerking van het ontwerp. De uitvoering van de plannen werd
toevertrouwd aan Albert D'Havé. De realisatie is met zijn gele
baksteen en metalen ramen een typisch ontwerp van de nieuwe
zakelijkheid en strakke volumetrie.

stadswoningen, interbellum
winkels

134719

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortedagsteeg 5‐11, 5A (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel horizontaal
gelijnd door cordonbanden.

134720

Stadswoning

Gent

Gent

Kortedagsteeg 8 (Gent)

Diephuis met drie bouwlagen, drie traveeën en schilddak, uit de 18de stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
tot 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde, horizontaal gelede
lijstgevel.

134721

Hoekhuis

Gent

Gent

Kortemunt 1 (Gent)

Empire‐getint hoekhuis, met drie en halve bouwlaag met bepleisterde burgerhuizen,
winkels
lijstgevels van één en twee traveeën geritmeerd door geblokte
penanten.

134722

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Kortemunt 3 (Gent)

Huis met drie traveeën, vier bouwlagen, Lodewijk XVI‐lijstgevel van
blauwe hardsteen volgens bouwaanvraag van 1784.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
18de eeuw

134723

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortemunt 4 (Gent)

Vierverdiepingenhuis van twee traveeën uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

134724

Burgerhuis met rococogevel

Gent

Gent

Kortemunt 5 (Gent)

Burgerhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak en rococo‐ burgerhuizen
klokgevel gebouwd in 1746. Witgeschilderde en bepleisterde gevel
boven arduinen pui.

134725

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortemunt 6, 6A‐E (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak. Typisch
eind 19de‐eeuwse voorgevelordonnantie van een bepleisterde
lijstgevel met rechthoekige vensters.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134726

Hoekhuis

Gent

Gent

Kortemunt 8 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen onder een schilddak, uit einde 18de
eeuw. Bepleisterde en verankerde gevels van drie traveeën aan de
Kortemunt en zes traveeën in de Hooiaard.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

648/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

modernisme

19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

classicisme

rococo

Buyck Prosper (Ontwerper),
Eysselinck Gaston (Ontwerper),
D'Havé Albert (Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

134728

Stadswoning

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 1 (Gent)

Rijhuis met een twee traveeën brede voorgevel onder zelfde
kroonlijst en zadeldak als het hoekhuis.

stadswoningen

134727

Hoekhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 1 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk twee en zeven
traveeën onder vooraan afgewolfd dak volgens archiefstukken van
1842.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

134730

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 132 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, volgens archiefstukken van 1862.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

134731

Twee burgerhuizen met winkelpui

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 135‐137 (Gent)

Op de huidige rooilijn vooruitspringende breedhuizen van elk twee
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

tweede helft
19de eeuw

134732

Burgerhuis ontworpen door J. Hebbelynck Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 138 (Gent)

Modern woonhuis van circa 1930, gesigneerd architect J. Hebbelynck, burgerhuizen, interbellum
tuinpaviljoenen
met een binneninrichting ontworpen door Jeanne Albert Heyse.
Aangelegde tuin en 19de‐eeuws tuinhuisje langs de Leieoever
gelegen.

134733

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 140 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

134734

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 142 (Gent)

Heden twee traveeën breed rijhuis met drie bouwlagen en voorgevel burgerhuizen
in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, mogelijk resterend deel van groter
herenhuis.

134735

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 144‐146 (Gent)

Twee gelijkaardige neoclassicistische enkelhuizen van drie traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134736

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 152‐158 (Gent)

Bakstenen gebouw van circa 1930, met vier bouwlagen en twee
ongelijke traveeën onder plat dak. Verticaal gemarkeerde gevel met
linker zijrisaliet met rondboogdeur op de begane grond die toegang
verleent tot een adventkerk.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

134737

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 182 (Gent)

Doorsnee 19de‐eeuws rijhuis met drie bouwlagen en attiek, met
bepleisterde en geschilderde voorgevel met winkelpui op de begane
grond.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

134738

Hoekhuis met Veergrep

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 194‐196 (Gent)

Hoekpand met de Veergrep met twee bouwlagen van respectievelijk stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
vier en vijf traveeën onder schilddak. Kern van 1835 met vernieuwde
voorgevel en gecementeerde zijgevel in de Veergrep.

134739

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 202‐204 (Gent)

Twee breedhuizen met drie bouwlagen van respectievelijk vier en drie stadswoningen, vierde kwart
traveeën onder laag zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. winkels
18de eeuw

134740

Stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 206‐208 (Gent)

Gelijke breedhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag stadswoningen derde kwart
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

134741

Stadswoning met winkelpui

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 210 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder
laag zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel met mooie houten winkelpui op de begane
grond.

134742

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 212‐216 (Gent)

Rechts eind‐18de‐eeuws rijhuis met drie bouwlagen van drie traveeën stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
heden onder plat dak. Links rijhuis met gelijkaardige vlak
gecementeerde voorgevel met drie lagere bouwlagen.

649/1748

burgerhuizen

datering

stijl

modernisme

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Hebbelynck Jean (Ontwerper)
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134743

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 218‐224, 228‐230,
220A, 218A‐B, 2030A (Gent)

In zijn geheel ontworpen huizenblok van vijf brede traveeën en drie
bouwlagen onder mansardedak, met oeils‐de‐boeuf verbonden door
borstwering, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
20ste eeuw

134744

Hoekhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 227‐229 (Gent)

Hoekhuis met bepleisterde, verankerde voorgevel van twee traveeën stadswoningen, eerste kwart
19de eeuw
en drie bouwlagen onder lessenaarsdak, met oudere kern, aangepast winkels
in 1825 tot lijstgevel.

134746

Stadswoning

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 231, 231A (Gent)

Diephuis met heden lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen
onder schilddak, in 1844 gebouwd in plaats van oorspronkelijke
trapgevel.

134745

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 23‐25 (Gent)

Diephuizen met lijstgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder
stadswoningen, tweede kwart
afzonderlijke schilddaken, volgens bouwaanvraag verbouwd in 1837. winkels
19de eeuw

134747

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 236, 236A‐B (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, twee en een halve bouwlaag en vijf traveeën burgerhuizen
onder laag zadeldak uit eind 18de eeuw, vermoedelijk volgens
bouwaanvraag van 1796.

vierde kwart
18de eeuw

134748

Herenhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 238 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van vier traveeën met drie bouwlagen onder herenhuizen
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

134749

Huis Renson

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 240 (Gent)

De woning Renson dateert van 1912 en is ontworpen door architect
Georges‐Beloni Verenghen. De gevel in witte baksteen is in de
onderste bouwlaag bekleed met een parement in blauwe hardsteen,
dat de vorm van de geveldoorbrekingen volgt. Eind 1913 krijgt Van
huffel van de juffrouwen Renson de opdracht de inkomruimte en de
eetkamer te ontwerpen.

134750

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

134751

Hebberechtsgodshuis en Kapelletje
Schreiboom

Gent

134752

Woonhuis en textielfabriek

134753

plantensoort

context

persoon

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

burgerhuizen

voor WO I

Kortrijksepoortstraat 241‐251, 243A, 245A‐ Eind‐19de‐eeuwse rijhuizen met drie bouwlagen en drie of twee
B (Gent)
traveeën onder zadeldak met verspringende kroonlijsten.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Kortrijksepoortstraat 252, 252A (Gent)

Godshuis, klooster en kapel daterend van 1771 en opgetrokken naar
ontwerp van J.B. Simoens, onde abt Seger van de Sint‐Pietersabdij.
Vrij sobere bakstenen straatgevel van twintig traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak. Kapel, Hoog oprijzend, sober, bakstenen
gebouw aanleunend tegen de straatvleugel en vanaf de straat slechts
merkbaar door het slanke zeshoekig klokkentorentje onder hoge
naaldspits.

godshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloosters

derde kwart
18de eeuw

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 254‐256 (Gent)

Heden gedecapeerd breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen
onder zadeldak, verbouwd volgens bouwaanvraag van 1829. Achterin
en lager gelegen, voormalig textielfabrieksgebouw, eveneens van
1829, opgevat als een empire‐getint ontpleisterd bakstenen gebouw
met drie bouwlagen van acht traveeën.

tweede kwart
gebouwen en
19de eeuw
structuren,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

Stadswoning

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 263 (Gent)

stadswoningen eerste helft
Breedhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en zadeldak met
18de eeuw
centraal dakvenster onder driehoekig fronton, uit de eerste helft van
de 18de eeuw.

134754

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 266‐268 (Gent)

Breedhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

134757

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 272, Persellestraat 2 Burgerhuis dat deel uitmaakte van het hoekcomplex met de IJzerlaan. burgerhuizen,
winkels
(Gent)
Pand met een bepleisterde neoclassicistische lijstgevel van drie
bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak. met verticaal
gemarkeerde bovenverdieping en aansluitende houten winkelpui op
de begane grond.

650/1748

stijl

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

art nouveau

Van huffel Albert (Ontwerper),
Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper), Ysabie Achille
(Ontwerper)

classicisme

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

134756

Stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 272, Persellestraat 2 Huizenrij van drie identieke rijhuizen van twee traveeën en drie
(Gent)
bouwlagen onder doorlopende kroonlijst en zadeldak, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Mooie houten winkelpuien op de begane
grond: centrale deur onder afwisselend driehoekig en gebogen
fronton.

134755

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 27‐29 (Gent)

Identieke breedhuizen van elk drie traveeën en drie bouwlagen onder stadswoningen derde kwart
zadeldak, van 1865.
19de eeuw

134758

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 295 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit midden 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

134760

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 297 (Gent)

Diephuis met lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak met een 19de‐eeuwse bepleisterde voorgevel.

burgerhuizen

19de eeuw

134759

Poorttravee

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 297 (Gent)

Resterende poorttravee uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van
een overigens volledig verbouwd complex, heden stadsschool. Twee
bouwlagen onder gebogen kroonlijst op klossen.

gebouwen en
structuren

eerste helft
20ste eeuw

134761

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 301‐311 (Gent)

Aansluitende huizenrij van neoclassicistische burgerhuizen met drie
bouwlagen van drie en twee traveeën onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

tweede helft
19de eeuw

134762

Twee burgerhuizen in neoclassicistische
stijl

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 31‐33 (Gent)

Rijhuizen met neoclassicistische voorgevels en oudere kern, met drie burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

134763

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 335 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit eind burgerhuizen
19de eeuw. Geaccentueerd middenrisaliet van twee traveeën verrijkt
met imitatiebanden.

134764

Stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 47, 51, 57 (Gent)

Gelijkaardige rijhuizen verbouwd in 1832. Drie bouwlagen van drie en stadswoningen tweede kwart
twee traveeën met behouden bepleisterde bovenverdieping.
19de eeuw

134765

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 49 (Gent)

Aangepast burgerhuis van 1840. Enkelhuis van drie traveeën met drie burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak.

134766

Stadswoning

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 5, 5A (Gent)

Breedhuis met vier traveeën brede voorgevel en drie bouwlagen
onder zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1785.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

134767

Stadswoning

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 7, 7A (Gent)

19de‐eeuwse gevel onder doorlopend hoofdgestel en zadeldak doch
zonder ornamenten.

stadswoningen 19de eeuw

134729

Stadswoningen

Gent

Gent

Kortrijksepoortstraat 9‐13, 13A, 9A‐E
(Gent)

Doorsnee 19de‐eeuwse rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen stadswoningen, 19de eeuw
en winkelpuien op de begane grond.
winkels

134769

Villa in Engelse cottagestijl

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 1004 (Gent)

Villa in Engelse cottagestijl te midden van een ruime beboomde tuin, villa's
gebouwd volgens bouwvergunning van 1912 naar plannen van
(bouwkundig
architect J. Hayaert. Het pittoreske effect wordt vooral bekomen door erfgoed)
het traditionele materiaalgebruik, baksteenbouw met gepleisterde
gevelvlakken met geschilderd pseudovakwerk.

651/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw

neoclassicisme

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

voor WO I

classicisme

cottagestijl

Hayaert Jules (Ontwerper)
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134768

Twee herenhuizen

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 10‐12 (Gent)

Koninklijk Lyceum, na de Eerste Wereldoorlog hier ondergebracht in
twee herenhuizen. Rechts dubbelhuis van vier traveeën met drie
bouwlagen en mansardedak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
Links monumentaal herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen
onder mansardedak, volgens bouwaanvraag naar het ontwerp van
architect L. Morial en A. Tertzweil, van 1884.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs,
herenhuizen

Morial Léon (Ontwerper),
Tertzweil A. (Ontwerper)

134770

Hoekcomplex

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 102‐112, Meersstraat Hoekcomplex met de Meersstraat bestaande uit een hoekhuis met
1A‐C (Gent)
afgesnuite hoektravee, een aansluitend bakstenen pand in de
Meersstraat en vier identieke rijhuizen in de Kortrijksesteenweg, op
de plint gesigneerd: J. Hayaert, architecte, Gand en volgens
bouwaanvraag daterend van 1912.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

Hayaert Jules (Ontwerper)

134771

Domein Maaltekasteel

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 1023 (Gent)

Het domein Maaltekasteel is een omwald domein en het
gebouwencomplex bestaat uit een kasteel daterend van 1754 en
aangepast in 1910, en een volgens archiefstukken circa 1860
toegevoegde neogotische vleugel met huiskapel naar ontwerp van
baron J. Bethune.

bruggen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
parken,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
walgrachten,
serpentinevijver
s, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

134773

Kasteel Hanus

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 1026‐1028, 1026A
(Gent)

Oorspronkelijk kasteel gebouwd door de textielbaron Hanus in 1913
naar ontwerp van de Brusselse architect G. Hobé en bestaande uit
een rechthoekig gebouw met slechts één bouwlaag en vier traveeën
brede neo‐Lodewijk‐XVI‐getinte voorgevel. In 1938 werd het gebouw
verhoogd met één bouwlaag en werd een kapelvleugel gebouwd ten
zuiden ervan naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens.

landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

voor WO I,
interbellum

134775

Gedenkplaat ter ere van Edith Cavell

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 128 (Gent)

In een gevel ingewerkte bronzen gedenkplaat, gerealiseerd door
beeldhouwer August Boute, gefinancierd door de Nationale
Strijdersbond van de 9de wijk en het British Legion en onthuld op 24
augustus 1924, oorspronkelijk bevestigd aan de gevel van een
herberg.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

134776

Hoekcomplex ontworpen door Prosper
Buyck

Gent

Gent

burgerhuizen,
Kortrijksesteenweg 130, Smidsestraat 2‐6 Blokvormig hoekcomplex, volgens een bouwaanvraag van 1900
(Gent)
gebouwd naar ontwerp van architect P. Buyck. Winkelhuizen met drie winkels
bouwlagen en mansardedak met vooraan twee dakvensters onder
gebogen kroonlijst.

vierde kwart
19de eeuw

134777

Burgerhuis in second‐empirestijl

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 133, 133A‐D (Gent)

Dubbelhuis in second‐empirestijl, vier traveeën en drie bouwlagen
onder laag zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134778

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 135 (Gent)

burgerhuizen
Vrij smal iets hoger oplopend enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder plat dak met centraal houten dakluik uitgewerkt als
dakvenster onder gebogen fronton, naar verluidt van 1895.

vierde kwart
19de eeuw

134779

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 176‐180 (Gent)

Ensemble van drie identieke enkelhuizen van drie traveeën met drie burgerhuizen
bouwlagen en doorlopend zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

134780

Hoekhuis De Karper

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 2‐4 (Gent)

Afgerond hoekhuis van drie bouwlagen, genoemd naar een vanouds
bekend estaminet bij de Kortrijkse Poort.

652/1748

cafés

datering

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Bressers Adriaan
Hubert (Ontwerper), Gildemijn
Louis senior (Uitvoerder)

Hobé Georges (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

Boute August (Ontwerper)

Buyck Prosper (Ontwerper)

second empire
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134781

Burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 27 (Gent)

Rijkelijk versierd burgerhuis van heden drie traveeën met drie
bouwlagen en laag zadeldak, van 1876.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134782

Herenhuis

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 32 (Gent)

Ruim herenhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en
mansardedak met attiek en houten dakkapellen onder driehoekig
pseudofronton, daterend van 1886.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134783

Burgerhuis ontworpen door A. Marchand

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 34 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, op de burgerhuizen
plint gesigneerd A. Marchand en daterend van 1885.

134784

Architectenwoning Jean Pierre Hofman

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 37 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van vier traveeën met drie bouwlagen
onder pseudomansardedak, volgens bouwaanvraag daterend van
1876 en gesigneerd architect J. Hofman.

134785

Ensemble van neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 371‐383 (Gent)

burgerhuizen
In zijn geheel ontworpen ensemble van vier neoclassicistische
rijhuizen, volgens bouwaanvraag van 1887. Enkelhuizen van drie
bouwlagen van respectievelijk vier, drie, drie en twee traveeën onder
zadel‐ en mansardedak.

vierde kwart
19de eeuw

134786

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 418‐420 (Gent)

burgerhuizen
Twee gelijkaardige burgerhuizen met drie bouwlagen en twee
traveeën in spiegelbeeldschema onder zadeldak, daterend van 1910.
Enkelhuizen met gecementeerd parement met neorococo‐inslag.

voor WO I

134787

Telefooncentrale

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 540‐542 (Gent)

Eind jaren veertig van de twintigste eeuw liet de Regie van Telegraaf telefooncentral na WO II
en Telefoon een nieuwe telefooncentrale optrekken in een zakelijke es
baksteenarchitectuur naar ontwerp van ingenieur‐architect W. Smets.

modernisme

134788

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 551, 551A‐B (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
onder pseudomansardedak met centrale dakkapel, daterend uit
eerste kwart 20ste eeuw, doch volledig naar eind 19de‐eeuws model.

voor WO I

neoclassicisme

134789

Woning en apotheek naar ontwerp van
Herman De Witte

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 554‐560 (Gent)

In 1983 verrees aan de Kortrijksesteenweg een postmoderne woning apotheken,
burgerhuizen
met apotheek naar ontwerp van Herman De Witte, die eind jaren
tachtig uitgebreid werd met een woning in een aansluitende ontwerp
van dezelfde architect.

vanaf 1975

integratiearchit
ectuur,
postmodernism
e

De Witte Herman (Ontwerper)

134790

Dokterswoning en privé‐kliniek dokter De
Maeyer

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 565, 565A (Gent)

Woning en privé‐kliniek van dokter De Maeyer, ontworpen in functie dokterswoninge interbellum
hiervan in 1935‐37 door architect M. Neerman in nieuwe zakelijkheid n, ziekenhuizen
aansluitend bij de puristische, kubistische richting beïnvloed door de
Nederlandse architect Dudok.

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

134791

Herenhuis ontworpen door E. De Weerdt

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 584, 586A (Gent)

Opvallend semi‐losstaand art‐nouveauherenhuis, volgens de
bouwaanvraag naar ontwerp van architect E. De Weerdt, van 1900.
Algemeen vrij klassieke dubbelhuisopstand, drie traveeën en twee
bouwlagen onder rechts afgewolfd zadeldak.

art nouveau

De Weerdt Emile (Ontwerper)

134792

Hoekcomplex

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 681‐687 (Gent)

burgerhuizen,
Hoekcomplex, volgens bouwaanvraag daterend van 1911. Kleurig
bakstenen gebouw met drie bouwlagen respectievelijk van drie
winkels
traveeën, een afgesnuite hoektravee en vijf traveeën onder
mansardedak met houten dakkapellen, en winkelpuien op de begane
grond.

voor WO I

134793

Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 686 (Gent)

burgerhuizen
Ver achterin gelegen alleenstaand burgerhuis met art‐decogetinte
voorgevel van circa 1925, vermoedelijk naar ontwerp van architect J.
Lippens, van twee traveeën en twee bouwlagen.

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

134794

Landhuis met tuin

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 766 (Gent)

Alleenstaand kasteeltje in beboomde tuin, van de straat afgesloten
door een bakstenen muurtje met vierkante pijlers en ijzeren hekken.
Vierkant bak‐ en natuurstenen gebouw met twee bouwlagen onder
schilddak met houten dakkapellen, op het topstuk van de linker
voorpuntgevel gedateerd 1903.

653/1748

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
herenhuizen,
19de eeuw
wintertuinen,
architectenwoni
ngen

herenhuizen

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
tuinen,
opgaande
bomen

stijl

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Marchand Achille (Ontwerper)

neoclassicisme

Hofman Jean‐Pierre (Ontwerper)

neoclassicisme

Smets W. (Ontwerper)
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134795

Boerenwoning en villa

Gent

Gent

Kortrijksesteenweg 777, 777A‐B (Gent)

Ruime alleenstaande villa in Normandische imitatievakwerkbouw, uit
het tweede kwart van de 20ste eeuw. Links in de tuin behouden
boerenhuisje van één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot
18de eeuw en getuige van een vroegere landelijke bebouwing.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, villa's
20ste eeuw
(bouwkundig
erfgoed)

134796

Ensemble met architectenwoning Valentin Gent
Vaerwijck

Gent

Kortrijksesteenweg 892‐904 (Gent)

Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en
pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin
Vaerwyck.

architectenwoni interbellum,
WO I
ngen,
burgerhuizen

Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Verbanck Geo (Uitvoerder)

134797

Burgerhuis

Gent

Gent

Kouter 114 (Gent)

Het enige overblijfsel van de huizenrij als een geheel ontworpen in
1828 door architect J.B. Van de Cappelle aan de westzijde van de
Kouter en in de jaren 1960 vervangen door flats. Het resterend huis
maakte deel uit van het oorspronkelijke middenrisaliet.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

134798

Herenhuis

Gent

Gent

Kouter 13‐14, 15 (Gent)

Enkelhuis met acht traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, volgens
bouwaanvraag daterend van 1784, doch aangepast in de 19de eeuw
en met één verdieping verhoogd.

herenhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

134799

Burgerhuis

Gent

Gent

Kouter 158‐159 (Gent)

Oorspronkelijk burgerhuis van drie bouwlagen en vier traveeën maar burgerhuizen
enkel de bovenbouw van voorgevel bleef bewaard. Bepleisterde
lijstgevel van 1775.

134800

Appartementsgebouw

Gent

Gent

Kouter 160‐171, 160A (Gent)

Appartementsgebouw van zes traveeën, vijf bouwlagen en een
mansardeverdieping volgens gevelsteen naar ontwerp van G. De
Backere en gebouwd in 1938.

appartementsge interbellum
bouwen

134801

Hotel Falligan

Gent

Gent

Kouter 172 (Gent)

Hoofd‐ en bijgebouwen in rococostijl, ingeplant op een rechthoekige
plattegrond met een vierkante binnenplaats, die aan de noordzijde
afgesloten is door middel van een fraai uitgewerkte muur met
inrijpoort en stallen. Het complex werd in opdracht van de heer
Hector Falligan, Heer d'Aubuisson, in 1755 gebouwd.

derde kwart
herenhuizen,
omheiningsmur 18de eeuw
en, stallen

134802

Bankgebouw

Gent

Gent

Kouter 173‐174, 173A (Gent)

bankgebouwen 19de eeuw,
Bankgebouw volgens de gevelsteen in de plint naar ontwerp van
tweede helft
architecten V. Vaerwijck en J. Hebbelynck. Lijstgevel van elf traveeën
20ste eeuw
uit de 19de eeuw in streng classicistische bankstijl met een zekere
empire‐inslag.

134803

Bankgebouw

Gent

Gent

Kouter 175‐178, Kouterdreef 2‐10 (Gent)

Zij‐ en achtergevel van een bankgebouw in neo‐Lodewijk XVI‐stijl: in
de afgeronde hoektravee gesigneerd en gedateerd: E. De Weerdt
architecte 1914.

134804

Burgerhuis

Gent

Gent

Kouter 18‐22 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en een mansardedak met burgerhuizen
vier dakkapellen. 19de‐eeuwse lijstgevel van Franse kalksteen op een
arduinen plint met keldervensters.

134805

Herenhuis

Gent

Gent

Kouter 26‐28 (Gent)

Herenhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met
dakkapel. Lijstgevel van natuursteen, in de sluitsteen boven de deur
1867 gedateerd.

herenhuizen

134806

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Gent

Gent

Kouter 29 (Gent)

Het gebouw, bedoeld voor het onderbrengen van de keizerlijke
wachttroepen, werd opgetrokken in 1738‐39 onder leiding van
Bernard de Wilde, nadien onder David 't Kindt. Na aankoop in 1899
van het rechts aanpalend huis met voorgevel uit 1874‐75, werden
door stadsarchitect Van Rysselberghe plannen gemaakt om beide
gebouwen te verbinden en herinrichten tot nieuwe Handelsbeurs.

beursgebouwen tweede kwart
, burgerhuizen, 18de eeuw,
derde kwart
kazernes
19de eeuw

134807

Hoekhuis

Gent

Gent

Kouter 6 (Gent)

burgerhuizen
Bepleisterd en geschilderd hoekhuis met drie bouwlagen, afgedekt
met een afgewolfd dak met drie dakkapellen, uit het eerste kwart van
de 19de eeuw. Voorgevel van zeven traveeën en zijgevel van zes
traveeën.

134808

Bankgebouw naar ontwerp van L. Sauvage Gent

Gent

Kouter 7, 7A‐B (Gent)

Bankgebouw van vijftien traveeën breed en drie bouwlagen hoog met bankgebouwen interbellum
een plat dak; in 1922 gebouwd naar ontwerp van L. Sauvage. De
gevelindeling en ornamentiek zijn sterk geïnspireerd op de Lodewijk
XVI‐stijl.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

derde kwart
18de eeuw

bankgebouwen WO I

De Backere Gédéon (Ontwerper)

rococo

classicisme

Hebbelynck Jean (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

neoclassicisme

De Weerdt Emile (Ontwerper)

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

't Kindt David (Ontwerper), de
Wilde Bernard (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Sauvage Louis (Ontwerper)
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134809

Burgerhuis

Gent

Gent

Kouterdreef 1, 1A‐C (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met kelderverdieping en drie bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met hardstenen plint met keldervensters, begane grond
uitgevoerd in afgevlakte bossage.

134810

Hoekhuis

Gent

Gent

Kozijntjesstraat 2 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, voor‐ en zijgevel van twee traveeën
waartussen een afgeschuinde hoektravee, uit eind 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134811

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kozijntjesstraat 4‐8 (Gent)

Drie identieke onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en drie
bouwlagen, met zadeldak, van circa 1900.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

134812

Hoekhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

Kraanlei 1, Sint‐Veerleplein 15 (Gent)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak,
opgetrokken in traditionele stijl in de 17de eeuw. De vijf traveeën
brede voorgevel is een trapgevel van bak‐ en zandsteen. De zijgevel
aan de kant van het Sint‐Veerleplein is een zes traveeën brede
lijstgevel. De achtergevel is uitgewerkt als een trapgevel.

burgerhuizen,
winkels

17de eeuw

traditioneel

134813

Huis In den Bliekenmarkt

Gent

Gent

Kraanlei 13 (Gent)

Gotische trapgevel in Balegemse zandsteen, met drie traveeën, drie winkels
bouwlagen en zadeldak uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het
eerste kwart van de 16de eeuw, oorspronkelijk vier bouwlagen doch
één verdieping verlaagd in de 18de eeuw.

18de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw

gotiek

134814

Burgerhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

Kraanlei 15 (Gent)

Drie bouwlagen hoog enkelhuis met vier traveeën en zadeldak, uit de burgerhuizen
17de eeuw. Traditionele trapgevel van baksteen verwerkt met
zandsteen.

17de eeuw

traditioneel

134815

Burgerhuis met classicistische klokgevel

Gent

Gent

Kraanlei 17 (Gent)

Classicistische klokgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak uit het derde kwart van de 18de eeuw.

derde kwart
18de eeuw

classicisme

134816

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei 19‐23 (Gent)

Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak uit de 19de burgerhuizen,
eeuw.
winkels

19de eeuw

134817

Hoekhuis

Gent

Gent

Kraanlei 25, 25A‐B (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een schilddak uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Vijf traveeën brede voorgevel van
baksteen. Zijgevel met zes traveeën in de Ballenstraat.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
19de eeuw

134818

Hoekhuis in traditionele stijl

Gent

Gent

Kraanlei 27 (Gent)

Traditioneel hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de burgerhuizen
eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen. De voorgevel is een
vier traveeën brede trapgevel. Zijgevel in de Ballenstraat met vier
traveeën. De achtergevel is een puntgevel met muurvlechtingen.

17de eeuw

134820

Stadswoning

Gent

Gent

Kraanlei 31 (Gent)

Huis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak. Bepleisterde en stadswoningen eerste helft
geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

134819

Burgerhuis De Lelye

Gent

Gent

Kraanlei 3‐11 (Gent)

Gotische trapgevel met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 16de eeuw, volledig opgetrokken uit
Balegemse zandsteen.

134821

Hoekhuis

Gent

Gent

Kraanlei 33 (Gent)

Bepleisterd en beschilderd hoekhuis met drie bouwlagen en
schilddak. Lijstgevel met drie traveeën uit het vierde kwart van de
18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde zijgevel in de Hertogstraat
met vier traveeën.

134822

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei 37‐39 (Gent)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel boven een arduinen plint, met burgerhuizen
drie bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak uit de 19de eeuw.

655/1748

typologie

winkels

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
16de eeuw

stadswoningen, vierde kwart
winkels
18de eeuw

19de eeuw

traditioneel

gotiek

plantensoort

context

persoon
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134823

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei 43‐45, 43A, 45A‐C (Gent)

Oorspronkelijk een groot dubbelhuis uit eind 18de eeuw, aangepast
en opgesplitst in twee woningen begin 19de eeuw. Volledig
bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; zeven
traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

134824

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei 47‐61 (Gent)

Oorspronkelijk een rijhuis met een bepleisterde lijstgevel met zeven
traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen,
winkels

134825

Hoekhuis

Gent

Gent

Kraanlei 6 (Gent)

Hoog hoekhuis met gecementeerde voor‐ en zijgevel van drieënhalve burgerhuizen
bouwlaag met afgewolfd zadeldak, uit de 19de eeuw. Bakstenen
achtergevel met vier en halve bouwlaag, vijf traveeën en een schuine
hoektravee, uitziend op de Leie.

134826

Kinderen Alijnshospitaal

Gent

Gent

Kraanlei 65 (Gent)

Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan in de 14de
eeuw. Het geheel werd gerestaureerd en uitgebreid door Lieven de
Pottelsberghe in de eerste decennia van de 16de eeuw, de huidige
kapel dateert van 1543‐46. Het oude complex werd volledig hersteld
naar plannen van Valentin Vaerwijck en doet sedert 1962 dienst als
Museum voor Volkskunde, nu het Huis van Alijn.

134827

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Kraanlei 67‐69 (Gent)

burgerhuizen
Oorspronkelijk twee trapgeveltjes in de 19de eeuw, voor 1878,
aangepast en gewijzigd tot een bepleisterde en beschilderde lijstgevel
met drie bouwlagen, zes traveeën en zadeldak. Oudere kern zichtbaar
in de twee achtergevels van baksteen: tuiten puntgevel.

134828

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei 71 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen, twee traveeën en zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw ter vervanging van een trapgevel. Houten winkelpui.

134829

Stadswoning

Gent

Gent

Kraanlei 73 (Gent)

Drie bouwlagen hoog dubbelhuis met drie traveeën en schilddak, kern stadswoningen, 16de eeuw,
winkels
17de eeuw,
vermoedelijk opklimmend tot de 16de tot de 17de eeuw, maar
19de eeuw
aangepast in de 19de eeuw.

134830

Huis De Klok

Gent

Gent

Kraanlei 75 (Gent)

Huis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel
met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak. Hersteld in
1915 door Amandus Robert Janssens. De reliëfs in de verdiepte
boogvelden symboliseren de drie goddelijke en de vier cardinale
deugden met hun attributen.

burgerhuizen

134831

Huis De Werken Van Barmhartigheid

Gent

Gent

Kraanlei 79 (Gent)

Barok burgerhuis, oorspronkelijk een herberg, met drie traveeën,
twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Bak‐ en
zandsteenbouw op hardstenen plint. Borstwering versierd met zes
taferelen van de werken van barmhartigheid.

burgerhuizen,
herbergen

134832

Huis De Fluitspeler

Gent

Gent

Kraanlei 81 (Gent)

134833

Burgerhuis

Gent

Gent

Kraanlei zonder nummer (Gent)

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

traditioneel,
gotiek,
renaissance

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

tweede helft
17de eeuw

traditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

17de eeuw

barok

Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, op een cartouche burgerhuizen
gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917‐18 en in 1931 door Amandus
Robert Janssens. Voorgevel van drie traveeën met in‐ en
uitgezwenkte top. Rijk versierde borstweringen met terracotta reliëf
in panelen die de allegorieën van de zintuigen voorstellen, en
geveltop versierd met terracotta beelden en reliëfpanelen. De
zijtrapgevel is blind. Het bijgebouw is een lijstgevel met één travee
hoger opgetrokken tot een dakvenster met trapgevelvorm.

derde kwart
17de eeuw

barok

Diephuis met drie bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met schilddak. burgerhuizen,
Bepleisterde en beschilderde empire‐getinte lijstgevel uit het eerste winkels
kwart van de 19de eeuw ter vervanging van een houten huis met
puntgevel.

eerste kwart
19de eeuw
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eerste helft
godshuizen,
heiligenbeelden 16de eeuw
, kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)
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134834

Stadswoningen

Gent

Gent

apotheken,
Kramersplein 1‐2, Sint‐Pietersplein 16‐27, Zuidelijke gevelwand van zeventien traveeën met een gelijkaardige
29 (Gent)
compositie als de andere gevelwanden van het Sint‐Pietersplein van stadswoningen
telkens twee identieke hoekpanden, twee zijpanden van drie traveeën
en een centrale partij van vijf traveeën. Nummer 26 met een art‐
nouveaupui van een apotheek. Aansluitend bij de pleinwanden
ontwerpen gevels aan het verbindingsstraatje met het Kramersplein.

134835

Schoolgebouw met onderwijzerswoning

Gent

Gent

Kramersplein 23 (Gent)

Eenlaags schoolgebouw met onderwijzerswoning opgetrokken naar
ontwerp van stadsarchitect A. Pauli van 1858 tot 1861.

derde kwart
internaten,
onderwijzerswo 19de eeuw,
vierde kwart
ningen
19de eeuw,
voor WO I

134839

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Krevelstraat 4‐6, 4A (Gent)

Twee aaneensluitende rijhuizen van ieder één travee en drie
bouwlagen met gemeenschappelijke benedenverdieping, van circa
1925.

burgerhuizen

134842

Stadswoningen

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 133‐135, 141 (Gent)

Restant van een ensemble van identieke enkelhuizen van elk twee
traveeën en twee en een halve bouwlaag en zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

134843

Stadswoningen

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 142‐150, 146A‐B
(Gent)

Gecementeerde gevelwand van tien traveeën met drie bouwlagen;
enkelhuizen onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw
tot het eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

134841

Pleinbeluik 't Nijperskoerken

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 3‐11 (Gent)

Bakstenen huisjes van één bouwlaag onder zadeldak, deel uitmakend beluiken
van een pleinbeluik met een zeer open karakter. Bebouwing in kern
opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw. Nummers 9 en
11 zijn gebouwd in 1897 ter vervanging van een bestaande woning,
waarvan mogelijk nog delen bewaard zijn in het interieur.

134844

Steegbeluik

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 37‐69 (Gent)

Interessant geconglomereerd steegbeluik, met oude kern, achter
brede open toegang, opklimmend tot de 18de en 19de eeuw.

arbeiderswonin 18de eeuw,
gen, beluiken, tweede kwart
19de eeuw
hoeven

134845

Stadswoningen

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 77‐97, 81A (Gent)

Huizenrij met beraapte lijstgevels met enkelhuisopstand, in totaal
eenentwintig traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldaken, daterend uit begin 20ste eeuw.

stadswoningen voor WO I

134840

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Krijgsgasthuisstraat 98‐102 (Gent)

Restant van een eenheidsbebouwing van voorheen tien traveeën,
waaronder hoekrisalieten, en twee bouwlagen met zadeldak van
1840. Nummer 98 met behouden rechter risaliet, gemarkeerd door
rechthoekige venster met driehoekig fronton op consoles.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134847

Villa Jules Hamers

Gent

Gent

Krijgslaan 102 (Gent)

Alleenstaande villa met omringende tuin afgesloten door een ijzeren hekken, villa's
(bouwkundig
hek op gemetselde stoel, volgens archiefstukken naar ontwerp van
architect Fel. Bilsen van 1926. Bakstenen gebouw van één bouwlaag erfgoed)
onder spel van zadeldaken met dakkapellen in imitatievakwerkbouw.

134848

Architectenwoning Jan‐Albert De Bondt

Gent

Gent

architectenwoni interbellum
Krijgslaan 124, Vaderlandstraat 168 (Gent) Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens
ngen, hekken
bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de
hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door
een laag bakstenen muurtje met begroeide ijzeren hekken. Vrij
monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak in
een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect
De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse
School.

134846

Appartementsgebouw Parc Résidence

Gent

Gent

Krijgslaan 1‐29 (Gent)

plantensoort

context

persoon

art nouveau

eclecticisme

Pauli Adolphe (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles (Ontwerper)

cottagestijl

Bilsen Félicien (Ontwerper)

modernisme

De Bondt Jan‐Albert
(Opdrachtgever), De Bondt Jan‐
Albert (Bewoner)

art deco

Van de Voorde Oscar (Ontwerper)

interbellum

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

appartementsge interbellum
Het appartementsgebouw dateert van 1925 en was de eerste hoge
bouw in Gent. Het ontwerp is van de hand van architect Oscar Van de bouwen
Voorde. Gebouw op U‐vormige plattegrond met gebogen voorzijde
van vier traveeën, zes bouwlagen en een attiekverdieping onder plat
dak.
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134849

Herenhuis ontworpen door Charles Hoge

Gent

Gent

Krijgslaan 130 (Gent)

herenhuizen
Monumentaal herenhuis, volgens archiefstukken naar ontwerp van
architect Ch. Hoge, van 1926. Neoclassicistische voorgevel van zeven
traveeën met drie bouwlagen en schilddak.

134850

Dokterswoning De Stella

Gent

Gent

Krijgslaan 159‐161 (Gent)

Geschilderd bakstenen hoekpand gelegen langs de Krijgslaan. Het
huis werd opgetrokken voor dokter De Stella in 1932 door Paul
Monnier in cottagestijl. Het pand telt langs de krijgslaan drie
ongelijke traveeën over twee bouwlagen onder een mansardedak.

dokterswoninge interbellum
n

134851

Villa ontworpen door Jules Lippens

Gent

Gent

Krijgslaan 169, Vrijheidslaan 2 (Gent)

Dubbele villa op de hoek van de Krijgslaan met de Vrijheidslaan
gebouwd in een zuivere baksteenarchitectuur naar ontwerp van
architect J. Lippens in 1931.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

134852

Villa ontworpen door Guillaume Monnier

Gent

Gent

Krijgslaan 179 (Gent)

Alleenstaande villa met omringende tuin, volgens archiefstukken
daterend van 1928 en gesigneerd G. Monnier, architect. Gebouw op
vierkante plattegrond met twee bouwlagen onder schilddak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

134853

Villa ontworpen door Van Autryve Frères

Gent

Gent

Krijgslaan 181 (Gent)

Monumentale villa met omringende tuin afgesloten door
smeedijzeren hekken tussen gemetselde pijlertjes. Overwegend
bakstenen gebouw aansluitend bij de Amsterdamse School en de
Hollandse villabouw, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van de
aannemers Van Autryve Frères, van 1928.

conciërgewonin interbellum
gen, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

modernisme

Van Autryve Frères (Ontwerper)

134854

Meergezinswoning ontworpen door Marc Gent
Neerman

Gent

Krijgslaan 185‐191 (Gent)

Opvallende, gedeeltelijk vrijstaande meergezinswoning met voortuin meergezinswoni interbellum
gebouwd in nieuwe zakelijkheid door architect M. Neerman, in 1936. ngen
Strak kubistisch gebouw van gele baksteen met vier bouwlagen en
plat dak.

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

134855

Burgerhuis naar ontwerp van Ch. Hoge

Gent

Gent

Krijgslaan 193 (Gent)

Rijhuis met voortuintje, vier bouwlagen en plat dak, daterend van
1927, naar ontwerp van architect Ch. Hoge.

burgerhuizen

interbellum

134856

Burgerhuizen ontworpen door Ch. Hoge

Gent

Gent

Krijgslaan 195‐197 (Gent)

Twee rijhuizen met voortuintje in neorococostijl naar ontwerp van
architect Ch. Hoge, van 1926. Bak‐ en natuurstenen gevels van twee
traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak.

burgerhuizen

interbellum

neorococo

Hoge Charles (Ontwerper)

134857

Burgerhuizen ontworpen door Emile De
Weerdt

Gent

Gent

Krijgslaan 2, Parklaan 1‐3 (Gent)

Burgerhuizen in beaux‐artsstijl ontworpen door Emile De Weerdt
tussen 1922‐1924. Hekwerk met geometrische vormgeving.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

beaux‐artsstijl

De Weerdt Emile (Ontwerper)

134858

Universiteitscampus De Sterre

Gent

Gent

Krijgslaan 281 (Gent)

In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig liet de
rijksuniversiteit Gent voor de Faculteit Wetenschappen een campus
bouwen op de voormalige militaire terreinen De Sterre aan de
Krijgslaan. Het ontwerp was in handen van ingenieur‐architecten die
aan de universiteit verbonden waren. De belangrijkste ontwerper was
Jules Trenteseau

militaire
gebouwen,
universiteitscoll
eges

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

modernisme

Cnops Jan Lodewijk (Ontwerper),
De Leye Gaston (Ontwerper),
Desmet G. (Ontwerper),
Trenteseau Jules (Ontwerper),
Zerck Prosper (Ontwerper)

134859

Burgerhuis ontworpen door Ernest Van
Hamme

Gent

Gent

Krijgslaan 4 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met drie bouwlagen en plat dak, volgens archiefstukken
naar ontwerp van architect E. Van Hamme en daterend van 1916.
Merkwaardige plattegrond en intact behouden en verzorgd interieur
in overgangsstijl van art nouveau naar art deco, mogelijks eveneens
naar ontwerp van architect E. Van Hamme doch niet volledig conform
aan de plannen uitgevoerd.

WO I

art deco, art
nouveau

Van Hamme Ernest (Ontwerper)

134860

Interbellumwoning ontworpen door O.
Vandenhoeck

Gent

Gent

Krijgslaan 57, 57A (Gent)

Rijhuis in art‐decostijl naar ontwerp van architect O. Vandenhoeck
van 1926. Bakstenen voorgevel met drie bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

134861

Interbellumwoning

Gent

Gent

Krijgslaan 88‐96 (Gent)

Vrij hoog rijhuis van twee traveeën en vijf bouwlagen, daterend van
1924, met natuurstenen parement met afgevlakte bossage onder de
golvende puilijst.

burgerhuizen

interbellum

658/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

neoclassicisme

Hoge Charles (Ontwerper)

cottagestijl

Monnier Paul (Ontwerper)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)
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134862

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Krommenelleboog 1, Stoppelstraat 38
(Gent)

Hoekhuisje van slechts één bouwlaag hoog onder twee haakse
zadeldaken; opklimmend tot de 17de eeuw.

arbeiderswonin 17de eeuw
gen

134863

Burgerhuizen

Gent

Gent

Krommenelleboog 11‐13 (Gent)

Twee enkelhuizen in spiegelbeeldschema met bepleisterde lijstgevel
van samen zes traveeën en drie bouwlagen van 1860.

burgerhuizen

134864

Stadswoningen

Gent

Gent

Krommenelleboog 2, Stoppelstraat 36
(Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis en rijhuis van twee en twee en een halve bouwlaag onder
19de eeuw,
schilddak met Krommenelleboog, respectievelijk daterend van 1837
derde kwart
en 1864, bouwaanvraag ondertekend De Waele frères. Lijstgevels van
19de eeuw
twee traveeën, een afgekante hoektravee en vijf traveeën.

134865

Stadswoningen

Gent

Gent

Krommenelleboog 29‐35 (Gent)

Huizenrij daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
oorspronkelijk bepleisterde gevelwand van elf traveeën en drie
bouwlagen met aangehouden buiging van het straattracé.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134866

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Krommenelleboog 3 (Gent)

Aansluitend bij het hoekhuis en met dezelfde ordonnantie als de
zijgevel ervan, namelijk met dakvenster met puntgeveltje, maar
verankerd en paneelversiering boven de deur.

arbeiderswonin 17de eeuw
gen

134867

Stadswoningen

Gent

Gent

Krommenelleboog 39‐43 (Gent)

stadswoningen voor WO I
Baksteenarchitectuur uit het begin van de 20ste eeuw, waarvan de
rechtse woning volgens een bouwaanvraag van Van Hoecke‐Caragola
van 1905. Drie woningen van twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

134868

Stadswoningen

Gent

Gent

stadswoningen derde kwart
Krommenelleboog 45‐47, 77, 47A‐B, 77A‐B Huizenrij met gemeenschappelijke voorgevel van negen traveeën,
19de eeuw
(Gent)
twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1855‐56. Samen met
nummer 77 van vijf traveeën breed, gelegen aan weerszijden van een
gelijktijdig opgetrokken beluik.

134869

Steegbeluik

Gent

Gent

Krommenelleboog 49‐75 (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met relatief open toegang,
opgetrokken in de jaren 1850. Beluikhuizen van twee bouwlagen,
twee traveeën volgens repeterend schema onder zadeldak.

134870

Burgerhuis

Gent

Gent

Krommenelleboog 56 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, 1852 burgerhuizen
te dateren. Bepleisterde lijstgevel verlevendigd met afgevlakte
bossage op de begane grond.

134871

Stadswoning

Gent

Gent

Krommenelleboog 58 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mank
zadeldak uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met buigende gevellijn.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

134872

Stadswoningen

Gent

Gent

Krommenelleboog 60‐68 (Gent)

Huizenrij met een bepleisterde gevelwand van tien traveeën, drie
bouwlagen met zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134873

Stadswoning

Gent

Gent

Krommenelleboog 7 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Zijgevel, uitziend op
tuin, met vijf traveeën. Achterpuntgevel van baksteen.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

134874

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Krommenelleboog 76‐84, 84A‐B, Lieven de Huizenblok in eenheidsbebouwing van zes woningen, in totaal vijftien stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
Winnestraat 11 (Gent)
traveeën breed en twee en een halve bouwlaag hoog onder
zadeldaken, oorspronkelijk doorlopend in Lieven de Winnestraat en
Twaalfkameren; 1843 te dateren. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels met afgerond hoekhuis.

134875

Burgerhuis

Gent

Gent

Krommenelleboog 79 (Gent)

beluiken

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
burgerhuizen
kelderverdieping onder plat dak, daterend uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.
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derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Gebroeders De Waele
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

134876

Burgerhuis

Gent

Gent

Krommenelleboog 81 (Gent)

Rijhuis naar ontwerp van Julien Rooms van 1906. Geschilderde
bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen boven een
kelderverdieping.

burgerhuizen

voor WO I

134877

Stadswoning in empirestijl

Gent

Gent

Krommenelleboog 9 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
opgetrokken in sobere empirestijl van 1830.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

134878

Burgerhuis

Gent

Gent

Krommewal 2 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met twee haakse
zadeldaken, uit midden 18de eeuw, mogelijk met oudere kern.

burgerhuizen

134880

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kuiperskaai 2‐14, 14A‐F, 2A‐E, 4A‐B, 12A
(Gent)

burgerhuizen
Vrij homogeen huizenblok uit eind 19de, begin 20ste eeuw.
Onderkelderde enkelhuizen van drie traveeën met drie bouwlagen en
overwegend mansardedak met houten dakkapellen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

134887

Hoekhuis

Gent

Gent

Kunstlaan 1 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, onder mansardedak van circa 1900,
opgetrokken uit gele en roodbruine baksteen, aangewend in
horizontale banden en verwerkt tot ruitmotieven, afgewisseld met
groen geschilderde natuurstenen banden.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

134888

Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke‐ Gent
Dessel

Gent

Kunstlaan 16‐18, 16A‐H (Gent)

Gevelontwerp door A. Van Hoecke‐Dessel van 1901, samen
ontworpen met het links aanpalend huis. Art‐nouveauhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1902 door
middel van een gevelsteen op het hoger opgaande en deels getrapte
middendeel van de gevel.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

134889

Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke‐ Gent
Dessel

Gent

Kunstlaan 20 (Gent)

Gevelontwerp door A. Van Hoecke‐Dessel van 1901, samen
ontworpen met het rechts aanpalend huis. Gele bakstenen art‐
nouveaugevel van één travee.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

134890

Ensemble van burgerhuizen ontworpen
door A. Van Hoecke‐Dessel

Gent

Gent

Kunstlaan 23‐29 (Gent)

Geel bakstenen ensemble gevormd door tweemaal twee gekoppelde burgerhuizen
rijhuizen van 1901, volgens opschrift naar ontwerp van architect A.
Van Hoecke‐Dessel.

voor WO I

134891

Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke‐ Gent
Dessel

Gent

Kunstlaan 41 (Gent)

burgerhuizen
Typische art‐nouveaugevel van twee traveeën en drie bouwlagen,
met zadeldak, gedateerd 1903 door middel van een gevelsteen onder
het dakvenster, gesigneerd: A. Van Hoecke‐Dessel.

voor WO I

134892

Burgerhuizen

Gent

Gent

Kwaadham 1, 5, 18‐24 (Gent)

Verschillende breedhuizen, meestal met enkelhuisopstand met drie
bouwlagen en zadeldak en behorende tot eenzelfde type:
bepleisterde en beschilderde lijstgevels met typische negentiende‐
eeuwse gevelordonnantie.

burgerhuizen

19de eeuw

134894

Burgerhuis

Gent

Gent

Kwaadham 101 (Gent)

Diephuis met klokgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Baksteenbouw met gebruik van natuursteen.

burgerhuizen

eerste helft
18de eeuw

134896

Hoekhuis

Gent

Gent

Kwaadham 105 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Hoekhuis met trapgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Zijgevel
met lijstgevel en dakkapel in tuitgevelvorm.

134895

Burgerhuis van 1746

Gent

Gent

Kwaadham 105 (Gent)

Diephuis met halsgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak, volgens archiefstukken en op de borstwering
gedateerd "ANNO 1746".

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

134897

Burgerhuis

Gent

Gent

Kwaadham 12‐14 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
oudere kern vermoedelijk gewijzigd in de 18de eeuw en verhoogd
met één verdieping en met aangepaste voorgevel uit de 19de eeuw.
Behouden achtertuitgevel met muurvlechtingen.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

660/1748
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context
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Rooms Julien (Ontwerper)

empire

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)
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134898

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Kwaadham 2‐4 (Gent)

Twee samen ontworpen enkelhuizen van drie traveeën en drie
bouwlagen, en zadeldak behorende tot eenzelfde type: bepleisterde
en beschilderde lijstgevels met typische 19de‐eeuwse
gevelordonnantie.

burgerhuizen

19de eeuw

134899

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Kwaadham 26‐28 (Gent)

Twee burgerhuizen opgevat als breedhuizen, met respectievelijk een burgerhuizen
enkelhuis‐ en dubbelhuisopstand met drie bouwlagen en zadeldak.
Rijk versierde lijstgevels met markante houten loggia op de bel‐etage.

19de eeuw

134900

Hoekhuis

Gent

Gent

Kwaadham 38 (Gent)

Hoekhuis met de Barrestraat, met drie bouwlagen onder schilddak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen
lijstgevel van drie traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134901

Herenhuis

Gent

Gent

Kwaadham 52, 52A‐B (Gent)

Hoekhuis met de Sint‐Jacobsnieuwstraat, met drie bouwlagen en zes herenhuizen
traveeën brede voorgevel in Kwaadham onder schilddak met oudere
kern, volgens archiefstukken in 1761 door David 't Kindt voorzien van
een nieuwe gevel, aangepast in loop van de 19de tot de 20ste eeuw.

134893

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Kwaadham 6‐10 (Gent)

Twee 19de‐eeuwse burgerhuizen met lijstgevel opgevat als
breedhuizen, met respectievelijk een dubbelhuis‐ en
enkelhuisopstand met drie bouwlagen en zadeldak. Als geheel
ontworpen blok van acht traveeën, gemarkeerd door twee risalieten
met deur.

burgerhuizen

19de eeuw

134904

Hoekhuis

Gent

Gent

Kwaadham 91 (Gent)

Hoekhuis met lichte empire‐inslag, drie traveeën en drie bouwlagen
onder afgesnuit dak, met voorgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134905

Burgerhuis

Gent

Gent

Kwaadham 93 (Gent)

Huis met horizontaal belijnde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen onder afgesnuit dak met bepleisterde en beschilderde
voorgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

134906

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Kwaadham 95 (Gent)

Dubbelhuis in neoclassicistische stijl, vijf traveeën en drie bouwlagen herenhuizen
onder mansardedak, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

134903

Herenhuis

Gent

Gent

Kwaadham 9‐89 (Gent)

Groot empire‐getint hoekhuis met drie bouwlagen en tien traveeën
brede voorgevel onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

134902

Herenhuis in rococo

Gent

Gent

Kwaadham 9‐89 (Gent)

18de‐eeuws herenhuis in Lodewijk XV‐stijl, met twee bouwlagen van herenhuizen
zeven traveeën onder mansardedak volgens archiefstukken
gedateerd 1757.

134907

Stadswoning

Gent

Gent

Kwaadham 99 (Gent)

Diephuis van drie traveeën met drie bouwlagen en afgesnuit dak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw.

134908

Elektrisch onderstation ontworpen door
J.A. De Bondt

Gent

Gent

Kwakkelstraat 41, 41A (Gent)

Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect elektrische
onderstations
J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en
onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.

134914

Stadswoning

Gent

Gent

Lammerstraat 10, 10C (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, van 1845.

134913

Burgerhuizen met winkels ontworpen door Gent
Louis Roelandt

Gent

Lammerstraat 1‐11 (Gent)

Eclectische gevelwand met overwegend Italianiserende,
burgerhuizen,
neoromaanse inslag, vanouds opgesplitst in verschillende woningen winkels
met winkelpanden op de begane grond. Gebouwd in opdracht van Ed.
Maeterlinck in 1852 naar ontwerp van Louis Roelandt, confer
bouwaanvraag van 1851.

134915

Twee stadswoningen

Gent

Lammerstraat 12‐14 (Gent)

Oorspronkelijk twee identieke rijhuizen van elk drie traveeën en drie
bouwlagen van 1847.

Gent

661/1748

herenhuizen

stijl

context

persoon

't Kindt David (Ontwerper)

19de eeuw,
20ste eeuw,
derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme

eerste helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

rococo

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

interbellum

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

neoromaans,
eclecticisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

stadswoningen, tweede kwart
winkels
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

stadswoningen, tweede kwart
winkels
19de eeuw
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134916

Theater Nieuw Circus

Gent

Gent

circussen,
Lammerstraat 13, Sint‐Pietersnieuwstraat Nieuw Circus, volgens archiefstukken opgetrokken in 1894 met
9‐13, 13A (Gent)
voorgevel en hoofdingang in de Sint‐Pietersnieuwstraat. Na de brand maneges,
van 12 december 1920 bleef enkel de voorgevel overeind staan. Door theaters
architect J.P. Ledoux werd in 1923 een theater ontworpen dat kon
omgevormd worden tot circus, plaats biedend aan 3.400 mensen en
uitgerust met allerhande technische snufjes. Heden rest de betonnen
ruwbouw met de buitenste gedeelten van de drie galerijen en de
ijzeren constructie van het koepelgewelf.

134917

Eenheidsbebouwing van rijhuizen

Gent

Gent

Lammerstraat 15‐21 (Gent)

Eenheidsbebouwing van rijhuizen met bepleisterde lijstgevel van
negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1860.

134918

Stadswoning

Gent

Gent

Lammerstraat 16 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, van 1845, stadswoningen tweede kwart
met een bepleisterde lijstgevel.
19de eeuw

134919

Stadswoning

Gent

Gent

Lammerstraat 2 (Gent)

Resterende drie rechtertraveeën van oorspronkelijk een rijhuis van
zes traveeën en drie bouwlagen.

134920

Burgerhuis met houten winkelpui

Gent

Gent

Lammerstraat 29 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met burgerhuizen,
dakkapel en oeil‐de‐boeuf, daterend van 1900. Overbouwde toegang winkels
en sterk hellende trap daterend van 1843 naar de dieperliggende
Platteberg, toegankelijk langs de rechterdeur in de winkelpui.

134921

Twee gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Lammerstraat 31‐33 (Gent)

Twee stadswoningen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën en
drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, van 1866.

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw

neoclassicisme

134922

Neoclassicistisch hoekhuis met de
Nederschelde

Gent

Gent

Lammerstraat 35‐37 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder zadeldaken, van 1866, met
neoclassicistische voorgevel van vier traveeën boven aangepaste
begane grond.

burgerhuizen

neoclassicisme

134923

Stadswoning

Gent

Gent

Lammerstraat 6, 6A‐C (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met stadswoningen, derde kwart
dakkapellen, daterend uit het midden van de 19de eeuw.
winkels
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

134924

Burgerhuis in second empire

Gent

Gent

Lammerstraat 8 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
second‐empiregevel van 1846.

burgerhuizen,
winkels

134945

Benzinestation

Gent

Gent

Land van Waaslaan 38‐42 (Gent)

Dit benzinestation met zeven appartementen werd in 1961 in
modernistische stijl ontworpen door architectenduo E. De Rijcke en
Julien Lievevrouw uit de Oranjeberg 1 te Gent. Het gebouw is een
betonstructuur, uitgewerkt als een zwevend volume dat ondersteund
wordt door twee paar V‐vormige conische betonnen pilotis, wat
volledig binnen de lijn van de modernistische vormentaal ligt.

benzinestations, na WO II
garages,
meergezinswoni
ngen

134949

Burgerhuis

Gent

Gent

Land van Waaslaan 81 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1963 in expo ’58‐stijl door
burgerhuizen
architectenbureau Aimé M. Vilain ontworpen. De ontwerpen die
Vilain in de Land Van Waaslaan gerealiseerd heeft, behoren door hun
typische modernistische vormentaal tot de meest vooruitstrevende
architectuur in de straat, waarvan de bebouwing voornamelijk uit
ontwerpen in decoratieve of sobere art deco of historiserende
bouwstijlen bestaat.

134954

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Gent

Gent

Landbouwersstraat 10‐42 (Gent)

Steegbeluik uit 1883 met toegang op straatbreedte, met gelijkaardige arbeiderswonin vierde kwart
kenmerken. Cementering van een aantal gevels aan de linkerzijde.
gen, beluiken
19de eeuw

662/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper),
Martens Theo (Ontwerper)

na WO II, vierde
kwart 19de
eeuw,
interbellum

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

stadswoningen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

na WO II

neoclassicisme

second empire

modernisme

De Rijcke Egide (Ontwerper),
Lievevrouw Julien (Ontwerper)

expo‐stijl

Vilain Aimé (Ontwerper), De
Bosscher J. (Uitvoerder)
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134960

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 11 (Gent)

134961

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 4 (Gent)

134962

Burgerhuis

Gent

Gent

134964

Burgerhuis

Gent

134963

Twee burgerhuizen

134965

datering

stijl

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën met licht gemarkeerd burgerhuizen
rechter zijrisaliet met brede vleugeldeur, deel uitmakend van een vrij
homogeen behouden bebouwing uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Rijk neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën, verticaal geleed
door gegroefde stucpilasters op arduinen plint. Borstweringen met
versierde stucpanelen met vrouwenhoofdjes in rankwerk. Dit
burgerhuis maakt deel uit van een vrij homogeen behouden
bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Lange Boomgaardstraat 5 (Gent)

Breed burgerhuis van vier traveeën met horizontaal gemarkeerde
begane grond, arduinen puilijst en afgelijnd hoofdgestel, deel
uitmakend van een vrij homogeen behouden bebouwing uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Lange Boomgaardstraat 66 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën, souterrain en twee bouwlagen burgerhuizen
onder mansardedak, uit begin 20ste eeuw. Bepleisterde voorgevel
verrijkt met imitatiebanden op arduinen plint.

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 6‐8 (Gent)

Twee gelijkaardige enkelhuizen van elk drie traveeën met
gemarkeerd middenrisaliet en geaccentueerde bel‐etage, deel
uitmakend van een vrij homogeen behouden bebouwing uit het
vierde kwart van de 19de eeuw..

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 68‐70 (Gent)

Twee enkelhuizen, vermoedelijk gebouwd begin 20ste eeuw op het
verdwenen Korte Wijngaardstraatje. Witbepleisterde lijstgevels met
imitatiebanden onder de puilijst.

burgerhuizen

voor WO I

134966

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 72 (Gent)

stadswoningen eerste helft
Verankerd geschilderd bakstenen enkelhuis van drie traveeën en
19de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw en gelegen op de oude rooilijn.

134967

Twee beluiken

Gent

Gent

Lange Boomgaardstraat 74‐112 (Gent)

arbeiderswonin derde kwart
Tussen nummer 72 en 114 bevindt zich een brede open toegang tot
19de eeuw
een tweezijdig bebouwd steegbeluik, met rechts vier woningen, doch gen, beluiken
slechts één woning links achteraan, waarin links een ruim tweezijdig
bebouwd steegbeluik uitmondt. Gezien deze opbouw een harmonisch
open geheel vormt, bezit het complex eerder het karakter van een
pleinbeluik; het werd trouwens in één bouwfase in 1862 opgetrokken.

134968

Hoekhuis

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 14 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk drie en twee
traveeën en afgesnuite hoektravee onder mansardedak met
dakkapellen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

134969

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 18 (Gent)

burgerhuizen
Vijf bouwlagen hoog rijhuis van drie traveeën onder eenzelfde
kroonlijst met balustrade als het hoekhuis met de Kalandestraat.
Voorgevel met vermoedelijk oudere kern uit de 18de eeuw, verhoogd
en aangepast aan het hoekhuis in 20ste eeuw.

134970

Hof van Herzele

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 2, Sint‐Baafsplein 22‐70 Het pand behoorde oorspronkelijk toe aan de heren van Herzele. De
(Gent)
meerlagige middeleeuws panden opgetrokken uit Doornikse
kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de
13de eeuw, werden in de 18de eeuw aangepast naar de toenmalige
smaak.

stenen,
herenhuizen,
achterhuizen,
gevelniskapelle
n, herenhuizen

134971

Middenstandshuis

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 4 (Gent)

burgerhuizen, 18de eeuw,
gedenktekens, voor WO I
kanunnikenhuiz
en

Door Karel van der Cruyssen opgericht in begin 20ste eeuw. In zijn
huidige vorm: breedhuis van tien traveeën met twee bouwlagen doch
bestaande uit een oudere kern uit de 18de eeuw van vijf traveeën met
haakse vleugel vermoedelijk deel uitmakend van het zogenaamde
kapittelhuis.

663/1748

typologie

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
20ste eeuw

13de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)
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stijl

134972

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 55 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk vijf burgerhuizen
en vier traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw en met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

134973

Hoekhuis

Gent

Gent

Lange Kruisstraat 6 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen onder afgesnuit dak, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Bak‐ en hardstenen gevels met drie
traveeën brede voorgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134974

Gevelniskapel

Gent

Gent

Lange Kruisstraat zonder nummer (Gent)

Barokke nis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje, mogelijk opklimmend tot gevelniskapelle 16de eeuw
de oorspronkelijke bouwperiode van het voormalige hoekhuis dat een n
oude kern uit de 16de eeuw bevatte.

134975

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Schipgracht 4 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Gemoderniseerd woonhuis, waarvan het algemeen volume en
muurankers wijzen op een oudere kern. Vanaf midden 19de eeuw tot
circa 1876 omgevormd tot stoom‐kalandermolen E.A. Motte.

134976

Pakhuis

Gent

Gent

Lange Schipgracht 6 (Gent)

Voormalig pakhuis C. De Wilde (1892), opgevat als een baksteenbouw opslagplaatsen vierde kwart
van drie bouwlagen onder mansardedak.
19de eeuw

134978

Winkelhuis met achterhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 10 (Gent)

18de eeuw,
Huis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, daterend uit de achterhuizen,
19de eeuw
19de eeuw en voorzien van een houten winkelpui. Erachter gelegen winkels,
stadswoningen
18de‐eeuws huis met bepleisterde tuingevel van zes traveeën, met
een drie traveeën breed middenrisaliet.

134979

Laatclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 12 (Gent)

Laatclassicistisch hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, gevel van 1795, aangepast in de loop van de 19de eeuw.
Blinde zijgevel van baksteen en aanbouw onder zadeldak,
verschillende elementen wijzen op een oudere constructie.

134980

Klooster en kerk van de geschoeide
karmelieten

Gent

Gent

Lange Steenstraat 16‐18, zonder nummer, De Geschoeide Karmelieten of Onze Vrouwenbroeders vestigden zich
Trommelstraat 1, Vrouwebroersstraat 6, te Gent in 1272 en kochten in 1287 het refugium en het erf van de
abdij van Cambron in de Lange Steenstraat waar ze hun klooster en
zonder nummer (Gent)
kerk bouwden. Het geheel doet zich voor als een complex bestaande
uit het Oude Pand met kerk en bijgebouwen uit de 14de tot 18de
eeuw zijnde een geheel op onregelmatig grondplan. Het Nieuw Pand
daarentegen werd in 1720 opgetrokken rondom een rechthoekige
binnenplaats.

134977

Hoekcomplex

Gent

Gent

Lange Steenstraat 1‐7, 5A (Gent)

stadswoningen tweede helft
Eenvoudig hoekcomplex met acht traveeën en drie bouwlagen met
19de eeuw
bepleisterde lijstgevels onder afgewolfd pannen dak; daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

134981

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Steenstraat 2, 2A (Gent)

Enkelhuis met twee bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met
zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

134982

Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

Gent

Gent

Lange Steenstraat 20‐50, 20A (Gent)

Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van
de oude kloostergang van de abdij van Drongen. Het lijkt er veeleer
op dat de hier betreffende vleugel een overblijfsel is van de
voormalige stalgebouwen.

refugiehuizen,
stallen

134983

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 23 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak,
vermoedelijk voormalige trapgevel in kern opklimmend tot 16de of
17de eeuw, maar met wijzigingen uit de 18de eeuw en het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

16de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I

134984

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 4 (Gent)

Huis met twee bouwlagen, vijf traveeën, afgedekt met zadeldak; op
gevelstenen gedateerd 1707. In 1838 gerestaureerd door de
eigenaar, de bouwmeester Goetghebuer.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

664/1748

typologie

burgerhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

bijgebouwen,
infirmerieën,
kloosterkerken,
kloosters,
koetshuizen,
refugiehuizen,
sacristieën

14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

barok

classicisme

Goetghebuer Pierre‐Jacques
(Ontwerper)
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134985

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 43 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

134987

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Steenstraat 54 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, met oudere
kern uit de 16de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

134986

Refugiehuis abdij van Drongen

Gent

Gent

Lange Steenstraat 54 (Gent)

Bepleisterd en beschilderd rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën refugiehuizen
en zadeldak. Onderbouw van Ledesteen. Kern uit de 16de eeuw,
aangepast in de loop van de 19de eeuw.

16de eeuw,
19de eeuw

134988

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 6 (Gent)

Enkelhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak uit
eerste helft 19de eeuw met keldervensters.

eerste helft
19de eeuw

134989

Herenhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 67 (Gent)

herenhuizen,
Dubbelhuis van vijf traveeën, drie bouwlagen met zadeldak,
opklimmend tot de 17de eeuw met verbouwingen uit de 18de eeuw bijgebouwen
en de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts, gedeeltelijk bewaarde
oorspronkelijke zijgevel namelijk trapgevel. Haaks op de straatvleugel
twee gekoppelde achterbouwen onder zadeldaken met puntgevels
van drie traveeën en twee bouwlagen in bak‐ en zandsteen. Rechts
van het huis éénlaagse aanbouw van vier traveeën onder zadeldak.

134990

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Steenstraat 69 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in
kern opklimmend tot de 17de of de 18de eeuw, voorheen een
topgevel, volgens archieffoto's met overkragende bovenbouw
aangepast met derde bouwlaag in 1835.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

134991

Herenhuis Hotel de Lovendegem

Gent

Gent

Lange Steenstraat 71‐73, 71A, 73A‐E
(Gent)

Classicistisch herenhuis met een brede monumentale voorgevel van
twaalf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, daterend van circa
1775.

herenhuizen

134992

Herenhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 75 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met Lange Schipgracht, afgedekt met herenhuizen,
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw of vroeger en bijgebouwen
verbouwd in 1847. Achtergevel vertoont 18de‐eeuwse kenmerken.
Dienstgebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen.

134993

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Lange Steenstraat 77 (Gent)

Traditionele trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak; bak‐ en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

134994

Huis Legein

Gent

Gent

Lange Steenstraat 79‐81 (Gent)

Enkelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen); opgetrokken uit bak‐ en zandsteen in de zestiende eeuw,
hersteld in derde kwart twintigste eeuw. Bakstenen lijstgevel
gemarkeerd door een korfboogarcade steunend op zandstenen
halfzuiltjes met geprofileerde basis en kapiteel.

burgerhuizen

16de eeuw

134995

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Steenstraat 8 (Gent)

Huis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit de 16de eeuw. burgerhuizen
Volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen.

16de eeuw

134996

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Gent

Gent

Lange Steenstraat 9‐11 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
dakkapellen en dakvensters. Natuur‐ en baksteenbouw op hardstenen
plint in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, gedateerd op cartouche 1882.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

134997

Herenhuis Hotel de Loose

Gent

Lange Steenstraat zonder nummer (Gent)

Ruim laatclassicistisch herenhuis met zes traveeën, drie bouwlagen
en zadeldak; voorgevel volgens bouwaanvraag naar ontwerp van P.
Colpaert van 1795.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Gent

665/1748

burgerhuizen

herenhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

classicisme

eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

traditioneel

Colpaert Pieter (Ontwerper)
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134998

Herenhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 10 (Gent)

herenhuizen
Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak.
Volgens archiefstukken aanvankelijk een woning van twee bouwlagen
en drie traveeën uit begin 19de eeuw, waaraan in 1837 twee
rechtertraveeën toegevoegd werden. Huidige neoclassicistische
lijstgevel met dubbelhuisopstand dateert volgens archiefstukken van
1868.

134999

Oorlogsgedenkteken buurtbewoners

Gent

Gent

Lange Violettestraat 102‐106 (Gent)

Tegen de zijgevel van een hoekhuis hangt deze gedenkplaat,
vervaardigd door beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche en
steenhouwer Jean Mahu. Ze werd opgericht door buurtbewoners en
de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond, ter ere van
strijders en burgers uit deze wijk die sneuvelden tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

135000

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 128 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met schilddak,
vermoedelijk oude kern met 19de‐eeuwse bepleisterde lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

135001

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 130 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met vooraan afgewolfd stadswoningen, 18de eeuw,
winkels
eerste helft
zadeldak. Eenvoudige bepleisterde lijstgevel uit eerste helft 19de
19de eeuw
eeuw met houten winkelpui, hoogstwaarschijnlijk een aanpassing van
een oudere kern. Verankerde bakstenen achterpuntgevel uit de 18de
eeuw van drie traveeën en drie bouwlagen.

135002

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 132 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak,
voorzien van vier dakkapellen met driehoekig fronton, uit eind 18de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

135003

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 134 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135004

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 136 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen en voorheen twee traveeën, met
zadeldak, van circa 1900, waarvan enkel de bovenverdieping van de
rechter travee in originele bepleisterde toestand bewaard bleef.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135005

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 144 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Sobere stadswoningen, eerste helft
winkels
19de eeuw
bepleisterde lijstgevel uit eerste helft 19de eeuw met houten
winkelpui, mogelijk een aanpassing van een oudere kern.

135006

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 150 (Gent)

Diephuis met twee traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak,
vermoedelijk uit 17de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel, aanpassing uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135007

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 162, 164A‐B (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met schilddak.
Barokke halsgevel, gedateerd 1687 op twee cartouchevormige
gevelstenen onder de dakvensters. Links toegevoegde travee,
vermoedelijk uit de 17de eeuw, met rechthoekige inrijpoort, sporen
van door baksteen vervangen negblokken.

burgerhuizen

135008

Katoenspinnerij

Gent

Gent

Lange Violettestraat 168‐172, 172A‐B
(Gent)

katoenfabrieken 17de eeuw,
Oprichting in begin tweede kwart van de 19de eeuw van een
eerste helft
, kloosters,
katoenspinnerij door J. Heyman in de gebouwen, geschikt rond een
19de eeuw
spinnerijen
binnenkoer, van het sinds 1797 afgeschafte klooster van Sint‐Joris.
Aan de noordzijde tweelaagse constructie. Ten westen een iets
recenter volume van twee bouwlagen, mogelijk het eerste kwart van
de 19de eeuw.

666/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

context

persoon

Van den Meersche Gustaaf
(Ontwerper), Mahu Jan
(Uitvoerder)

19de eeuw

17de eeuw

plantensoort

barok
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135009

Convent Ter Bruineghem

Gent

Gent

Lange Violettestraat 193, 193A‐F (Gent)

Het Convent Ter Bruineghem, heden Huis Heilige Bruno, is volgens
archiefstukken opgetrokken in 1663. Samengesteld uit een breedhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen, waarachter een U‐vormige
aanbouw en links vooraan, vooruitspringend ten opzichte van het
hoofdgebouw, een kleiner breedhuis van twee traveeën met rechts
zijtrapgevel. Voortuin afgesloten door een muur met rechthoekige
poort.

derde kwart
poorten
(bijgebouwen), 17de eeuw
conventen,
omheiningsmur
en

135010

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 196, 196A‐S (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met schilddak,
volgens archiefstukken van 1830. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

135011

Villa Le Paon

Gent

Gent

Lange Violettestraat 198 (Gent)

Half‐vrijstaande kleine villa in art‐decostijl met een kleine tuin, dwars villa's
(bouwkundig
ingeplant op de straat en volgens opschrift en gesculpteerde
erfgoed)
gevelsteen op de hoek zogenaamd "Le Paon". De woning werd
gebouwd in opdracht van Charles De Nil volgens een bouwaanvraag
van 1925, en werd ontworpen door zijn zoon, Emile De Nil, die er ook
zelf ging wonen vanaf 1935.

135012

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 2 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met
mansardedak, in het midden voorzien van een dakkapel met
driehoekig fronton. Bepleisterde lijstgevel van circa 1900.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135013

Convent Sblonden

Gent

Gent

Lange Violettestraat 201 (Gent)

Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1638.
Oorspronkelijk min of meer L‐vormig en gesitueerd aan de ene kant
van het verbindingsstraatje tussen het centrale binnenplein en de
Achterstraat. Aan het verbindingsstraatje uitgebreid met een vleugel
in derde kwart 19de eeuw tot een U‐vormig complex.
Korfboogvormig poortje met afgeschuind profiel en sluitsteen,
ingeschreven in een trapgevel. Neogotische tuinkapel afgedekt met
zadeldak links tegen de binnenmuur van de voortuin.

conventen,
poorten
(bijgebouwen),
omheiningsmur
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135014

Nieuw Convent Heilige Antonius

Gent

Gent

Lange Violettestraat 209 (Gent)

Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1630.
Bestaande uit een 17de‐eeuws breedhuis als hoofdgebouw waarvan
de voorgevel heropgebouwd is in de tweede helft 19de eeuw, en
rechts uitgebreid. Omringd door een ommuurde tuin en toegankelijk
via een steekboogvormige poort met trapgevel. Dubbelhuis van vijf
traveeën met zadeldak tussen twee zijtrapgevels en voorzien van
twee getrapte dakvensters. Geschilderde en verankerde achtergevel
van zes traveeën.

poorten
(bijgebouwen),
conventen,
omheiningsmur
en

tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

135015

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 23 (Gent)

winkels,
tweede helft
Stadswoning van drie bouwlagen met een lijstgevel met arduinen
parement. Resterende drie rechter traveeën van een breedhuis uit de stadswoningen 18de eeuw
tweede helft van de 18de eeuw.

135016

Convent Heilige Familie of Convent
Huyshove

Gent

Gent

Lange Violettestraat 231 (Gent)

Convent in het Klein Begijnhof, opgevat als een complex met U‐
vormige plattegrond, volgens archiefstukken opgebouwd in 1652.
Ommuurde voortuin midden voorzien van een bepleisterd
trapgeveltje waarin een korfboogvormige poort. Gerestaureerde
voorgevel van acht traveeën met dubbelhuisopstand, gedateerd
1662.

135017

Groothuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 235 (Gent)

begijnenhuizen derde kwart
Huis van de grootjuffer van het Klein Begijnhof, opgevat als een
17de eeuw,
dubbelhuis op L‐vormige plattegrond, van twee bouwlagen, volgens
tweede kwart
archiefstukken opbouw begonnen in 1661 doch voorste vleugel
18de eeuw
daterend van 1738. Bakstenen voorgevel van zeven traveeën, met de
allure van een herenhuis, opgetrokken in classicerende barok.

667/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

interbellum

art deco

neogotiek

derde kwart
poorten
(bijgebouwen), 17de eeuw
conventen,
omheiningsmur
en
classicerende
barok

De Nil Emile (Ontwerper), De Nil
Charles (Opdrachtgever), De Nil
Emile (Bewoner)
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135018

Infirmerie

Gent

Gent

Lange Violettestraat 237 (Gent)

Voormalige infirmerie van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken infirmerieën
opgebouwd in 1635, in 1655 deels herbouwd en waarschijnlijk geheel
herbouwd in 1781‐1782. Tweelaags breedhuis onder schilddak,
voorzien van een verankerde bakstenen voorgevel van vijf traveeën,
opgevat als lijstgevel met dubbelhuisopstand. Linkse zijgevel van drie
traveeën en met enkelhuisopstand, eveneens een verankerde
bakstenen lijstgevel.

135019

Sint‐Begga Convent

Gent

Gent

Lange Violettestraat 239 (Gent)

Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1663.
omheiningsmur derde kwart
17de eeuw
Breedhuis van zeventien traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak. en, poorten
(bijgebouwen),
conventen

135020

Convent Ten Langenacker

Gent

Gent

Lange Violettestraat 249, 249A‐G (Gent)

Convent met L‐vormige plattegrond, haaks ingeplant in de
zuidwestelijke hoek van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken
opgetrokken in 1650. Toegankelijk langs een steekboogpoort in een
gecementeerde trapgevel. Dubbelhuis van zeven traveeën met
zadeldak.

tweede kwart
poorten
(bijgebouwen), 17de eeuw
conventen

135021

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 25 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met schilddak.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit eind 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

135022

Convent Ter Liefs

Gent

Gent

Lange Violettestraat 261‐263, 263A‐G,
261A‐G (Gent)

tweede kwart
poorten
Convent bestaande uit een brede vleugel gesitueerd tegenover de
westgevel van de kerk van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken (bijgebouwen), 17de eeuw
conventen
van 1643. Twee dubbelhuizen met een doorlopende lijstgevel van
dertien traveeën. Rondboogpoort met geprofileerde booglijst,
ingeschreven in een rechthoekige omlijsting.

135023

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 27 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met onversierde
bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw,
waarschijnlijk aanpassing van een oudere kern.

135024

Onderpastorie en pastorie Begijnhof

Gent

Gent

Lange Violettestraat 275‐277 (Gent)

pastorieën
Contract voor opbouw pastorie van het Klein Begijnhof volgens
archiefstukken van 1634. Twee dubbelhuizen van twee bouwlagen,
oorspronkelijk uit tweede kwart 17de eeuw en van respectievelijk
vier en zes traveeën voorzien van een bakstenen lijstgevel. Aangepast
in 1827 en uitgebreid in 1853 tot een doorlopende bakstenen
lijstgevel van veertien traveeën.

135025

Rijschool voor de ruiterij van de
Krijgsbezetting

Gent

Gent

Lange Violettestraat 277A (Gent)

derde kwart
Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting, opgetrokken in 1851‐ maneges,
oorlogsgedenkt 19de eeuw
1853 naar ontwerp van architect Louis Roelandt. Bouwwerk in
neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen. ekens
Voorgevel aan de zuidkant met brede tuitgevel met drie traveeën en
één bouwlaag. Linkerzijgevel opgevat als lijstgevel van tien traveeën,
met links een oorlogsmonument.

135026

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 289 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
rechts afgewolfd zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel, met rechts circa 1925 toegevoegde
trapezoïdale erker in art‐decostijl.

135027

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 291 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met burgerhuizen
schilddak, volgens archiefstukken en gedateerde plintsteen van 1837.
Bepleisterde en witgeschilderde neoclassicistische lijstgevel.

668/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

neoromaans

19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Vigne‐Quyo Pierre
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), De Nil Emile
(Ontwerper), Rigelle L.
(Uitvoerder)
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135028

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 293, 293A (Gent)

Dubbelhuis met zes traveeën en drie bouwlagen, resulterend van een burgerhuizen
verbouwing in de tweede helft van de 19de eeuw van twee
diephuizen onder een steil schilddak, minstens opklimmend tot de
17de eeuw. Voorgevel opgevat als een bepleisterde lijstgevel.
Verankerde en geschilderde bakstenen rechter zijgevel. Verankerde
en bepleisterde achtergevel: lijstgevel met dubbelhuisopstand van zes
traveeën en drie bouwlagen.

17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

135029

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 30, zonder nummer
(Gent)

Breedhuis van vier traveeën, volgens archiefstukken aanvankelijk
twee woningen die in 1759 voorzien werden van een nieuwe gevel.
De huidige verankerde en sobere bepleisterde lijstgevel van drie
bouwlagen resulteert van een verhoging en aanpassing van de gevel
uit eerste helft 19de eeuw. Twee rechtertraveeën van begane grond
met houten winkelpui uit eerste kwart 20ste eeuw.

winkels,
burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135030

Stadswoning Het Ossenhooft

Gent

Gent

Lange Violettestraat 34 (Gent)

Drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, gedateerd 1738 op
de fries onder het bekronende fronton van de verankerde,
bepleisterde klokgevel.

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw

135031

Herenhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 38, 38A (Gent)

Onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met
neoclassicistisch getinte lijstgevel.

herenhuizen

135032

Burgerhuis met tuinpaviljoen

Gent

Gent

Lange Violettestraat 4 (Gent)

burgerhuizen, vierde kwart
Ruim burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder
tuinpaviljoenen 18de eeuw
schilddak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel in Lodewijk XVI‐stijl. Tuinhuis uit dezelfde periode, met één
bouwlaag en drie traveeën, onder schilddak, eveneens met een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met Lodewijk XVI‐ornamenten.

135033

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 40, 40A‐D (Gent)

stadswoningen, 18de eeuw,
Diephuis met een eenvoudige, bepleisterde lijstgevel van drie
derde kwart
traveeën en drie bouwlagen, met schilddak, uit de 18de eeuw. Derde winkels
19de eeuw,
verdieping en houten winkelpui dateren van een aanpassing uit
tweede kwart
midden 19de eeuw.
19de eeuw

135034

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 41 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder een schilddak. stadswoningen, eerste helft
19de eeuw
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de winkels
eeuw, waarschijnlijk een aanpassing van een oudere kern, met
houten winkelpui uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

135035

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 42 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de
17de eeuw. Gerestaureerde barokke trapgevel met 6 treden en een
topstuk.

stadswoningen 17de eeuw

135036

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 43 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak van
circa 1600. Verankerde bakstenen trapgevel met 7 treden en een
topstuk. Benedenverdieping met houten 19de‐eeuwse winkelpui.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

135037

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 5, 5A‐E (Gent)

stadswoningen tweede helft
Eenvoudig enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
19de eeuw
zadeldak en een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

135038

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 57‐61 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met plat dak, uit de 19de stadswoningen 19de eeuw,
eerste helft
eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met art‐decogetinte
versiering uit eerste helft 20ste eeuw.
20ste eeuw

135039

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 6 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het burgerhuizen,
winkels
derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

669/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

classicisme

barok

plantensoort

context

persoon
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135040

Herenhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 63 (Gent)

Herenhuis opgetrokken in 1865 naar ontwerp van architect G.E.
L'Hoste volgens archiefstukken op de plaats van de Sint‐Annakapel
van 1644. Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie
bouwlagen, met zadeldak en voorzien van een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

135041

Onderwijsgebouw van Nieuwen Bosch

Gent

Gent

Lange Violettestraat 65 (Gent)

onderwijsgebou vanaf 1975
Midden jaren zeventig werd het scholencomplex Nieuwe Bosch
uitgebreid aan de Lange Violettestraat met een brutalistisch gebouw wen
naar plannen van de architecten Francis Serck en Patrick Van Den
Broecke

brutalisme

135042

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 67, 67A‐D (Gent)

burgerhuizen
Gecementeerde lijstgevel van een voormalig breedhuis van zeven
traveeën en drie bouwlagen, bestaande uit twee samengevoegde
kernen van respectievelijk vier en drie traveeën. Bel‐etage met
versieringen en wijzigingen aangebracht in het eerste kwart van de
20ste eeuw. De drie rechter traveeën gaan terug tot een empiregevel
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

empire

135043

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 69‐75, 75A (Gent)

Ontpleisterde bakstenen lijstgevel in empirestijl van drie bouwlagen
en in totaal zes traveeën, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

empire

135044

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 7 (Gent)

burgerhuizen,
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
winkels
het vierde kwart van de 19de eeuw. Ontpleisterde bakstenen
lijstgevel met steekboogvormige muuropeningen met winkelvenster.

vierde kwart
19de eeuw

135045

Burgerhuis

Gent

Gent

Lange Violettestraat 72A‐B (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135046

Burgerhuis In Lam

Gent

Gent

Lange Violettestraat 74, 74A (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak.
Volgens archiefstukken werd de houten voorgevel van het huis
genaamd In Lam in 1749 vervangen door de huidige bakstenen
ontpleisterde en gerestaureerde halsgevel met vernieuwde
gedateerde gevelsteen midden onder de dakvensters.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

135047

Stadswoning van 1743

Gent

Gent

Lange Violettestraat 76‐78 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak.
18de eeuw
Volgens archiefstukken vanouds twee woningen waarvan de gevels in
1743 vervangen werden door de huidige. Verankerde en bepleisterde
lijstgevel met rode imitatiebaksteenbeschildering.

135048

Poortgebouw

Gent

Gent

Lange Violettestraat 77 (Gent)

De huidige poort van het begijnhof Onze‐Lieve‐Vrouw ter Hoye werd poorten
(bijgebouwen)
volgens archiefstukken in 1819 opgetrokken ter vervanging van de
oude naar ontwerp van architect Pierre de Broe.

135049

Begijnhof Onze‐Lieve‐Vrouw ter Hoye

Gent

Gent

Lange Violettestraat 77‐277 (Gent)

Het Klein Begijnhof werd korte tijd na het Groot Begijnhof opgericht
circa 1240. Tussen 1600 en 1700 werd het begijnhof volledig
wederopgebouwd. De huizen en conventen zijn geschikt rondom een
centraal onregelmatig rechthoekig weiland, de zogenaamde dries
afgezoomd met linden en haagbeuken terwijl de zuidoostelijke kant
ingenomen wordt door de 17de‐eeuwse begijnhofkerk. Tussen 1860
en 1880 werden huizen en conventen bijgebouwd en
wederopgebouwd.

gekandelaarde 17de eeuw,
tweede helft
bomen,
19de eeuw
siertuinen,
muurvegetaties,
stinzenvegetatie
s,
begijnenhuizen,
begijnhoven,
hagen,
conventen,
opgaande
bomen,
weilanden

135050

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 78 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de
17de eeuw. Herhaaldelijk aangepaste verankerde, bepleisterde en
witgeschilderde trapgevel van 8 treden en een topstuk.

stadswoningen 17de eeuw

670/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon
L'Hoste‐Fiévé Godefroid Emile
(Ontwerper)

Serck Francis (Ontwerper), Van
den Broecke Patrick (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

de Broe Pierre‐Jean (Ontwerper)

Tilia
platyphyllos
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135051

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 82 (Gent)

Woning met halsgevel van vier traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak. Volgens archiefstukken in 1759 opgetrokken
voorgevel. Eénlaags achterhuis met zadeldak, waarschijnlijk uit de
17de eeuw.

achterhuizen,
17de eeuw,
stadswoningen derde kwart
18de eeuw

135052

Wasserij Schietse

Gent

Gent

Lange Violettestraat 86‐92 (Gent)

appartementsge na WO II
In 1953 werd aan de Lange Violettestraat 86 een wasserij met
bouwen,
appartementen opgetrokken naar ontwerp van ingenieur‐architect
wasserijen
Richard Van de Sompel. Zeven jaar later werd rechts ervan (88‐92)
een uitbreiding gerealiseerd in een aansluitend ontwerp van dezelfde
architect.

135053

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 9 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak. Volgens
archiefstukken oorspronkelijk een trapgevel, mogelijk uit de 17de
eeuw, in 1833 aangepast en verhoogd tot een lijstgevel.

135054

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 94, 94A (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de stadswoningen eerste helft
18de eeuw
eerste helft van de 18de eeuw. Verankerde, bak‐ en zandstenen
klokgevel bekroond met een driehoekig fronton. Haakse achterbouw
met zijpuntgevel met muurvlechtingen.

135055

Stadswoning

Gent

Gent

Lange Violettestraat 96 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de
16de tot 17de eeuw, voorzien van een verankerde bakstenen
trapgevel en een gecementeerde achterpuntgevel.

135059

Tuinkapel

Gent

Gent

Lange Violettestraat zonder nummer
(Gent)

Bak‐ en natuurstenen neoclassicistische kapel opgetrokken in tweede betreedbare
kapellen (klein
helft 19de eeuw, gelegen in het Klein Begijnhof in een langgerekte
erfgoed)
tuin.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

135058

Heilige Grafkapel

Gent

Gent

Lange Violettestraat zonder nummer
(Gent)

kapellen
Kleine kapel, gedateerd 1662 in een cartouche op de voorgevel.
(gebouwen en
Opgetrokken ter vervanging van een oudere en grotere kapel in de
nabijheid van de ingangspoort van het Klein Begijnhof. Baksteenbouw structuren)
op een hoge plint van natuursteen, onder een zadeldakje, met
voorpuntgevel van Balegemse zandsteen in barokstijl.

derde kwart
17de eeuw

barok

Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

135057

Sint‐Godelievekapel

Gent

Gent

Lange Violettestraat zonder nummer
(Gent)

Eenbeukige bakstenen kapel in het Klein Begijnhof van één bouwlaag bedevaartkapell tweede kwart
17de eeuw,
met naar het oosten georiënteerd koor op trapezoïdale plattegrond, en
eerste kwart
volgens archiefstukken opgetrokken in 1638 en ingewijd in 1639.
18de eeuw
Westgevel opgevat als een tot puntgevel verbouwde bakstenen
trapgevel. Brede noordgevel in classicerende barok van 1723,
opgevat als een bakstenen lijstgevel van vijf traveeën.

classicerende
barok

Wante Ernest (Uitvoerder)

135056

Kerk Onze‐Lieve‐Vrouw ter Hoye

Gent

Gent

Lange Violettestraat zonder nummer
(Gent)

begijnhofkerken derde kwart
Heropbouw van de kerk in laatrenaissance‐, vroege barokstijl
17de eeuw,
aangevat in 1658. De barokke voorgevel dateert van 1720. De huidige
eerste kwart
kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van
18de eeuw
acht traveeën tussen zijbeuken met rechte sluiting en koor van één
travee met driezijdige sluiting.

barok

Thienpont Gerard (Ontwerper)

135060

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Langemunt 1 (Gent)

Classicistische lijstgevel van vier traveeën, drie bouwlagen met
zadeldak, daterend van 1786. Voorgevel met hardstenen parement.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

135061

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 10 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde
lijstgevel uit begin 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

eerste kwart
19de eeuw

135063

Burgerhuis In den Roden Hert

Gent

Gent

Langemunt 12 (Gent)

Trapgevel met 8 treden en een topstuk, van vijf traveeën, twee
bouwlagen met zadeldak. Verankerde baksteenconstructie, op een
gevelsteen gedateerd 1698.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
17de eeuw

135064

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 13 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen afgedekt met een
burgerhuizen
zadeldak, lijstgevel uit einde 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

671/1748

datering

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Van de Sompel Richard M.
(Ontwerper)

stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw
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135065

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 15 (Gent)

Lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, vermoedelijk
reconstructie van een 18de‐eeuwse gevel.

burgerhuizen

135066

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 16 (Gent)

Drieverdiepingshuis van drie traveeën. Bepleisterde, empire‐getinte
lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

135067

Burgerhuis De Roscam

Gent

Gent

Langemunt 17, 17A‐B (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met rococo‐getinte
hardstenen klokgevel begrensd door geblokte hoekbanden, volgens
de verweerde cijfers op de gevelstenen opklimmend tot 1754.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

135068

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 18 (Gent)

Recenter burgerhuis geïnspireerd op de traditionele stijl van de bak‐
en zandsteenarchitectuur uit de 16de eeuw, namelijk met een
trapgevel van vier traveeën, vier bouwlagen en steil, afgewolfd dak.

burgerhuizen

na WO II

135069

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 19 (Gent)

Diephuis van vijf traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, in kern
opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw, met een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

135070

Hoekhuis

Gent

Gent

Langemunt 2, 2A‐D (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak, opgevat als een
verankerde bak‐ en zandsteenbouw van 1715. Volledig bepleisterde
voorgevel van vier traveeën. Bepleisterde zijgevel van dertien
traveeën met een mansardedak met vier dakkapellen.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

135071

Burgerhuizen

Gent

Gent

Langemunt 20‐22 (Gent)

Twee rijhuizen van vier bouwlagen met zadeldak met vermoedelijke
oudere kern en voorgevels uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

135072

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Langemunt 21‐23 (Gent)

burgerhuizen
Trapgevel met 8 trappen en een topstuk, van vier traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak. Beschilderde baksteen in combinatie met
zandsteen. Voorgevelordonnantie uit de 16de of 17de eeuw. Zijgevel
opgevat als een bepleisterde bak‐ en zandsteenbouw, en een
gecementeerde achtertrapgevel.

16de eeuw,
17de eeuw

traditioneel

135073

Burgerhuis De Hazewind

Gent

Gent

Langemunt 24 (Gent)

Renaissancehuis met in‐ en uitgezwenkte top; vier traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, circa 1570 opgetrokken uit Balegemse
zandsteen. De boogvelden zijn versierd met de hoofden en initialen
van vorsten en in de in‐ en uitgezwenkte top met de wapenen van
Vlaanderen, Bourgondië en Oostenrijk.

burgerhuizen

derde kwart
16de eeuw

renaissance

135074

Burgerhuis met klokgevel

Gent

Gent

Langemunt 25 (Gent)

burgerhuizen,
Sobere klokgevel met drie traveeën; twee bouwlagen en zadeldak,
daterend van het derde kwart van de 18de eeuw en uitgevoerd in bak‐ winkels
en hardsteen. De achtergevel is een trapgevel met drie traveeën en
drie bouwlagen.

derde kwart
18de eeuw

135075

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 26 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, drie bouwlagen met zadeldak, in kern
opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw,
mogelijk gedecapeerd, verwerkt met hardsteen voor de monoliete
penanten. Gevelbekroning in de loop van de 19de eeuw gewijzigd.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw

135076

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 27 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak, daterend uit
het eerste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

135077

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 28 (Gent)

Bepleisterd diephuis van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, burgerhuizen
voorgevel volgens bouwaanvraag van 1733.

135078

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 29 (Gent)

Eenvoudig rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een
bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw.

672/1748

datering

eerste kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Janssens E. (Uitvoerder)
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stijl

135080

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Langemunt 30 (Gent)

Classicistische lijstgevel van blauwe hardsteen met drie traveeën en
drie bouwlagen daterend van 1778.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

135081

Hoekhuis

Gent

Gent

Langemunt 31 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met bepleisterde voor‐ en zijgevels uit burgerhuizen
de 19de eeuw, afgedekt met onder meer afgesnuite zadeldaken.
Twee traveeën aan de voorkant, hoektravee en één travee in de
zijgevel.

135082

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 32 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde
voorgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Achtertrapgevel,
mogelijk uit de 17de eeuw.

135083

Hoekhuis

Gent

Gent

Langemunt 33 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Bepleisterd hoekhuis van drie bouwlagen onder een afgesnuit
18de eeuw,
zadeldak. Voorgevelordonnantie uit het vierde kwart van de 18de
eerste kwart
eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde zijgevel
19de eeuw
met bijbouw. Gedeeltelijk verbouwde getrapte achtergevel van de
bijbouw.

135084

Hoekhuis

Gent

Gent

Langemunt 34 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en schilddak met de Onderstraat.
Hardstenen voorgevel met drie traveeën, drie bouwlagen uit de
tweede helft van de 18de eeuw. De zijgevel heeft één travee in
dezelfde stijl als de voorgevel en met omlopende bekroning; voorts
bepleisterde en verankerde gevel.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

135085

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Langemunt 35 (Gent)

Vier bouwlagen hoog rijhuis van drie traveeën onder zadeldak.
Voorgevel uit de 18de eeuw, doch met oudere kern, en bepleisterde
achterpuntgevel. Achterhuis, uitziend op de Leie, van twee traveeën
en twee bouwlagen met zadeldak.

achterhuizen,
burgerhuizen

18de eeuw

135079

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 3‐5 (Gent)

Diephuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde burgerhuizen
klokgevel, in de geveltop gedateerd 1759, afgelijnd door geblokte
hoekpilasters.

derde kwart
18de eeuw

135086

Hoekhuis

Gent

Gent

Langemunt 36 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen onder afgewolfd dak, uit de 18de
eeuw, met een verankerde en bepleisterde voor‐ en zijgevel.

18de eeuw

135087

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 37 (Gent)

burgerhuizen
Lijstgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak,
vermoedelijk uit 1763, doch gewijzigd en aangepast in de loop van de
19de eeuw. Verankerde achtergevel van drie bouwlagen.

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

135088

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 39 (Gent)

Drie bouwlagen hoog breedhuis van één travee onder een zadeldak. achterhuizen,
Bepleisterde voorgevel in empirestijl uit begin 19de eeuw. Achterhuis burgerhuizen
met mogelijk oudere kern: verankerde puntgevel van twee traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

135090

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Langemunt 41 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, drie bouwlagen met een schilddak. In
kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast en bepleisterd circa
1800. Achterpuntgevel van baksteen met muurvlechtingen.
Achterhuis uitziend op de Leie, met trapgevel van bak‐ en zandsteen
met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.

135091

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 43 (Gent)

Vier traveeën breed rijhuis met drie bouwlagen. Gevelordonnantie uit stadswoningen tweede helft
19de eeuw
de tweede helft van de 19de eeuw. Achtergevel aan de kant van de
Leie in baksteenbouw. Verankerde puntgevel van drie traveeën en
vier bouwlagen.

135092

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 45‐47 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.
Oudere kern doch gecementeerde voorgevel uit de 20ste eeuw.
Oudere achtergevel van baksteen op zandstenen plint, met drie
traveeën en drie bouwlagen.

burgerhuizen

20ste eeuw

135093

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 46 (Gent)

Rijhuis met vier traveeën en drie bouwlagen, in kern opklimmend tot burgerhuizen
de 18de eeuw. Bepleisterde en geprofileerde vensteromlijstingen met
rocaillesluitsteen dateren uit de 19de eeuw.

18de eeuw,
19de eeuw

673/1748

19de eeuw

stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

burgerhuizen

achterhuizen,
17de eeuw,
stadswoningen eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

empire

plantensoort

context

persoon
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135089

Burgerhuizen

Gent

Gent

Langemunt 4‐6 (Gent)

Empire‐getinte rijhuizen van drie traveeën, vier bouwlagen met
schilddak, in 1819 gebouwd na de sloping van twee houten gevels.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

135094

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 48 (Gent)

Breedhuis met twee traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, volledig
van geglazuurde baksteen en voorzien van een indeling en decoratie
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
20ste eeuw

135095

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Langemunt 49 (Gent)

Gereconstrueerde achtergevel aan het water. Trapgevel van bak‐ en
zandsteen, met drie traveeën en vier bouwlagen.

stadswoningen

135096

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 51 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw,
Voorgevelordonnantie uit de 18de tot de 19de eeuw. Aan de
19de eeuw
waterzijde trapgevel van bak‐ en zandsteen uit de 17de eeuw.

135097

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Langemunt 53 (Gent)

herenhuizen
Classicistisch herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen
afgedekt met een schilddak, jaartal 1776 op het fries. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel, met fronton boven de drie middeltraveeën. De
achtergevel, uitziend op de Leie, is een lijstgevel van baksteen van
vier traveeën en drie bouwlagen. Aanbouwsel van één travee en drie
bouwlagen met een overdekte korfboogvormige doorgang.

vierde kwart
18de eeuw

135099

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 54 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak; verhoogde burgerhuizen
halsgevel uit de eerste helft van de 18de eeuw.

eerste helft
18de eeuw

135098

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt 54 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak. Lijstgevel
burgerhuizen
daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw met empire‐invloed.

eerste kwart
19de eeuw

135100

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 55 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw,
Rijhuis met twee traveeën en twee bouwlagen met een verhoogde
18de eeuw
halsgevel uit 1716 met bewaarde geveltop. Gewijzigd en aangepast in
de 19de eeuw. Bepleisterde en verankerde achtergevel van twee
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de 18de eeuw.

135101

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt 57 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Rijhuis van twee traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met
19de eeuw
dakkapel; bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit eind 19de eeuw.
Achtergevel van één travee afgelijnd door verdiepte hoekbanden.

135102

Burgerhuis met halsgevel

Gent

Gent

Langemunt 58 (Gent)

Verhoogde halsgevel van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. burgerhuizen
Volgens jaartal in fries daterend van 1728.

135103

Stadswoning en achterhuis

Gent

Gent

Langemunt 59 (Gent)

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak. Sobere
bepleisterde lijstgevel uit de 18de eeuw. Achterhuis van 1704.
Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, opgevat
als een bepleisterde baksteenbouw.

achterhuizen,
18de eeuw
stadswoningen

135104

Burgerhuis in classicistische stijl

Gent

Gent

Langemunt 61 (Gent)

Huis in classicistische stijl van drie traveeën, vier bouwlagen met
schilddak. Vermoedelijk het huis van een hoedenmaker in 1788
gebouwd ter vervanging van een houten gevel.

burgerhuizen,
winkels

135105

Burgerhuis De Rooden Leeuw

Gent

Gent

Langemunt 63, 63A (Gent)

achterhuizen,
Bak‐ en zandstenen diephuis van vier traveeën, twee bouwlagen en
zadeldak, uit de 16de eeuw, gerestaureerd in 1893. Voorgevel met in‐ burgerhuizen,
en uitgezwenkte top. Zijgevel: lijstgevel van drie traveeën. Achterhuis winkels
van twee bouwlagen met een zadeldak haaks op het eerste dak, met
trapgevel van twee traveeën in bak‐ en zandsteen en zijgevel uitziend
op het water.
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stijl

classicisme

tweede kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

16de eeuw

classicisme

plantensoort
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135106

Burgerhuis De Crone

Gent

Gent

Langemunt 7 (Gent)

Huis met verhoogde halsgevel, volgens archiefstukken van 1726; drie burgerhuizen
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.

135107

Burgerhuis Den Engel

Gent

Gent

Langemunt 8 (Gent)

Huis met verhoogde halsgevel, in de borstwering gedateerd 1717,
gerestaureerd in 1897; drie traveeën, drie bouwlagen en een
zadeldak.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

135062

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Langemunt 9‐11 (Gent)

Trapgevel met 8 treden en een topstuk, van zes traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak, uit de 17de eeuw, aangepast begin
18de eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

135110

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt zonder nummer (Gent)

Diephuis met drie traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde stadswoningen vierde kwart
lijstgevel van vermoedelijk 1786.
18de eeuw

135109

Stadswoning

Gent

Gent

Langemunt zonder nummer (Gent)

Rijhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde
lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

135108

Burgerhuis

Gent

Gent

Langemunt zonder nummer (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, vier bouwlagen met entresol, afgedekt met burgerhuizen
een schilddak. Bepleisterde voorgevel uit begin 19de eeuw.
Aangepaste getrapte achtergevel wijzend op oudere kern.

135111

Elektriciteitscentrale Langerbrugge

Gent

Gent

Langerbruggekaai 3 (Gent)

De elektriciteitscentrale Langerbrugge werd reeds voor de Eerste
Wereldoorlog opgericht naar ontwerp van architect Eugène
Dhuicque. De site ontwikkelde zich in de loop van de 20ste eeuw. De
nog aanwezige gebouwen en installaties illustreren de technische
evolutie in het productieproces van de elektriciteitsvoorziening.

conciërgewonin voor WO I,
interbellum, na
gen,
directeurswonin WO II
gen,
elektriciteitscen
trales,
kantoorgebouw
en, ketelhuizen,
machinezalen,
poorten
(bijgebouwen)

135116

Burgerhuis

Gent

Gent

Laurent Delvauxstraat 12 (Gent)

Neoclassicistische onderkelderd burgerhuis met bepleisterde
lijstgevels van drie bouwlagen en vier traveeën. Burgerhuis
gemarkeerd door vensterbekroningen op bel‐etage.

burgerhuizen,
gedenktekens

neoclassicisme

135117

Hoekhuis in neobarokstijl

Gent

Gent

Laurent Delvauxstraat 2 (Gent)

Imposant alleenstaand hoekgebouw in neobarokstijl, op fries
gedateerd 1885. Twee bouwlagen hoog onder koepelvormige
bedaking en parement van kalkzandsteen.

burgerhuizen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en

neobarok

135118

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Laurent Delvauxstraat 27 (Gent)

Neoclassicistisch onderkelderd burgerhuis met bepleisterde lijstgevel burgerhuizen
van drie bouwlagen en drie traveeën.

neoclassicisme

135126

Burgerhuis ontworpen door Aimé De
Groote

Gent

Gent

Leeuwstraat 27 (Gent)

Art‐decohuis gesigneerd: A. De Groote, architecte. Bakstenen
enkelhuis van twee traveeën met vier bouwlagen en plat dak.

burgerhuizen

art deco

135127

Textielfabriekje Rossel & C ‐ Déchets de
Coton

Gent

Gent

Leeuwstraat 30‐32, 32A (Gent)

Textielfabriekje, vermoedelijk van 1929. Voorbouw aan straatzijde
van drie bouwlagen, elf traveeën onder zadeldak.

nijverheidsgebo interbellum
uwen en
productieplaats
en

135128

Burgerhuis naar ontwerp van Edmond
Maes

Gent

Gent

Leeuwstraat 62 (Gent)

Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, te dateren in 1912 en in de plint gesigneerd: E. Maes,
architecte. Decoratieve afwerking van de gevel met sgraffito naar
ontwerp van Paul Cauchie.

burgerhuizen

675/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
18de eeuw

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

voor WO I

Dhuicque Eugène (Ontwerper)

De Groote Aimé (Ontwerper)

Cauchie Paul (Ontwerper), Maes
Edmond (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

135129

Hoekhuis

Gent

Gent

Leeuwstraat 80‐82 (Gent)

Hoekhuis bezet met witte faiencetegels en verrijkt met kleurige
faiencetegeltableaus in de borstweringen en boven de gekoppelde
deuren.

burgerhuizen

135130

Woning De Zordo

Gent

Gent

Leiekaai 10 (Gent)

Woning De Zordo is een representatief voorbeeld van een rijwoning stadswoningen na WO II
ontworpen in 1973 door het architectenbureau Raman & Schaffrath.
Woning De Zordo is een herkenbare schakel in het oeuvre van de
architecten: ze ontwierpen de woning als een totaalconcept waarbij
exterieur, interieur, aankleding en meubilair zorgvuldig werden
uitgedacht.

135134

Hoekhuis

Gent

Gent

Leiestraat 20 (Gent)

Hoekhuis met Vlasgaardstraat, uit jaren 1860. Een van de best
bewaarde huizen uit de straat, voornamelijk bebouwd met
enkelhuizen van twee en een halve bouwlaag met bepleisterde
lijstgevels. Op voorgevel houten winkelpui uit de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

derde kwart
19de eeuw

135135

Tweegezinswoning naar ontwerp van A.
Claessens

Gent

Gent

Leo Baekelandstraat 1‐2 (Gent)

Tweegezinswoning, ontworpen door architect André Claessens in
1959 in opdracht van Frans De Brabandere. De twee woningen zijn
gekoppeld tot een organisch, asymmetrisch geheel, dat oogt als één
grootschalige, dynamisch vormgegeven villa.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

135141

Burgerhuis en bijgebouwen

Gent

Gent

Lievekaai 1, Sint‐Widostraat 14‐20 (Gent)

burgerhuizen,
Beeldbepalend gebouw in bak‐ en zandsteen uit de 17de eeuw,
bijgebouwen
verbouwd in de 18de eeuw. Huis van twee verdiepingen, aan de
voorkant met een lijstgevel van zes traveeën onder zadeldak. De
linker zijgevel, uitziend op het water, bestaat uit een trapgevel en een
lijstgevel respectievelijk van twee en drie traveeën. Gelijkaardige
rechter zijgevel in de Sint‐Widostraat, maar bestaande uit een
tweeledige in‐ en uitgezwenkte top van twee traveeën. Eénlaagse
bijbouw achter het woonhuis, met zadeldak.

135142

Stadswoning

Gent

Gent

Lievekaai 12 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit stadswoningen eerste helft
17de eeuw
de eerste helft van de 17de eeuw. Witgeschilderde bakstenen
trapgevel met enkelhuisopstand.

135143

Stadswoning met kastkapel

Gent

Gent

Lievekaai 13 (Gent)

Eenvoudig enkelhuis van drie bouwlagen en twee traveeën, met
zadeldak uit de 19de eeuw. Houten rechthoekige muurkapel op
tweede verdieping met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld boven een
uitgewerkte ijzeren lantaarnhaak.

stadswoningen, 19de eeuw
kastkapellen

135144

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievekaai 16‐17, 18 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, vier linker traveeën
onder zadeldak, twee rechter traveeën met plat dak. Oorspronkelijk
enkelhuis van vier traveeën uit 1779, in Lodewijk XVI‐stijl; twee
rechter traveeën toegevoegd in 1784. Witgeschilderde en
bepleisterde lijstgevel met centrale rechthoekige erker, toegevoegd
in de loop van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

135145

Herenhuis

Gent

Gent

Lievekaai 19 (Gent)

Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen,
afgedekt met zadeldak, volgens archiefstukken van 1784.
Achteraanbouw met koetshuis.

herenhuizen,
koetshuizen

vierde kwart
18de eeuw

135146

Hoekhuis

Gent

Gent

Lievekaai 2 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 16de eeuw.
Geschilderde bakstenen voorgevel bestaande uit een drie traveeën
brede trapgevel en rechts toegevoegde en recht afgedekte travee,
voorheen dienst doende als brandgang. Zijgevel in de Braderijstraat,
opgevat als een verankerde lijstgevel van vijf traveeën.

stadswoningen, 16de eeuw
grenspalen

135147

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievekaai 20 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak, burgerhuizen
uit de 17de eeuw doch verbouwd en aangepast in 1768 en de 19de
eeuw. Achterpuntgevel met muurvlechtingen voor zadeldak.
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datering

stijl

context

persoon

brutalisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

17de eeuw,
18de eeuw

17de eeuw,
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

plantensoort

classicisme
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135148

Herenhuis

Gent

Gent

Lievekaai 21 (Gent)

herenhuizen
Ruim breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak met twee dakkapellen met driehoekig fronton. Volgens
archiefstukken in 1740 opgetrokken gevel na samenvoeging van vier
kleine huizen. Bepleisterde lijstgevel, licht aangepast in de loop van
de 19de eeuw, waarvan de drie middentraveeën begrensd zijn door
geblokte pilasters en bekroond door een driehoekig fronton.

135149

Burgerhuis Den Beerendans

Gent

Gent

Lievekaai 22 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, met twee zijtrapgevels uit de 17de eeuw; derde bouwlaag
toegevoegd in de loop van de 19de eeuw. Verankerde lijstgevel van
bak‐ en zandsteen.

burgerhuizen

135150

Hoekhuis

Gent

Gent

Lievekaai 23 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, onder schilddak, uit eind 18de eeuw.
Enkelhuis met voor‐ en zijgevel van twee traveeën.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135151

Stadswoning

Gent

Gent

Lievekaai 3 (Gent)

Diephuis van twee bouwlagen, onder zadeldak. Verankerde
bakstenen trapgevel van drie traveeën, uit de 16de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

135152

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievekaai 6‐10 (Gent)

Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen met schilddak uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met gemarkeerde middentravee.

burgerhuizen

135153

Hoekhuis

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 13‐17 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen.
Gemarkeerd door de sterk afgeronde hoektravee met rond
hoektorentje ernaast.

burgerhuizen

135154

Burgerhuis ontworpen door J. De Meyer

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 16 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. burgerhuizen
Volgens het plintopschrift naar ontwerp van J. De Meyer en te
dateren in 1907.

voor WO I

De Meyer J. (Ontwerper)

135155

Burgerhuis

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 19 (Gent)

Smal rijhuis van één travee en drie bouwlagen aansluitend bij het
hoekhuis, gebouwd naar ontwerp van J. Rooms in 1906.

burgerhuizen

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

135156

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 22 (Gent)

Burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en drie bouwlagen,
volgens een bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van architect
Urbain Crommen, in opdracht van schilder Frans De Budt.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

art nouveau

Crommen Urbain (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

135157

Eclectische eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 26‐34 (Gent)

Eclectische eenheidsbebouwing van bepleisterde lijstgevels met
zeven traveeën en drie bouwlagen, nummer 26 gebouwd volgens
bouwaanvraag onder leiding van C. & A. Eggermont in 1907 en
nummer 28‐34 van 1909, volgens opschrift naar ontwerp van
architect A. Van Hyfte.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Eggermont A. (Ontwerper),
Eggermont Camille (Ontwerper),
Van Hyfte A. (Ontwerper)

135158

Burgerhuis

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 31 (Gent)

Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen met smallere
deurtravee. Geglazuurd parement met horizontaal belijnende
arduinen banden.

burgerhuizen

135159

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 36‐40 (Gent)

Eenheidsbebouwing van drie rijhuizen met één travee en drie
bouwlagen, opgetrokken onder leiding van C. en A. Eggermont in
1909 in een sobere baksteenarchitectuur verrijkt met speklagen.

burgerhuizen

voor WO I

Eggermont A. (Ontwerper),
Eggermont Camille (Ontwerper)

135160

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 42‐52 (Gent)

Huizenrij van zes traveeën en drie bouwlagen onder leiding van C. en burgerhuizen
A. Eggermont van 1905. Baksteenbouw verwerkt met arduin voor
plint en speklagen.

voor WO I

Eggermont A. (Ontwerper),
Eggermont Camille (Ontwerper)

135161

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 54‐60, 60D‐F (Gent) Onderkelderde huizenrij met bepleisterde lijstgevels, in totaal tien
traveeën, met drie bouwlagen en zadeldaken.
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burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

17de eeuw,
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw
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135162

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 62‐68 (Gent)

Huizenrij van drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen en
gemarkeerd door hoekige erkers met bekronend gietijzeren
balkonhek.

burgerhuizen

135163

Ziekenhuis van de verenigde
textielbedrijven

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 63‐65 (Gent)

Gesticht als ziekenhuis van de verenigde textielbedrijven in 1905;
omstreeks 1965‐66 omgevormd in vrije polikliniek. Baksteenbouw
van twee bouwlagen met gebogen gevellijn in de straatbocht.

ziekenhuizen

135164

Burgerhuis

Gent

Gent

Lieven de Winnestraat 8, 8A‐E (Gent)

Bepleisterde, onderkelderde lijstgevel van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

135165

Hoekhuis

Gent

Gent

Lievestraat 1 (Gent)

Drie bouwlagen hoog, onderkelderd hoekhuis met de Augustijnenkaai burgerhuizen
onder zijdelings afgewolfd zadeldak, daterend uit het derde kwart van
de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels met voor‐ en zijgevel van
respectievelijk vier en drie traveeën.

135166

Stadswoning

Gent

Gent

Lievestraat 10 (Gent)

Zandstenen trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw.
Overkragende bovenbouw op rondbogen gedragen door consoles.
Eenvoudige bakstenen achterpuntgevel met rechthoekige vensters.

135167

Architectenwoning Ferdinand Dierkens

Gent

Gent

Lievestraat 11 (Gent)

Eerste architectenwoning van de Gentse architect Ferdinand Dierkens architectenwoni voor WO I
ngen
gebouwd volgens bouwaanvraag van 1901 en volgens de huidige
eigenaar naar eigen ontwerpplannen van de architect. Het burgerhuis
is opgevat als een enkelhuis op souterrain en telt twee traveeën en
twee bouwlagen afgedekt door een pseudo‐mansardedak met houten
dakkapellen.

135168

Stadswoning

Gent

Gent

Lievestraat 14 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
stadswoningen eerste helft
zadeldak; klokgevel van bak‐ en zandsteen uit eerste helft 18de eeuw.
18de eeuw

135169

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievestraat 16‐18, 14A (Gent)

Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak,
daterend van circa 1900.

135170

Traditioneel hoekhuis

Gent

Gent

Lievestraat 2 (Gent)

herenhuizen
Traditioneel onderkelderd hoekhuis van twee bouwlagen onder
zadeldak, opgetrokken uit bak‐ en zandsteen, vermoedelijk in de 17de
eeuw. Aan de straatkant twee verankerde trapgevels, afgelijnd door
hoekblokken, van twee en drie traveeën. Zijgevel aan de Lieve van
drie en een halve travee en twee bouwlagen, en na een gevelknik drie
traveeën en drie bouwlagen met 16de‐eeuwse kern, uitgebreid met
een traditionele lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen.

135171

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievestraat 3 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak;
bepleisterde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

135172

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievestraat 4, 4A‐C (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen. Eenvoudige
bepleisterde lijstgevel uit derde kwart 18de eeuw met fronton boven
de twee middentraveeën. Achteraanbouw onder afgewolfd zadeldak
met zijtrapgevel.

derde kwart
18de eeuw

135173

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievestraat 6 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en oorspronkelijk twee, nu drie
bouwlagen, in kern opklimmend tot tweede helft 18de eeuw,
vermoedelijk aangepast in 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

135174

Burgerhuis

Gent

Gent

Lievestraat 7 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen afgedekt met
schilddak, met twee 18de‐eeuwse dakkapellen; lijstgevel in kern
opklimmend tot 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.
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datering
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context

persoon

voor WO I

derde kwart
19de eeuw

stadswoningen tweede helft
16de eeuw

burgerhuizen

stijl

traditioneel

Dierkens Ferdinand (Ontwerper),
Dierkens Ferdinand
(Opdrachtgever)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
16de eeuw,
17de eeuw

18de eeuw,
19de eeuw

traditioneel
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135175

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Lievestraat 9, 9A (Gent)

Enkelhuis met verspringend aantal traveeën en bouwlagen onder
pseudomansardedaken. Lijstgevel in neoclassicistische stijl met
bouwopschrift "R. Van Den Heede architect ‐ Edm. De Cock
aannemer", van circa 1900.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Van Den Heede Raymond
(Ontwerper)

135176

Congobeluik

Gent

Gent

Limbastraat 7‐78, 79‐113 (Gent)

beluiken
Voormalig steegbeluik, getraceerd en eertijds bebouwd met
honderdenzeven beluikhuizen in opdracht van de naamloze
maatschappij La Lieve in 1883. Bakstenen gevelwanden voorzien van
smalle rijhuizen met twee traveeën en twee bouwlagen in
spiegelbeeldschema of verder in de straat twee en een halve
bouwlaag in repeterend schema.

135177

Huis Hier is 't huis Sint‐Jozef

Gent

Gent

Limburgstraat 14‐16 (Gent)

Neogotisch‐getint breedhuis van drie traveeën met vier bouwlagen en burgerhuizen, vierde kwart
mansardedak met centraal getrapt dakvenster en dakkapelletjes, op gevelniskapelle 19de eeuw
n
cartouches gedateerd: ANNO 1888. Nis met Sint‐Jozefbeeldje op de
borstweringen bovenaan.

135178

Hoekhuis

Gent

Gent

Limburgstraat 22, 22A‐G (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk drie, één en vier
traveeën onder lichthellend afgesnuit dak (kunstleien) met dakkapel
op afgesnuite hoektravee, uit einde 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135179

Burgerhuis

Gent

Gent

Limburgstraat 24 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en
pseudomansardedak uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

135180

Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

Gent

Gent

Limburgstraat 26 (Gent)

Enkelhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, van twee ongelijke travee burgerhuizen
met drie bouwlagen onder een steil zadeldak met rijk versierde
dakvenster en dakkapelletje, gesigneerd en gedateerd: architect
Adrien Ledoux/ 1891. Baksteenarchitectuur met overvloedig gebruik
van natuursteen voor vensters en deuromlijstingen.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Ledoux Adrien (Ontwerper)

135181

Burgerhuis

Gent

Gent

Limburgstraat 28‐36, 34A, 36A‐C (Gent)

Aanvankelijk één breedhuis van vier traveeën met vier bouwlagen
onder pseudomansardedak met houten dakkapellen, uit eind 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135182

Burgerhuis

Gent

Gent

Limburgstraat 64‐72 (Gent)

Enkelhuis van drie ongelijke traveeën met drie bouwlagen en
pseudomansardedak met uitgewerkte houten dakkapellen, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135183

Burgerhuis met achterhuis, gedateerd
1889

Gent

Gent

Limburgstraat 74‐76 (Gent)

Enkelhuis opgetrokken in eenzelfde stijl als nummer 64‐72; twee
traveeën, drie bouwlagen en licht verspringende kroonlijst op
modillons, op een sluitsteen gedateerd: ANNO 1889. Achterhuis met
één bouwlaag en drie traveeën onder plat dak in dezelfde stijl in de
Henegouwenstraat.

achterhuizen,
burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135184

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Limburgstraat 78 (Gent)

achterhuizen,
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en
pseudomansardedak (leien) met uitgewerkte houten dakkapellen, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Achterhuis van drie traveeën met
een bouwlaag onder pseudomansardedak met dakkapel met
bekronend driehoekig fronton, in een gelijkaardige stijl in de
Henegouwenstraat.

vierde kwart
19de eeuw

135185

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Lindenlei 10‐11 (Gent)

Lodewijk XVI‐huis van drie traveeën, vier bouwlagen onder schilddak burgerhuizen
ooruitspringend op de rooilijn, voorgevel volgens bouwaanvraag van
1779. Rechts door het verspringen der rooilijn smalle zijgevel van één
travee.

vierde kwart
18de eeuw

135186

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Lindenlei 12‐13, 14 (Gent)

Twee onderkelderde rijhuizen van vier en twee traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak met vier dakkapellen, daterend van circa
1920.
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burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

classicisme
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135187

Herenhuis met erachter Villa Warie

Gent

Gent

Lindenlei 15 (Gent)

135188

Herenhuis

Gent

Gent

135189

Burgerhuis

Gent

135190

Hoekhuis

135191

datering

stijl

achterhuizen,
Drie bouwlagen hoog herenhuis van vier traveeën afgedekt met
zadeldak, op de oude rooilijn, opgetrokken in Lodewijk XVI‐stijl in het herenhuizen
vierde kwart van de 18de eeuw. Erachter smal huisje van twee
traveeën en twee bouwlagen uit bak‐ en natuursteen in neo‐Vlaamse‐
renaissancestijl met opschrift in cartouche Villa Warie.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Lindenlei 17 (Gent)

Enkelhuis op de achteruitspringende rooilijn van vier traveeën en drie herenhuizen
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak met dakkapellen en oeils‐de‐
boeuf, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Lindenlei 18 (Gent)

Schuin vooruitspringend, onderkelderd enkelhuis van drie traveeën
en drie bouwlagen met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel in empirestijl uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

Gent

Gent

Lindenlei 19‐36 (Gent)

Gecementeerd hoekhuis met aangepaste middenverdieping met
rechthoekige vensters en erker.

stadswoningen

Nijverheidsschool en lagere school uit
1857‐1912

Gent

Gent

Lindenlei 38 (Gent)

Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd
was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een
stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in
Rundbogenstil naar ontwerp van Adolphe Pauli en zijn opvolgers als
stadsarchitect.

kloosters,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
oorlogsgedenkt
ekens

135192

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Lindenlei 6‐7, 8 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met dakkapel; neoclassicistische voorgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

135193

Monument Michael Lustig

Gent

Gent

Lindenlei zonder nummer (Gent)

Op 8 mei 1998 schonk de joodse gemeenschap dit gedenkteken aan
de stad Gent. Het bevindt zich in het parkje naast de Leie. Men
herdenkt er de joodse rabbijn Michael Lustig en de Gentse
slachtoffers van de holocaust.

oorlogsgedenkt vanaf 1975
ekens

135194

Neotraditionele bejaardenwoningen van
1908

Gent

Gent

Liverpoolstraat 4‐18 (Gent)

Bejaardenwoningen, gebouwd in 1908 in opdracht van het Bureel
voor Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele.
Midden jaren negentig van de 20ste eeuw werden de woningen
overgenomen en gerenoveerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.
Het geheel bestaat uit een rij bakstenen huisjes met één bouwlaag
van elk twee traveeën gescheiden door steunberen, onder een
doorlopend zadeldak met dakkapelletjes.

bejaardenwonin voor WO I
gen, sociale
woningen

135196

Stapelruimte

Gent

Gent

Londenstraat 16 (Gent)

Stapelruimte, volgens archiefstukken daterend van 1912. Brede,
bakstenen, stompe en verspringende straatpuntgevel met
ingeschreven, ruim rondboogvormig spaarveld, door twee
pseudopilasters in drie verdeeld.

opslagplaatsen voor WO I

135195

Brandweerkazerne en zestien
personeelswoningen

Gent

Gent

Londenstraat 96‐126 (Gent)

Brandweerkazerne met zestien bijhorende woningen voor het
brandweerpersoneel, gebouwd in 1901‐1902 naar ontwerp van
architect Ch. Van Rysselberghe. Aan de straat telkens vier huizen aan
weerszijden van de centrale doorrit met burelen en garage voor de
brandweerwagens, en acht in binnenblok opgetrokken huizen, vijf
rechts en drie links van het binnenplein. Bak‐ en natuurstenen
gebouw in neotraditionele stijl met het uitzicht van een fort.

brandweerkazer voor WO I
nes,
personeelswoni
ngen

135203

Muziekkiosk

Gent

Gent

Louis Hanssensdreef zonder nummer
(Gent)

muziekkiosken
Muziekkiosk, gelegen in het noordelijk deel van het Citadelpark
omgeven door bloemenperken en een krans van aan elkaar gegroeide
linden. Fraaie gietijzeren constructie op achthoekige plattegrond
onder leiding van stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe in 1885.
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typologie

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

context

persoon

empire

Hofman Jean‐Pierre (Ontwerper),
Pauli Adolphe (Ontwerper), Van
Rysselberghe Charles
(Ontwerper), Dubar Louis
(Ontwerper), Montoyer Louis‐
Joseph (Ontwerper)

tweede helft
15de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum
tweede helft
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme

Dutrieux Daniel (Ontwerper),
Atelier d'Art (Uitvoerder)

neotraditioneel

De Waele Joseph (Ontwerper),
Bureau voor Weldadigheid Gent
(Opdrachtgever)

neotraditioneel

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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135204

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Gent

Gent

Louis Pasteurlaan 1‐2 (Gent)

De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk
onderdeel van de wetenschappelijke Instituten van de Bijloke die
ingenieur‐architect Louis Cloquet in 1899‐1900 realiseerde voor de
Gentse universiteit. Ze vormen een gaaf bewaarde entiteit in
eclectische stijl en getuigen van een omstreeks 1900 kenmerkende
architectuur die zowel in materiaalkeuze als detaillering aanleunt bij
de art nouveau.

universiteitsgeb vierde kwart
ouwen
19de eeuw,
voor WO I

135212

Twee stadswoningen ontworpen door J.G. Gent
Semey

Gent

Lozevisserstraat 118, zonder nummer
(Gent)

Twee rijhuizen aansluitend bij het hoekhuis Karperstraat nummer 182‐ stadswoningen vierde kwart
186 en volgens archiefstukken daterend van 1897.
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135213

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 21‐23 (Gent)

Rijhuizen volgens archiefstukken daterend van 1897. Nummer 21 met stadswoningen vierde kwart
klokvormige geveltop.
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135214

Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 31 (Gent)

Hoekhuis met de Tongstraat, volgens archiefstukken daterend van
1897.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135215

Twee gekoppelde stadswoningen
ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 39‐41 (Gent)

Twee gekoppelde rijhuizen met een gemeenschappelijk getrapt
dakvenster boven de deurtravee, volgens archiefstukken daterend
van 1896.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135216

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 43‐53 (Gent)

Rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1896. Nummer 43 en stadswoningen vierde kwart
45, nummer 47 en 49 met getrapt dakvenster.
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135217

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 55‐69 (Gent)

Rijhuizen, afwisselend twee gekoppelde huizen met houten dakkapel stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
en een risaliet vormende in‐ en uitgezwenkte top met overkragend
topstuk, volgens archiefstukken daterend van 1896.

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135218

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 66‐68 (Gent)

Rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1895. Nummer 68
met gecementeerde tuitgevel voorzien van een getrapt topstuk.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135219

Stadswoningen

Gent

Gent

Lozevisserstraat 72‐74 (Gent)

Respectievelijk een breedhuis met pannen zadeldak en een diephuis
met pannen schilddak aan weerszijden van een gemeenschappelijke
doorrit. Volgens bouwaanvraag van 1895 aanvankelijk gebouwd als
stallen en remises voor architect J.G. Semey, later omgevormd tot
twee woningen.

vierde kwart
koetshuizen,
stadswoningen, 19de eeuw
stallen

Semey Jacob Gustaaf
(Opdrachtgever)

135220

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 76‐96 (Gent)

Rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1895, nummer 80 en
92 met trapgevel.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135221

Hoekhuis naar ontwerp van J.G. Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 9, 9A (Gent)

Hoekhuis met de Tarbotstraat, volgens archiefstukken daterend van
1898. Afgeschuinde hoektravee met getrapt dakvenster.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135211

Stadswoningen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Lozevisserstraat 98‐108 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Zes rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1896. Nummer
19de eeuw
106‐108 met brede, deels getrapte en afgeknotte topgevel met twee
rondboogvormige zoldervensters.

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

135222

Architectenwoning Jan Huyghe

Gent

Gent

Lucas de Heerestraat 107 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, uit begin architectenwoni voor WO I
20ste eeuw. Paneel met vermelding van oorspronkelijke eigenaar en ngen,
vermoedelijk ook architect, boven rechter keldertravee: Jan Huyghe, burgerhuizen
Bouwkundige Aannemer van Bouwwerken. Entreprise Generale de
Travaux Public 189.

Huyghe Jan (Ontwerper), Huyghe
Jan (Opdrachtgever)

135223

Dienstencentrum De Regenboog

Gent

Gent

Lucas de Heerestraat 83 (Gent)

Neoclassicistisch gebouw met lijstgevel van zeven traveeën en twee
bouwlagen, van circa 1900.
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datering

administratiege vierde kwart
bouwen
19de eeuw,
voor WO I

stijl
eclecticisme

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Cloquet Louis (Ontwerper)
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135224

Burgerhuis

Gent

Gent

Lucas Munichstraat 102 (Gent)

Hoog onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135225

Hoekhuis

Gent

Gent

Lucas Munichstraat 22, Sint‐
Machariusstraat 3 (Gent)

Aan drie zijden vrijstaand hoekhuis van twee bouwlagen en voor‐ en
zijgevels van drie traveeën, onder mansardedak, uit begin 20ste
eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

135226

Kindertuin met dagverblijf en lagere school Gent
Het Trappenhuis

Gent

Lucas Munichstraat 29, Schoolkaai 23
(Gent)

Kindertuin met dagverblijf en lagere school, volgens de bouwplannen onderwijsgebou na WO II
wen
van 1974 gebouwd in twee fases naar ontwerp van het Gentse
architectenbureau BARO in opdracht van de stad Gent.

135229

Stadswoning

Gent

Gent

Luxemburgstraat 23 (Gent)

17de‐eeuws rijhuis aansluitend bij het hoekpand met de Ramen,
aanvankelijk in een gelijkaardige traditionele stijl, maar aangepaste
gevel met gecementeerde dakkapel in tuitgevelvorm.

stadswoningen 17de eeuw

135230

Hoekhuis

Gent

Gent

Luxemburgstraat 3 (Gent)

Verankerd, beschilderd bakstenen hoekhuis met voorpuntgevel en
afgesnuite hoek, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

135231

Stadswoning

Gent

Gent

Maagdestraat 15 (Gent)

Stadswoning van twee bouwlagen en drie traveeën, restant van een
ensemble van drie enkelhuizen, volgens archiefstukken van 1849.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

135232

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Maagdestraat 2‐4 (Gent)

Twee eenvoudige rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, uit arbeiderswonin tweede kwart
19de eeuw,
het derde kwart van de 19de eeuw, nummer 2 volgens archiefstukken gen
derde kwart
van 1839.
19de eeuw

135233

Stadswoning

Gent

Gent

Maagdestraat 6 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, volgens
19de eeuw
archiefstukken van 1850, een aansluitende linker zijaanbouw van drie
bouwlagen en twee traveeën waarschijnlijk uit dezelfde
bouwperiode.

135238

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Mageleinstraat 10 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Halsgevel stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
tweede kwart
van bak‐ en zandsteen met jaartal 1734 in de geveltop. Houten
18de eeuw
winkelpui met leeuwenkoppen en uitgewerkte kroonlijst, uit de 19de
eeuw.

135239

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Mageleinstraat 11 (Gent)

burgerhuizen
Bak‐ en zandsteenbouw van vier traveeën en drie bouwlagen,
voorzien van een trapgevel met 8 treden en topstuk, opklimmend tot
de 17de eeuw.

135237

Hoekhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 1‐3 (Gent)

Hoekhuis met Sint‐Baafsplein van drie bouwlagen met afgewolfd dak. stadswoningen 18de eeuw
Muurankers en algemene ordonnantie laten een 18de‐eeuwse kern
vermoeden.

135240

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Mageleinstraat 13, 17, 13A‐C, 17A (Gent)

burgerhuizen
Twee rijhuizen van samen zeven traveeën en vier bouwlagen onder
een zadeldak, met bepleisterde lijstgevels uit het eerste kwart van de
19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

135241

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 19, 19A‐B (Gent)

Lijstgevel van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de 19de burgerhuizen
eeuw.

19de eeuw

135242

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 2 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder afgewolfd dak uit de eerste helft burgerhuizen
van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels, namelijk een voorgevel
van twee traveeën en een zijgevel van drie traveeën.

eerste helft
19de eeuw

135243

Burgerhuis Cleen Paradijs of Clein Paradijs Gent

Gent

Mageleinstraat 21, 21A‐G (Gent)

Breedhuis met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak met
burgerhuizen
dakvenster en twee dakkapellen; voorgevel door stenen cijfers onder
de kroonlijst gedateerd 1699. Traditionele barokarchitectuur. Bak‐ en
zandsteenbouw gerestaureerd met Franse kalkzandsteen.

vierde kwart
17de eeuw
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stijl

brutalisme

17de eeuw

barok

plantensoort

context

persoon

BARO (Ontwerper)
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135244

Gildehuis De Klok

Gent

Gent

Mageleinstraat 23, 23A (Gent)

Bak‐ en zandsteenbouw met een trapgevel met 9 treden en een
topstuk, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de 16de
eeuw. Zou volgens sommige auteurs het gildehuis van de tijkwevers
geweest zijn.

gildehuizen

16de eeuw

traditioneel

135245

Stadswoning

Gent

Gent

Mageleinstraat 25 (Gent)

stadswoningen, 16de eeuw,
Stadswoning met lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen
20ste eeuw
daterend uit de 16de eeuw, aangepast in de loop van de 20ste eeuw. winkels
Baksteenbouw in combinatie met zandsteen.

135246

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 27‐31, 31A (Gent)

Lijstgevel met drie traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen
voorzien van oren met dropmotief en onderaan verbonden door
cordons.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135247

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 32 (Gent)

Bepleisterd breedhuis met zes traveeën, twee bouwlagen en
zadeldak, met gevel van 1721.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

135248

Stadswoning

Gent

Gent

Mageleinstraat 33, 33A‐B (Gent)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, met bepleisterde
lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135249

Huis Den Rynck

Gent

Gent

Mageleinstraat 34, 34A‐D (Gent)

Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en mansardedak, overgaand burgerhuizen
in pannen zadeldak. Gevel in Lodewijk XIV‐stijl met in‐ en
uitgezwenkte top, gedateerd 1730.

135250

Stadswoning

Gent

Gent

Mageleinstraat 35‐39 (Gent)

Typische lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het eerste stadswoningen eerste kwart
kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

135251

Hoekhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 36‐38 (Gent)

Bepleisterd hoekhuis met drie bouwlagen en schilddak met twee
dakkapellen, volgens archiefstukken daterend van 1743. Voorgevel
van vijf traveeën waarvan de middentravee blind is. De zijgevel in de
Bennesteeg telt twee traveeën met dezelfde ordonnantie.

burgerhuizen

135253

Hoekhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 40 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met bepleisterde voorgevel van drie
traveeën uit de 19de eeuw. Zijgevel met zeven traveeën in de
Bennesteeg.

stadswoningen 19de eeuw

135254

Burgerhuis met klokgevel

Gent

Gent

Mageleinstraat 41 (Gent)

Klokgevel van baksteen opklimmend tot 1774. Volledig geschilderde
gevel van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

135255

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 42‐44, 44A‐C (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie
bouwlagen en een zadeldak met dakkapel. Algemene ordonnantie
met 19de‐eeuws uitzicht.

burgerhuizen

19de eeuw

135256

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 46 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel met drie
traveeën en drie bouwlagen.

burgerhuizen

19de eeuw

135252

Stadswoningen met lijstgevels

Gent

Gent

Mageleinstraat 4‐8 (Gent)

Bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen, vier en twee traveeën, en stadswoningen 19de eeuw
een lessenaarsdak. Behorend tot het doorsneetype uit de 19de eeuw.

135257

Burgerhuis met klokgevel

Gent

Gent

Mageleinstraat 48, 48A (Gent)

Burgerhuis met klokgevel met zes traveeën, en twee bouwlagen
volgens de bouwaanvraag te dateren 1714.

135258

Stadswoning

Gent

Gent

Mageleinstraat 5 (Gent)

Vier bouwlagen hoog rijhuis met drie traveeën en plat dak. Bakstenen stadswoningen eerste kwart
lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

683/1748

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

eerste kwart
18de eeuw

classicerende
barok

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

135259

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 7, 7A (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met verankerde en bepleisterde gevel met in‐ en
uitgezwenkte top opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw
doch aangepast en afgevlakt in de 19de eeuw.

135260

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 78‐82, Voldersstraat 2‐4
(Gent)

Hoekhuis in neoclassicistische stijl, in de plint gesigneerd en
gedateerd J. De Leu‐Laureys 1887. Voorgevel van vier traveeën en
een hoektravee, drie traveeën brede zijgevel in de Mageleinstraat.

winkels

vierde kwart
19de eeuw

135261

Burgerhuis

Gent

Gent

Mageleinstraat 9 (Gent)

Rijhuis met drie traveeën, drie bouwlagen met in‐ en uitgezwenkte
top, afgedekt met een zadeldak, uit de tweede helft van de 17de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
17de eeuw

135298

Schoolgebouwen en pastorie Sint‐
Vincentius à Pauloparochie

Gent

Gent

Maïsstraat 10‐14 (Gent)

Volgens bouwaanvraag oorspronkelijk twee huizen, heden
gesubsidieerde vrije kleuter‐ en lagere school, huis van de Dochters
der Liefde en aansluitend daarbij de pastori). Sober neogotisch
complex in donkere baksteen opgericht in 1909.

kleuterscholen, voor WO I
lagere scholen,
pastorieën

135299

Katoenfabriek van Union Cotonnière (UCO) Gent

Gent

Maïsstraat 142, 142B (Gent)

In 1948 werd in opdracht van de Union Cotonnière een reusachtige
spinnerij en weverij gerealiseerd met een revolutionaire constructie
van geprefabriceerde liggers in spanbeton van ingenieur Gustave
Magnel en de firma Blaton‐Aubert, verscholen achter een eerder
traditioneel gevelontwerp van architect Jean Hebbelynck.

na WO II
weverijen,
opslagplaatsen,
spinnerijen

135300

Parochiekerk Sint‐Vincentius à Paulo

Gent

Gent

Maïsstraat zonder nummer (Gent)

Neogotische bakstenen kerk, bouwaanvraag van 1914 naar ontwerp
van architect H. Geirnaert. Basilicale kerk met westertoren.
Driebeukig schip van vijf traveeën, transept van één travee en koor
met twee zijkoortjes in het verlengde van de zijbeuken en vijfzijdige
apsis.

oorlogsgedenkt WO I
ekens,
parochiekerken

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

135264

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Gent

Makelaarsstraat 11 (Gent)

Neotraditioneel onderkelderd rijhuis van één travee en twee
bouwlagen, onder pseudomansardedak, volgens archiefstukken van
1894 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette.

burgerhuizen

neotraditioneel

De Noyette Modeste (Ontwerper)

135265

Burgerhuis

Gent

Gent

Makelaarsstraat 13, 13A (Gent)

burgerhuizen, vierde kwart
Smal en hoog diephuis met neoclassicistische inslag, van twee
opslagplaatsen 19de eeuw
bouwlagen en één travee, onder mansardedak, volgens
archiefstukken samen met het neotraditioneel woonhuis nummer 15
ontworpen door architect Pol Hoste in 1896.

135266

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Gent

Makelaarsstraat 15 (Gent)

burgerhuizen
Neotraditioneel rijhuis van één travee en twee bouwlagen, onder
pseudomansardedak, volgens archiefstukken samen opgetrokken met
nummer 13 naar ontwerp van architect Pol Hoste en van 1896.

vierde kwart
19de eeuw

135267

Burgerhuis

Gent

Gent

Makelaarsstraat 35, 35A‐C (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping, burgerhuizen
afgedekt met mansardedak voorzien van twee rondboogvormige
dakvensters en daterend uit begin 20ste eeuw.

voor WO I

135268

Ensemble met directeurswoning en
werkhuizen Beauval

Gent

Gent

Makelaarsstraat 47, Terneuzenlaan 48
(Gent)

Complex gebouw met directeurswoning, een administratief
constructiewerk voor WO I
gebouwtje, een inrijpoort en achterliggende werkhuizen, gebouwd in plaatsen,
opdracht van scheepsbouwer Beauval. Het ensemble met gevels in art‐ directeurswonin
gen,
nouveaustijl aan de Terneuzenlaan dateert volgens archiefstukken
kantoorgebouw
van 1905 en is een representatief ontwerp van architect Geo
en, poorten
Henderick.
(bijgebouwen)

135269

Sint‐Paulusinstituut

Gent

Gent

Marathonstraat 35 (Gent)

lagere scholen
Het Sint‐Paulusinstituut in de Marathonstraat is volgens de
bouwaanvraag van 1969 opgericht in opdracht van de Broeders van
Liefde naar een ontwerp van architect Albert Lefebure uit Zelzate. Het
moderne schoolgebouw heeft een L‐vomrige plattegrond is opgericht
in een open, groene omgeving aan de noordzijde van de straat.

684/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

na WO II

neoclassicisme

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

neogotiek

Hebbelynck Jean (Ontwerper),
Magnel Gustave (Ontwerper),
Entreprises Blaton‐Aubert
(Uitvoerder)

Hoste Pol Ed. (Ontwerper)

neotraditioneel

Hoste Pol Ed. (Ontwerper)

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

Lefebure Albert (Ontwerper)
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135273

Stadswoning

Gent

Gent

Maria van Boergondiëstraat 10 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen,
gedateerd anno 1903 in het rondboogveld van de deur:
terracottareliëf met zes naakte, spelende kinderen die de cijfers van
het jaartal vasthouden. Volgens archiefstukken van 1903 gebouwd
voor een beeldhouwer genaamd J. Declercq.

stadswoningen voor WO I

135280

Neogotische kapel

Gent

Gent

Marialand 29‐31 (Gent)

Neogotische kapel van circa 1900, deel uitmakend van de site van de kapellen
(gebouwen en
Vereniging der helpsters van de zielen van het vagevuur, later
structuren)
Psychomedisch centrum voor het vrij onderwijs. Eénbeukige kapel
met driezijdige apsis onder afgewolfd zadeldak met klokkentorentje.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

135281

Hoekhuis

Gent

Gent

Marialand 31 (Gent)

Hoekhuis met de Theresianenstraat, daterend van 1843. Bepleisterde burgerhuizen
lijstgevels van respectievelijk zes traveeën, een afgekante hoektravee
en vier traveeën.

tweede kwart
19de eeuw

135282

Jongensweeshuis

Gent

Gent

Martelaarslaan 13 (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum,
De Gentse weesjongens waren tot 1873 ondergebracht in een deel
derde kwart
van het Geeraard de Duivelsteen en de school aan het Bisdomplein. In ekens,
19de eeuw
weeshuizen
1869 werd gestart met de bouw van een nieuw complex aan de
huidige Martelaarslaan. Dit enorme opgevatte complex naar ontwerp
van stadsarchitect A. Pauli was voltooid in 1873. Het huidige gebouw
met twee bouwlagen en drieëntwintig traveeën onder vooraan
afgeschuind zadeldak, is slechts de resterende rechterdwarsvleugel
na een hevige brand van 1947. Rechts aanleunende vleugel van zeven
traveeën met één bouwlaag onder afzonderlijk schilddak.
Oorlogsgedenkteken tegen de gevel.

135283

Radiogebouw BRT 2 ‐ Oost‐Vlaanderen

Gent

Gent

Martelaarslaan 232 (Gent)

Begin jaren zeventig trok de BRT een omroepgebouw op aan de
Martelaarslaan met een opvallende gevel in architectonisch beton
naar ontwerp van architect Albert E. Preys.

zendstations

na WO II

135284

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Martelaarslaan 321‐323, 327‐329 (Gent)

Eenheidsbebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
bestaande uit identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie
bouwlagen en doorlopend zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135285

Burgerhuis

Gent

Gent

Martelaarslaan 325 (Gent)

Burgerhuis dat vermoedelijk begin 20ste eeuw voorzien werd van een burgerhuizen
nieuwe voorgevel van bak‐ en imitatiezandsteen in neorococostijl.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neorococo

135286

Hoekhuis ontworpen door Ch. Van
Driessche

Gent

Gent

Martelaarslaan 361 (Gent)

Hoekhuis, gebouwd in art‐nouveaustijl in 1901, volgens
archiefstukken naar ontwerp van architect Charles Van Driessche.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)

135287

Cité Van Driessche

Gent

Gent

Martelaarslaan 363‐411 (Gent)

Zijsteeg met tweezijdige bebouwing, getrokken in 1901 op gronden
van architect Charles Van Driessche en bebouwd tussen 1902 en
1913, alle naar ontwerp van Van Driessche. Geconcipieerd naar
Engels model, vormen beide gevelwanden in hun geheel door
materiaalgebruik en variërende gevelcomposities met uitgewerkte
dakvensters, erkers en torentjes een uniek eclectisch ensemble.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)

135288

Appartementsgebouw Westrode

Gent

Gent

Martelaarslaan 374‐400 (Gent)

Westrode is een modernistisch flatgebouw dat in 1964 opgetrokken
werd naar ontwerp van ingenieur‐architect Richard Van de Sompel,
op de hoek van de Martelaarslaan en de Bijlokevest.

appartementsge na WO II
bouwen

modernisme

Van de Sompel Richard M.
(Ontwerper)

135289

Hoekhuis ontworpen door Ch. Van
Driessche

Gent

Gent

Martelaarslaan 413 (Gent)

Hoekpand naar ontwerp van architect Charles Van Driessche, van
burgerhuizen,
1901, opgevat als een huis met drie bouwlagen en typische afgesnuite winkels
hoektravee.
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datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

neoclassicisme

Le Roy Hippolyte (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder), Vindevogel
(Zwijnaarde) (Uitvoerder), Pauli
Adolphe (Ontwerper)

modernisme

Malfait Etienne J.C. (Ontwerper),
Preys Albert (Ontwerper)

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)
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Burgerhuizen in eclectische stijl ontworpen Gent
door Ch. Van Driessche

Gent

Martelaarslaan 415‐421, 425‐433 (Gent)

135291

Burgerhuis

Gent

Gent

135292

Twee burgerhuizen

Gent

135293

Burgerhuis

135294

datering

stijl

Homogeen behouden eclectische gevelwand als geheel ontworpen in burgerhuizen
1897 door architect Charles Van Driessche. Zeer gevarieerde
gevelarchitectuur met verschillend getinte bakstenen enkelhuizen van
twee of drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, met
voornamelijk neotraditionele of neogotische inslag.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Martelaarslaan 435 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak met
gecementeerde art‐decogetinte voorgevel van circa 1925.

interbellum

Gent

Martelaarslaan 437, 441 (Gent)

Twee identieke enkelhuizen van drie traveeën met drie bouwlagen en burgerhuizen
zadeldak, daterend van circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Gent

Gent

Martelaarslaan 439 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak,
gelijkaardig als de aanpalende burgerhuizen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Convent Ten Durpe

Gent

Gent

Mathias Gesweinstraat 1A, Sophie Van
Akenstraat 3, 3A‐E (Gent)

Twee gelijklopende huizen met links in omheiningsmuur arduinen
steekboogpoortje in rococodeuromlijsting met schelpvormige
sluitsteen, uit midden 18de eeuw. Trapgevel van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1617, maar voorzien
van jaarankers 1721, verwijzend naar gevelaanpassingen. Ernaast,
gelijkaardige trapgevel van drie traveeën, door middel van
muurankers gedateerd 1667. Zijgevel van twee traveeën met twee
aanleunende bijbouwen onder gelijklopende zadeldaken, waaronder
lijstgevel van vier traveeën.

conventen

18de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

135295

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Mathias Gesweinstraat 3‐5 (Gent)

Twee zelfde, onderkelderde rijhuizen van drie traveeën en drie
bouwlagen met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, samen
met het hoekhuis onder een schilddak.

stadswoningen

135305

Stadswoning

Gent

Gent

Meerseniersstraat 1 (Gent)

Rijhuis met vier traveeën, drie en halve bouwlaag, met een
bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

135306

Stadswoning

Gent

Gent

Meerseniersstraat 12 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen. Verankerde en
bepleisterde lijstgevel uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135307

Hoekhuis

Gent

Gent

Meerseniersstraat 13‐17 (Gent)

Bepleisterd hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldak uit het eerste winkels,
burgerhuizen
kwart van de 19de eeuw. Gevel van twee traveeën uitziend op de
Leie, verticaal belijnd door hoekbanden. Zijgevel van vier en drie
traveeën eveneens met rondboogvensters op de tweede bouwlaag.
Winkelpuien uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

135308

Molens Goethals

Gent

Gent

Meerseniersstraat 16‐18 (Gent)

Eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van maalderijen,
vier traveeën, vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met oude pellerijen,
watermolens
kern uit de 17de eeuw, zichtbaar in de begane grond.
Achterpuntgevel met aandak. Bijbouw uitziend op de Leie, bakstenen
gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. In
de gevel ingebouwde industriële schoorsteen, afkomstig van een
verbouwing tot brouwerij later tot maalderij in de eerste helft van de
19de eeuw.

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135309

Stadswoning

Gent

Gent

Meerseniersstraat 2 (Gent)

Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de 17de stadswoningen 17de eeuw
eeuw met een bak‐ en zandstenen gevel, waarbij de middentravee
uitloopt in een getrapt dakvenster.
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typologie

burgerhuizen

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)
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135310

Hoekhuis

Gent

Gent

Meerseniersstraat 24 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een afgesnuit zadeldak. stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
Drie traveeën brede voorgevel op de luifel boven de pui gedateerd
18de eeuw
1712. Zijgevel, aan de kant van de Leie, van drie traveeën met oudere
gevelordonnantie uit de 17de eeuw.

135311

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Meerseniersstraat 3‐5 (Gent)

Traditionele trapgevel in bak‐ en zandsteen met vier traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, 1663 gedateerd op een cartouche.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

135312

Burgerhuis

Gent

Gent

Meerseniersstraat 4 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën, vier bouwlagen en plat dak. Verankerde
lijstgevel in baksteen met gevelordonnantie uit het vierde kwart van
de 18de eeuw met oudere kern.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

135313

Burgerhuis

Gent

Gent

Meerseniersstraat 9‐11 (Gent)

Dubbelhuis met drie traveeën, vier bouwlagen met een bepleisterde
lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135314

Burgerhuis

Gent

Gent

Meersstraat 109, 109A (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis met een geglazuurd bakstenen parement,
volgens de bouwaanvraag van 1912. Breedhuis van drie traveeën en
drie bouwlagen onder plat dak. Geglazuurd bakstenen parement op
breukstenen plint.

burgerhuizen

voor WO I

135315

Burelen en werkhuis firma Metagra
ontworpen door André Claessens

Gent

Gent

Meersstraat 128, 138, Raketstraat 1A
(Gent)

Burelen en werkhuis gebouwd voor de firma Metagra naar ontwerp
van architect A. Claessens, van 1929. Hoekcomplex met de
Meersstraat in nieuwe zakelijkheid, aansluitend bij de internationale
stijlrichting. Blokvormig hoekgebouw voor de burelen met drie
bouwlagen en plat dak afgelijnd door een staande pannenrij.

constructiewerk interbellum
plaatsen,
kantoorgebouw
en

135316

Burgerhuis ontworpen door J. Goossaert

Gent

Gent

Meersstraat 133 (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis naar ontwerp van architect J. Goossaert,
van 1908. Enkelhuis met bakstenen parement verfraaid met witte
geglazuurde baksteenbanden, twee ongelijke traveeën en
verspringende bouwlagen.

burgerhuizen

voor WO I

Goossaert Jules (Ontwerper)

135317

Burgerhuis ontworpen door E. Rigelle

Gent

Gent

Meersstraat 137‐139 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen onder laag zadeldak,
op de plint gesigneerd: E. Rigelle, bouwkundige, C. Focquet
ondernemer, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
20ste eeuw

Rigelle Eduard (Ontwerper),
Focquet‐Fassart Camiel
(Uitvoerder)

135318

Burgerhuis ontworpen door Albert Van
huffel

Gent

Gent

Meersstraat 166 (Gent)

Tweekleurig bakstenen rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak met zijtrapgevels, volgens gevelopschrift naar
ontwerp van architect A. Van huffel van 1916.

burgerhuizen

WO I

Van huffel Albert (Ontwerper)

135319

Burgerhuis en stadswoning

Gent

Gent

Meersstraat 90‐92 (Gent)

Resterende oudere bebouwing opklimmend tot midden negentiende
eeuw en op een lager straatniveau gelegen, bestaand uit een
dubbelhuis van drie traveeën met twee lage bouwlagen onder
zadeldak en een ruimer burgerhuis van vier traveeën met twee hoge
bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen, derde kwart
stadswoningen 19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

135320

Burgerhuis in art deco

Gent

Gent

Meersstraat 95 (Gent)

Burgerhuis in art‐decostijl, met drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, van circa 1925.

burgerhuizen

interbellum

135321

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Meersstraat 97‐99 (Gent)

Art‐nouveaugetinte rijhuizen van elk twee traveeën met drie en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadel‐ en mansardedak, daterend uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

135322

Parochiekerk Sint‐Antonius abt

Gent

Gent

Meeuwstraat 1 (Gent)

In 1642 op de wijk Meulestede gebouwde kapel, heropgericht in 1731 parochiekerken tweede kwart
18de eeuw,
en aangepast in 1865‐67. Georiënteerde eenbeukige kerk van zes
derde kwart
traveeën, onder zadeldak. Eenvoudige bak‐ en zandsteenbouw in
19de eeuw
classicerende barokstijl.

135323

Burgerhuis naar ontwerp van R.
Vanderdonckt

Gent

Gent

Meibloemstraat 116 (Gent)

Art‐nouveau‐getinte gevel van twee traveeën en drie bouwlagen naar burgerhuizen
ontwerp van aannemer René Vanderdonckt en daterend van 1910.
Bepleisterde lijstgevel nog enigszins aansluitend bij de
neoclassiciserende richting van de vorige decennia.
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typologie

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

art deco

classicerende
barok

Van Peteghem Pierre‐Charles
(Uitvoerder)

Vanderdonckt René (Ontwerper)
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135324

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

arbeiderswonin tweede helft
Meibloemstraat 39‐45, Ooievaarstraat 120‐ Huizenblok aan de Sparrestraat, gevat tussen Ooievaarstraat en
19de eeuw
128, Sparrestraat 63‐103 (Gent)
Meibloemstraat. Bewaarde gevelwand in eenheidsbebouwing, uit de gen
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels van twee en
een halve bouwlaag met rechthoekige muuropeningen; gevels aan de
Ooievaarstraat, onbepleisterd.

135330

Duitse bunker

Gent

Gent

Mendonkdorp zonder nummer (Gent)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

135335

Landhuis Les Moulins

Gent

Gent

Meulestedekaai 81‐82 (Gent)

Kasteel Les Moulins, gelegen binnen een vrij uitgestrekte lusttuin aan landhuizen
het Kanaal Gent‐Terneuzen. Het landhuis bevindt zich in de
zuidwestelijke hoek van het driehoekige industrieterrein.
Neoclassicistisch kasteeltje van twee en een halve bouwlaag met
kelderverdieping, op rechthoekige plattegrond en van het
dubbelhuistype, afgedekt met een schilddak. Volgens
kadastergegevens daterend van voor 1830, doch aangepast of
herbouwd in derde kwart 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135336

Burgerhuis

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 103 (Gent)

Negentiende‐eeuws enkelhuis vernieuwd begin twintigste eeuw met burgerhuizen
nieuw parement van geglazuurde baksteen en nieuwe gesmeed
ijzeren balkons.

voor WO I, 19de
eeuw

135337

Stadswoningen

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 106‐116 (Gent)

Van de oorspronkelijke lange gevelwand van twee bouwlagen met
rechthoekige vensters is het centrale deel nog behouden.

stadswoningen

135338

Winkelhuis

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 157 (Gent)

Winkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
dubbelhuisopstand onder zadeldak, daterend van circa 1915.
Lijstgevel met parement van gele baksteen en geschilderde
natuursteen met art‐deco‐inslag.

gebouwen voor WO I
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie, winkels

135339

Directeurswoning klooster der Kindsheid
Jesu

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 180 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder steil
zadeldak, ongeveer gelijktijdig gebouwd als de kerk van circa 1880.

directeurswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

135340

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 25 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen,
winkels
twee fraaie dakkapellen. Duidelijke geleding van de registers: op
begane grond sobere winkelpui onder ijzeren latei en geritmeerd
door zuiltjes.

135341

Burgerhuis

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 35, 35A‐B (Gent)

Kenmerkend pand voor het begin van de twintigste eeuw in het
straatbeeld. Voorgevel met geglazuurd parement. Inspringende
middentravee versierd met tegeltableau met marine.

135342

School Victor Carpentier

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 390 (Gent)

Geel bakstenen schoolgebouw in nieuwe zakelijkheid, opgetrokken in onderwijsgebou interbellum
1935 naar ontwerp van architect C. Bar. Oorlogsgedenktekens tegen wen,
oorlogsgedenkt
voor‐ en zijgevel.
ekens

135343

Tweegezinswoning

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 398‐400, 398A,
400A‐B (Gent)

meergezinswoni interbellum
Alleenstaande tweegezinswoning van twee bouwlagen, volgens
archiefstukken van 1926 en naar ontwerp van architect O. Mommens. ngen
Vrij traditionele en eenvoudige baksteenbouw met landhuisallures.

135344

Stadswoningen

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 41‐43, 47 (Gent)

Stadswoningen, restanten van een eenheidsbebouwing uit het derde stadswoningen derde kwart
kwart van de 19de eeuw van twee en een halve bouwlaag.
19de eeuw

135345

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 477‐479 (Gent)

Twee gelijkaardige burgerhuizen van twee bouwlagen, respectievelijk burgerhuizen
twee en vier traveeën van het enkelhuistype, onder rechts afgewolfd
zadeldak, uit het vierde kwart van de negentiende eeuw.
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typologie

bunkers

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

neoclassicisme

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

modernisme

Bar Charles (Ontwerper), Piette
Olivier (Ontwerper), Mahu
Gustave (Onbepaald)
Mommens Otto (Ontwerper)
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135346

Parochiale Katholieke Kring

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 515‐517 (Gent)

Neoclassisistisch dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën,
onder mansardedak, voorzien van vijf oeils‐de‐boeuf, gebouwd in
opdracht van pastoor A. Leirens in 1868. Op de binnenkoer bevindt
zich, haaks achter het hoofdgebouw een merkwaardige constructie
bekend als de villa Florentina of verblijf van de zusters van Sint‐
Vincentius van Deinze, opgericht in 1894. Het schoolgebouw rechts
dateert in kern van 1879.

lagere scholen, 20ste eeuw,
onderwijsgebou derde kwart
wen, kloosters 19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

135347

Stadswoning

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 525 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag, uit het vierde stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
kwart van de 18de eeuw, met bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met rechts twee lichte verspringingen in de gevellijn.

135348

Burgerhuis

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg 63, 63A‐B (Gent)

Negentiende‐eeuws enkelhuis vernieuwd begin twintigste eeuw met burgerhuizen
nieuw parement van geglazuurde baksteen en nieuwe gesmeed
ijzeren balkons.

135349

Parochiekerk Sint‐Theresia van Avilla

Gent

Gent

Meulesteedsesteenweg zonder nummer
(Gent)

Parochiekerk gebouwd als publieke kloosterkapel van het
aangrenzende, heden gesloopte, klooster van de zusters der
Kindsheid Jesu en als dusdanig in gebruik genomen in 1882.
Eenbeukige kapel van zes traveeën met een afgesloten geplaveid
voorpleintje.

135350

Ensemble arbeiderswoningen

Gent

Gent

Mimosastraat 8‐82 (Gent)

arbeiderswonin WO I
Reeks arbeiderswoningen met gelijkaardige gevelwand als
gen
Jasmijnstraat, doch zonder imitatievakwerk in de bovenste
verdieping, daterend van 1914 en gebouwd door aannemer Wuytack,
vermoedelijk ook de ontwerper.

135356

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Moestuinstraat 1 (Gent)

Diephuis met drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de 17de eeuw. Traditionele verankerde trapgevel met 7 treden en
topstuk van baksteen, zandsteen voor de plint, hoek‐ en negblokken,
boogstenen en vensterdorpels.

135357

Hoekhuis

Gent

Gent

Molenaarsstraat 1 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Hoekhuis van oorspronkelijk drie, nu twee traveeën en twee
tweede kwart
bouwlagen, onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Traditionele trapgevel
19de eeuw
van bak‐ en zandsteen en linker zijgevel van vier traveeën en
bakstenen lijstgevel. Zijaanbouw uitziend op de Sint‐Antoniuskaai,
opgevat als een enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
opklimmend tot de 17de eeuw.

135359

Mechanische spinnerij en weverij

Gent

Gent

Molenaarsstraat 111 (Gent)

Het bedrijf ontstond uit een mechanische spinnerij, opgericht in het
eerste kwart van de 19de eeuw door Karel en Lodewijk de
Hemptinne. In 1865 omgevormd tot weverij, vanaf circa 1880 N.V.
Florida. De oudste constructie aan de Molenaarsstraat dateert van
1851 en 1865, en deed dienst als weverij. Baksteenbouw van één
bouwlaag, tweeëntwintig traveeën, onder raekemdaken. De
gebouwen aan westzijde kwamen tussen 1894 en 1910 tot stand.
Constructies van twee bouwlagen en blinde zolderverdieping, onder
aanleunende zadeldaken.

spinnerijen,
weverijen

135361

Herenhuis

Gent

Gent

Molenaarsstraat 15 (Gent)

Ruim breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Volgens archiefstukken voormalige
achteruitgang van een suikerraffinaderij op de Sint‐Antoniuskaai; in
1828 aangepaste bepleisterde lijstgevel met empire‐inslag.

suikerraffinader 18de eeuw,
tweede kwart
ijen,
19de eeuw
herenhuizen

135360

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Molenaarsstraat 15 (Gent)

Twee rijhuizen van elk twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, arbeiderswonin derde kwart
met zadeldak volgens archiefstukken van 1864.
gen
19de eeuw

135362

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Molenaarsstraat 17 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met bepleisterde halsgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen in Lodewijk XVI‐stijl, volgens archiefstukken daterend van
1776.

135363

Stadswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 2 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1820: resterende linker travee van een
hoekhuis dat deels vervangen is door nieuwe bouw.
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kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

neogotiek

Wuytack M. (Ontwerper)

traditioneel

traditioneel

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

classicisme
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135364

Stadswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 20 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de 17de eeuw. Traditionele verankerde bakstenen trapgevel met 7
treden en topstuk.

stadswoningen 17de eeuw

135365

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 21 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, mogelijk arbeiderswonin 18de eeuw,
gen
tweede kwart
uit de 18de eeuw. Volgens archiefstukken in 1829 aangepaste,
19de eeuw
bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand.

135366

Neoclassicistisch poortgebouw van
stadsschool

Gent

Gent

Molenaarsstraat 23‐31 (Gent)

De smalle ingang tot de voormalige stadsschool werd vernieuwd en poorten
voorzien van een nieuwe straatgevel in 1912‐1913 naar ontwerp van (bijgebouwen)
architect Ch. Van Rysselberghe. Klein neoclassicistisch poortgebouw
met opschrift Stadsschool.

135367

Stadswoning In de wapens van Amsterdam Gent

Gent

Molenaarsstraat 3 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, met stadswoningen 17de eeuw
17de‐eeuwse trapgevel van bak‐ en zandsteen.

135368

Burgerhuis

Gent

Gent

Molenaarsstraat 49‐51 (Gent)

Breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak, en
behouden zijtrapgevel, uit de 17de eeuw. Gesplitst in twee rijhuizen
van respectievelijk drie en twee traveeën met vernieuwd
gevelparement van geglazuurde baksteen uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

135369

Stadswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 5 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak,
volgens archiefstukken opgetrokken in 1772.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

135370

Burgerhuis

Gent

Gent

Molenaarsstraat 53‐55 (Gent)

Diephuis van aanvankelijk vijf traveeën, heden vier en twee
bouwlagen onder schilddak volgens archiefstukken van 1835.

burgerhuizen

135371

Stadswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 7 (Gent)

Diephuis van één travee en twee bouwlagen, onder steil zadeldak, uit stadswoningen 17de eeuw
de 17de eeuw. Verankerde en bepleisterde bakstenen tuitgevel met
muurvlechtingen.

135372

Drie samenhorende stadswoningen

Gent

Gent

Molenaarsstraat 7, 15, Sint‐Antoniuskaai 1 Drie verschillende, heden samenhorende huizen. Breedhuis van twee stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw
(Gent)
traveeën en twee bouwlagen met lijstgevel, onder zadeldak, uit de
18de eeuw. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met
schilddak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. En een breedhuis
van twee bouwlagen en twee traveeën, onder rechts afgewolfd
zadeldak met een verankerde, bakstenen trapgevel uit de 17de eeuw.

135358

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Molenaarsstraat 8‐10 (Gent)

Twee eenvoudige gelijkaardige enkelhuizen van twee traveeën en
twee bouwlagen met zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw. Later aangepaste lijstgevel circa 1930 voorzien van een
cementering met art‐deco‐inslag.

135373

Drie arbeiderswoningen

Gent

Gent

Molenaarsstraat 83‐87 (Gent)

Drie rijhuisjes van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, met arbeiderswonin tweede kwart
zadeldak, volgens archiefstukken van 1838.
gen
19de eeuw

135374

Stadswoning

Gent

Gent

Molenaarsstraat 9 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de 16de tot 17de eeuw. Licht aangepaste en gerestaureerde,
verankerde trapgevel van baksteen.

135381

Oorlogsgedenkteken Maurice Vandeputte Gent

Gent

Monterreystraat 63 (Gent)

Eenvoudige gedenkplaat bevestigd tegen de voorgevel en ingehuldigd oorlogsgedenkt na WO II
ekens
op 7 mei 1950. De blauwe hardsteen vormt een lijst van dezelfde
vorm als het bronzen paneel dat erop bevestigd is: onderaan
afgerond en bovenaan golvend. Centraal bovenaan het brons ziet
men het logo van het Geheim Leger, in laagreliëf.
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datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

neoclassicisme

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

traditioneel

17de eeuw,
voor WO I

tweede kwart
19de eeuw

arbeiderswonin 18de eeuw,
gen
interbellum

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

Hallaert M. (Ontwerper),
Vindevogel (Zwijnaarde)
(Uitvoerder)
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135384

Neoclassicistisch landhuis

Gent

Gent

Moutstraat 9 (Gent)

Neoclassicistisch kasteeltje volgens kadastergegevens opgetrokken in landhuizen,
tuinpaviljoenen,
1875 op de plaats van een ouder kasteel. Gelegen op een vroeger
walgrachten
volledig omwald haast vierkant terrein aan de linkeroever van een
meander van de Opperschelde. Huidige onderkelderde woning van
het dubbelhuistype met twee bouwlagen onder vernieuwd
mansardedak. Tuinpaviljoentje uit midden 18de eeuw, deels gebouwd
op de resten van de wal met uitzicht op de Scheldebocht.

135385

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Muinkkaai 10‐11 (Gent)

Dit ensemble van burgerhuizen werd in 1858 ontworpen in
neoclassicisme en volgens het kadaster in 1861 gebouwd. De
opdrachtgever was “ndernemer van openbare werken Camille
Francies Vanderstraeten‐Theunissen, die instond voor de bouw van
meerdere woningen in de wijk. Zijn ontwerpen in de Muinkkaai
worden gekenmerkt door fraai gedecoreerde sluitstenen en
detaillering in de casementen.

135386

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 116 (Gent)

Dit burgerhuis met witte kalksilicaatstenen gevel en smeedwerk met burgerhuizen
art‐nouveau‐inslag werd in 1913 ontworpen door de bouwkundige
Emile Deleux. Opdrachtgever was de goudsmid Hendrik Van Coillie‐
Watcant.

voor WO I

135387

Burgerhuis naar ontwerp van Serafinus De Gent
Taeye

Gent

Muinkkaai 117 (Gent)

Burgerhuis in art nouveau van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen boven souterrain, naar ontwerp van architect‐aannemer
Serafinus De Taeye et Compagnie, van 1906.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

De Taeye Serafinus (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

135388

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 12 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1861 ontworpen. De
opdrachtgever was ondernemer van openbare werken Camille
Francies Vanderstraeten‐Theunissen, die instond voor de bouw van
meerdere woningen in de wijk. Zijn ontwerpen in de Muinkkaai
worden gekenmerkt door fraaie decoratieve elementen, zoals in dit
ontwerp de decoratieve leeuwenkoppen.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Ontwerper),
Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Opdrachtgever)

135389

Hoekhuis In den Hemel

Gent

Gent

Muinkkaai 120 (Gent)

Dit café, strategisch gepositioneerd op de hoek van de Muinkkaai en cafés
de François Benardstraat met kenmerken uit de art nouveau, werd in
1905 ontworpen door de Gebroeders D’Havé. De opdrachtgever was
brouwer G. Heughebaert‐Declercq. Het hoekhuis is één van de eerste
art‐nouveaupanden in Gent die volledig in gewapend beton
opgebouwd werd, het is een vroeg voorbeeld van een betonnen
skeletstructuur in combinatie met betonnen voorgespannen welfsels.

135390

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 13 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1861 ontworpen in
opdracht van meester kleermaker Pieter Benedikt De Tender. De
bouwaanvraag omvatte de bouw van een ensemble bestaande uit
drie woningen, waarvan enkel nummer 13 vandaag nog is van
overgebleven. De rijwoning van drie traveeën met een brede
poorttravee links en twee smallere rechts telt drie bouwlagen onder
een zadeldak met pannen en is voorzien van een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135391

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 16 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1863 ontworpen en in burgerhuizen
1870 gebouwd volgens het kadaster. De opdrachtgever was meester
kleermaker Pieter Benedikt De Tender. Het bouwplan is gesigneerd
door de ontwerper Fr. Devos, de bouwmeester of aannemer.
Enkelhuis van vier smalle gelijke traveeën met drie bouwlagen en een
souterrain onder een zadeldak met pannen, voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

691/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Ontwerper),
Vanderstraeten‐Theunissen
Camille Francies (Opdrachtgever)

Deleux Emile (Ontwerper)

voor WO I

Gebroeders D'Havé (Ontwerper)

Devos Fr. (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

135392

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 17 (Gent)

135393

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

135394

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

135395

Neoclassicistisch burgerhuis

135396

datering

stijl

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1870 in opdracht van burgerhuizen
Edouard Vervaet gebouwd. In het stadsarchief is geen bouwdossier
aanwezig van het pand. De woning met een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel sluit qua materiaalgebruik, stijl en volume aan
bij het straatbeeld.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Muinkkaai 2 (Gent)

Dit op een hoek gepositioneerde ruime herenhuis in neoclassicistische herenhuizen
stijl werd in 1874 ontworpen. De handtekening van de architect kon
niet ontcijferd worden. De driegevelwoning op trapeziumvormig
grondplan telt drie bouwlagen en een mezzanine onder een
onregelmatig tentdak. De voor‐ en zijgevels zijn identieke
bepleisterde lijstgevels, op hardstenen plint.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Muinkkaai 25 (Gent)

burgerhuizen
Dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1860
ontworpen en gebouwd door de Gentse aannemer en meester‐
metselaar Adolphe De Hoon. In 1909 werd door architect Richard
Goetgeluck de erker en het balkon op de eerste verdieping
aangebracht. De brede rijwoning telt vier traveeën en drie bouwlagen
onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Gent

Muinkkaai 26 (Gent)

burgerhuizen
Dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1861 in het
kadaster geregistreerd op vraag van handelaar en katoenfabrikant
Désiré Vandenhove. De ruime burgerwoning telt drie brede traveeën
en twee en een halve bouwlagen onder een pannen zadeldak met de
nok parallel aan de straat, en heeft een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Neoclassicistische rijwoning

Gent

Gent

Muinkkaai 3 (Gent)

Deze bescheiden stadswoning in sobere neoclassicistische stijl werd stadswoningen derde kwart
19de eeuw
in 1867 in het kadaster geregistreerd. De rijwoning telt drie traveeën
en drie bouwlagen onder een zadeldak met de nok parallel aan de
straat. De bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel staat op een
hardstenen plint.

neoclassicisme

135397

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 30 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1860 ontworpen en in burgerhuizen
1861 opgetrokken. Opdrachtgever was Jules Désiré Waldack, klerk‐
griffier aan de Rechtbank van eerste aanleg in Gent. De rijwoning telt
drie traveeën, een souterrain, drie bouwlagen en een mezzanine,
onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135398

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Muinkkaai 32‐33 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl met
inslag van de Louis‐Philippestijl werd op vraag van advocaat Gustave
Van Hoorebeke gebouwd. Nummer 32 werd volgens een
bouwaanvraag van 1860 gebouwd, en nummer 33 volgde in 1873.
Het ensemble omvat een rijwoning met dubbelhuisopstand van vier
traveeën, en een hoekpand met enkelhuisopstand van twee bij drie
traveeën, beide drie bouwlagen hoog onder een afgewolfd pannen
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135399

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Muinkkaai 35‐36, 37, 40‐41, 41A (Gent)

Dit ensemble van vijf identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl burgerhuizen
werd in 1858 ontworpen. De woning op de Muinkkaai 35 was in het
bezit van Amélie De Schrijver. Zij diende in 1858 een bouwaanvraag in
voor drie woningen met identieke gevelontwerpen, namelijk voor de
nummers 35, 36 en 37. Ook nummer 40 en 41 kregen hetzelfde
gevelontwerp. Er kan aangenomen worden dat ofwel Lodewijk
Roelandt, ofwel Louis Beaufays instond voor het ontwerp van het
ensemble.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

692/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

De Hoon Adolphe (Ontwerper),
Goetgeluck Richard (Ontwerper)

Beaufays Louis J. (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper)
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datering

135400

Neoclassicistisch herenhuis,
bouwmeesterswoning Bernard Lion

Gent

Gent

Muinkkaai 4 (Gent)

Dit herenhuis in neoclassicistische stijl werd volgens de
bouwaanvraag uit 1859 als eigen woning gebouwd door de aannemer
en bouwmeester Bernard Lion, vermoedelijk ook naar eigen ontwerp.
Het pand werd kadastraal geregistreerd in 1861, en vervolgens
uitgebreid met een haaks aanleunende paardenstal in 1867. Het hotel
werd heringericht tot dokterspraktijk en achteraan uitgebreid, naar
een ontwerp door de architect Adrien Ledoux uit 1895.

derde kwart
herenhuizen,
architectenwoni 19de eeuw
ngen,
dokterspraktijke
n

135401

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 44 (Gent)

burgerhuizen
Dit statige burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1859
ontworpen in opdracht van textielfabrikant Ferdinand Lousbergs. De
aannemer voor de werken was Louis Gildemijn. De rijwoning telt vier
traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

135402

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 45 (Gent)

135403

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 46 (Gent)

135404

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

135405

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

135406

Neoclassicistisch burgerhuis

135407

Dokterswoning

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Ledoux Adrien (Ontwerper), Lion
Bernard (Ontwerper), Lion
Bernard (Opdrachtgever)

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gildemijn Louis senior
(Ontwerper), Myncke Frères
(Ontwerper)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een rijkelijk gedecoreerde neoclassicistische stijl
werd in 1861 ontworpen in opdracht van de Gentse schilder
Ferdinand Van Beerlere‐Casier. De rijwoning telt vier gelijke traveeën
en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak
en is voorzien van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd rond 1860 gebouwd in
opdracht van Ferdinand Van Beerlere – Casier. Van Beerlere‐Casier
liet ook de naastliggende woning op nummer 45 bouwen met een
bouwaanvraag uit 1861. Van de woning is geen bouwdossier
aanwezig in het stadsarchief. De rijwoning telt drie traveeën, een
souterrain en drie bouwlagen, onder een pannen zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Muinkkaai 47 (Gent)

Dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1859
ontworpen in opdracht van koopman en industrieel Charles Zurée.
Gezien het statige karakter van de woning, is het waarschijnlijk dat
deze welgestelde burger er zelf ging wonen. We kennen Zurée als de
eigenaar van een huidververij in de Rodelijvekensstraat die hij
oprichtte in de 1871; hij verhuisde zijn bedrijf in 1879 naar Melle,
waar hij toen ook ging wonen.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Muinkkaai 48 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 in het kadaster burgerhuizen
geregistreerd op naam van Leo Rommelaere, die volgens het kadaster
vitriol fabrikant van beroep was. In het stadsarchief is geen
bouwdossier aanwezig van het pand, maar gezien de vele
gelijkenissen met het aanpalende nummer 49 kan gesteld worden dat
beide woningen samen zijn ontworpen.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Gent

Muinkkaai 49 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 gebouwd. In het burgerhuizen
stadsarchief is geen bouwdossier aanwezig van het pand, maar gezien
de vele gelijkenissen met het aanpalende nummer 48 kan gesteld
worden dat beide woningen samen zijn ontworpen. De rijwoning telt
drie bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Gent

Muinkkaai 5 (Gent)

dokterswoninge vierde kwart
Dit burgerhuis in eclectische stijl werd in 1895 ontworpen door de
Gentse architect Adrien Ledoux in opdracht van dokter Charles
n, burgerhuizen 19de eeuw
Gevaert‐Verhelst. Hij liet gelijktijdig het naastliggende
neoclassicistische herenhuis Muinkkaai 4 verbouwen tot
dokterspraktijk. De woning in neotraditionele baksteenarchitectuur
telt drie bouwlagen boven een souterrain en onder een mansardedak
met leien.

693/1748

eclecticisme

Ledoux Adrien (Ontwerper)
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

135408

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 50 (Gent)

135409

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 51, 51A‐D (Gent)

Dit omvangrijke burgerhuis werd in 1862 gebouwd in opdracht van
fabrikant August Hooreman. De oorspronkelijke gevelbepleistering
van het burgerhuis werd volgens een vergund ontwerp van architect
Paul De Taeye uit 1947 vervangen door een nieuw parement in
gevelsteen met bijhorende vensteromlijstingen, sluitstenen en
waterlijsten. Enkel de cordonvormende lekdrempels zijn
oorspronkelijk.

135410

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

135411

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

135412

Neoclassicistisch burgerhuis

135413

datering

stijl

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1863 ontworpen in
opdracht van Napoleon Van Driessche. De rijwoning telt drie gelijke
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen
zadeldak en is voorzien van een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Muinkkaai 52 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 gebouwd in
opdracht van patissier Julien De Wulf‐Droesbeke. De rijwoning telt
drie gelijke traveeën en drie bouwlagen, boven een souterrain, onder
een pannen zadeldak, en heeft een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Muinkkaai 56 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1869 ontworpen in
opdracht van August Van Landeghem‐Ganton. Het maakt deel uit van
een ensemble met de aanpalende, verbouwde nummer 54‐55 en met
het huis op nummer 53. De rijwoning telt drie traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak en
heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Gent

Gent

Muinkkaai 57 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 ontworpen door burgerhuizen
architect J.B. Van de Walle. De opdrachtgever was ondernemer Jean
Gelyn. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak,
en heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Van de Walle J.B. (Ontwerper)

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 58 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd vermoedelijk in het
derde kwart van de 19de eeuw gebouwd. In 1902 diende de
toenmalige bouwheer een bouwaanvraag in voor het wijzigen van de
gevel, met onder andere de toevoeging van een erker, en een
aanpassing van de interieurindeling, naar ontwerp van architect René
Van Herrewege. De rijwoning telt vier traveeën en drie bouwlagen
boven een kelder en onder een pannen zadeldak, voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Van Herrewege René (Ontwerper)

135414

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 59 (Gent)

Dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1867
ontworpen in opdracht van Jan Baptiste Mallet. De rijwoning met
dubbelhuisindeling heeft vier gelijke traveeën, telt drie bouwlagen
onder een mank pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135415

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 60 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1864 ontworpen in
opdracht van Charles Jean Vanderveken. De rijwoning telt drie gelijke
traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een
bepleisterde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135416

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 61 (Gent)

Dit neoclassicistische burgerhuis, gepositioneerd op de hoek met de burgerhuizen
Arendstraat, werd rond 1864 gebouwd in opdracht van Melchior
L’Hoste. L’Hoste was aannemer en maître macon van beroep, en
stond waarschijnlijk ook in voor het ontwerp van de woning. De
hoekwoning telt drie bouwlagen boven een kelder en vier traveeën in
de Muinkkaai en drie traveeën in de Arendstraat.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

694/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

De Taeye Paul (Ontwerper)

L'Hoste‐Van Ryckeghem Melchior
(Ontwerper), L'Hoste‐Van
Ryckeghem Melchior
(Opdrachtgever)
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135417

Burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 62 (Gent)

Dit eclectische burgerhuis, gepositioneerd op de hoek van de straat, burgerhuizen
werd rond 1907 gebouwd in opdracht en naar ontwerp van architect
Prosper Buyck. In dezelfde bouwaanvraag regelt hij ook de bouw van
de naastgelegen hoekwoning met voordeur in de Muinklaan 1,
waarmee deze woning een heterogeen ensemble vormt. De zeer
ondiepe hoekwoning telt drie traveeën en drie bouwlagen op
souterrain, gevat onder een pannen zadeldak en heeft een
uitgewerkte representatieve lijstgevel met een rood
baksteenparement.

derde kwart
19de eeuw

Buyck Prosper (Ontwerper), Buyck
Prosper (Opdrachtgever)

135418

Hoekhuis ontworpen door P. Buyck

Gent

Gent

Muinkkaai 62A, Muinklaan 1 (Gent)

Architecturaal geheel van twee burgerhuizen, samen met Muinkkaai burgerhuizen
62, volgens de bouwaanvraag van 1907 opgericht in opdracht en naar
ontwerp van architect Prosper Buyck. Hoekhuis met een verhard
voortuintje aan de zijde van de Muinklaan. Enkelhuis van twee
traveeën aan de Muinklaan en drie traveeën aan de Muinkkaai.

voor WO I

Buyck Prosper (Ontwerper)

135419

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 7 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1846 in opdracht van J. De Rache, meer bepaald
als een ensemble van drie bouwlagen met de naastliggende woning.
Vermoedelijk werd de gevel rond 1900 verhoogd met een halve
bouwlaag, waarbij gelijktijdig het geveldecor werd verrijkt.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135420

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 8 (Gent)

burgerhuizen
Dit brede burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1846
ontworpen in opdracht van de arts Adolphe Burggraeve. Hij diende in
hetzelfde jaar ook een bouwaanvraag in voor het naastliggende pand
op nummer 9. De rijwoning met een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel telt drie bouwlagen boven een souterrain onder een
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135421

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Gent

Muinkkaai 83‐84, 85 (Gent)

Dit ensemble van burgerhuizen in neoclassicistische stijl kreeg haar
huidige, uniforme uitzicht door twee verbouwingen rond 1907 en
1916. In twee fases werd een volume, dat vermoedelijk opklimt tot
het derde kwart van de 19de eeuw en dienst had gedaan als
bijgebouw en directeurswoning van de dierentuin, omgevormd tot
drie woningen met een homogene gevelafwerking.

135422

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 86 (Gent)

burgerhuizen
De bouw van dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in
1848 in het kadaster geregistreerd. De bouwheer was aannemer
Henri Broekhans, die vermoedelijk ook instond voor het ontwerp. De
rijkelijk aangebrachte geveldecoratie met onder meer een
kenmerkende erker dateert uit het begin van de 20ste eeuw. De
woning maakte oorspronkelijk deel uit van een eenheidsbebouwing
van zeven traveeën.

voor WO I,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135423

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Muinkkaai 9 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met onconventionele
gevelindeling werd in 1846 in opdracht van geneesheer Adolphe
Burggraeve ontworpen. Hij diende eerder dat jaar ook een
bouwaanvraag in voor het naastliggende pand op nummer 8.
Dubbelhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak met bepleisterde
en geschilderde lijstgevel op een fraai uitgewerkte hardstenen plint

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135424

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert

Gent

Gent

Muinklaan 10 (Gent)

Burgerhuis met bewaarde voortuin, afgesloten door een strak ijzeren burgerhuizen,
hekken
hek met vernieuwd toegangspoortje volgens de bouwaanvraag van
1913 opgericht naar ontwerp van architect Franz Langeraert – Van de
Voorde voor zijn echtgenote. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een mansardedak.

voor WO I

695/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

neoclassicisme
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I, WO I

plantensoort

context

persoon

Masereel Ch. (Ontwerper), Van
Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)

Broekhans Henri (Ontwerper),
Broekhans Henri (Opdrachtgever)

Langeraert François (Ontwerper)
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135425

Burgerhuis van 1906

Gent

Gent

Muinklaan 11 (Gent)

burgerhuizen,
Burgerhuis met bewaarde voortuin, voorzien van een ijzeren art‐
nouveauhek met vlindermotief, volgens de bouwaanvraag van 1906 hekken
ontworpen in opdracht van bouwheer Maurice Berger. De uitvoering
gebeurde door de Gentse aannemer Achille Van Hoecke – Taragola.
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven een
souterrain.

voor WO I

Van Hoecke‐Taragola Achille
(Ontwerper)

135426

Burgerhuis van 1913

Gent

Gent

Muinklaan 12 (Gent)

Burgerhuis met voortuin, afgebakend door decoratief ijzeren hekwerk burgerhuizen,
op een sokkel van blauwe hardsteen, volgens de bouwaanvraag van hekken
1913 opgericht in opdracht van bouwheer Otto Lorenz naar ontwerp
van architect Franz Langeraert – Van de Voorde. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een
zadeldak.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

135427

Burgerhuis van 1911

Gent

Gent

Muinklaan 16 (Gent)

Burgerhuis met bewaarde voortuin afgesloten door behouden
decoratief ijzeren hekwerk op een sokkel van blauwe hardsteen,
volgens de bouwaanvraag van 1911 opgericht onder leiding van de
Gentse aannemer De Landsheere, in opdracht van mevrouw E. Van
Hoecke. Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain, onder een zadeldak.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

De Landsheere J.B (Ontwerper)

135428

Hoekhuis ontworpen door G. Monnier

Gent

Gent

Muinklaan 17 (Gent)

Burgerhuis met voortuin, afgesloten door strak ijzeren hekwerk op
een sokkel van blauwe hardsteen, volgens de bouwaanvraag van
1931 opgericht in opdracht van bouwheer Gustaaf De Paepe naar
ontwerp van architect Guillaume Monnier. Onderkelderd hoekhuis
met een geaccentueerde hoektravee met vijfzijdige erker die
doorloopt over de drie bouwlagen.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

135429

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Gent

Muinklaan 18 (Gent)

Burgerhuis, volgens bouwaanvraag van 1910 naar ontwerp van
architect Urbain Crommen en gelegen achterin voortuintje met
bewaard ijzeren hekwerk. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en
drie bouwlagen onder laag zadeldak.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper)

135430

Burgerhuis ontworpen door C. Van Daele

Gent

Gent

Muinklaan 19 (Gent)

Modernistisch burgerhuis met bewaarde voortuin en ijzeren hekwerk burgerhuizen,
hekken
met geometrische figuren op een hardstenen sokkel en met
aansluitend op de achtertuin een garage met toegang via de
Hertstraat, volgens de bouwaanvraag van 1931 opgericht in opdracht
van bouwheer Werner Renodeyn naar ontwerp van architect Cam.
Van Daele.

interbellum

135432

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck Gent

Gent

Muinklaan 20 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag van 1908 naar ontwerp van architect Prosper
Buyck. Gelegen achterin voortuintje met bewaard ijzeren hekwerk,
eveneens naar ontwerp van 1908. Voorgevel van witte baksteen
boven arduinen onderbouw met twee keldervensters.

voor WO I

135433

Burgerhuis ontworpen door A. Liebert

Gent

Gent

Muinklaan 21 (Gent)

Modernistisch burgerhuis met voortuin, afgebakend door ijzeren
hekwerk met geometrische motieven op een hardstenen sokkel,
volgens de bouwaanvraag van 1929 opgericht in opdracht van
professor Victor Willem naar ontwerp van architect Armand Liebert.
Gedeeltelijk onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een plat dak.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

135434

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck Gent

Gent

Muinklaan 22 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven souterrain
onder laag zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1907 in opdracht
van de heer L. De Neef naar ontwerp van architect Prosper Buyck.

burgerhuizen

voor WO I

696/1748

typologie

datering

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Van Daele Camille (Ontwerper)

Buyck Prosper (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

modernisme

Liebert Armand (Ontwerper)

Buyck Prosper (Ontwerper)
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stijl

135435

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Muinklaan 23, 33‐35, 39‐43 (Gent)

Ensemble van burgerhuizen aansluitend bij de strengere
baksteenarchitectuur uit de dertiger jaren van de 20ste eeuw,
gekenmerkt door de ideeën der nieuwe zakelijkheid.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

135431

Twee burgerhuizen ontworpen door L.
Cleppe

Gent

Gent

Muinklaan 2‐4 (Gent)

Twee burgerhuizen in eenheidsarchitectuur met repeterend schema
volgens de bouwaanvragen van 1914 opgericht naar ontwerp van
architect L. Cleppe. Onderkelderde enkelhuizen van telkens twee
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

burgerhuizen

WO I

135436

Burgerhuis ontworpen door C. Hoge

Gent

Gent

Muinklaan 25 (Gent)

burgerhuizen
Het burgerhuis in neotraditionalistische stijl is een kenmerkend
ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge, zie ook signatuur links
naast de erker: Ch. Hoge/ Arch. Gand/1935. Enkelhuis van drie
bouwlagen boven een halfondergrondse garage onder een zadeldak.

135437

Architectenwoning Albert De Wilde

Gent

Gent

Muinklaan 27 (Gent)

135438

Burgerhuis ontworpen door F. Meirlé en R. Gent
Scherpereel

Gent

135439

Burgerhuis ontworpen door Ch. Masereel

Gent

135440

Burgerhuis ontworpen door L. De Keyser

135441

135442

context

persoon
Baecke Maurice (Ontwerper),
Cleppe Louis (Ontwerper), Malfait
Carlos (Ontwerper), Monnier
Guillaume Auguste Arthur
(Ontwerper), Nuyens Frans
(Ontwerper), Van den Broecke H.
(Ontwerper)
Cleppe Louis (Ontwerper)

neotraditioneel

Hoge Charles (Ontwerper)

architectenwoni interbellum
Modernistisch burgerhuis met bewaarde voortuin, afgesloten door
ngen, hekken,
ijzeren buishekwerk boven een bakstenen sokkel en gevat tussen
bakstenen pijlers, volgens een bouwaanvraag van 1932 opgericht in hekpijlers
opdracht en naar ontwerp van architect Albert De Wilde.
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
een plat dak, op een plint van blauwe hardsteen.

modernisme

De Wilde Albert (Ontwerper), De
Wilde Albert (Opdrachtgever)

Muinklaan 29 (Gent)

burgerhuizen
Modernistisch burgerhuis met bewaarde voortuin, volgens een
bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van bouwheer Ernest
Suys naar ontwerp van architecten Frans Meirlé en R. Scherpereel.
Deels onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een plat dak.

modernisme

Meirlé Frans (Ontwerper),
Scherpereel René (Ontwerper)

Gent

Muinklaan 3 (Gent)

Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1907 opgericht naar
ontwerp van architect Ch. Masereel in opdracht van bouwheer E. De
Sorgher. Het rijhuis is voorzien van een voortuintje. Enkelhuis van
twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien en
pannen, nok evenwijdig aan de straat) met dakkapel.

Gent

Gent

Muinklaan 31 (Gent)

Burgerhuis ontworpen door L. Boulpaep

Gent

Gent

Muinklaan 37 (Gent)

Hoekhuis ontworpen door Geo Bontinck

Gent

Gent

Muinklaan 45 (Gent)

interbellum

voor WO I

Masereel Ch. (Ontwerper)

burgerhuizen,
Burgerhuis met bewaarde voortuin, afgesloten door decoratief,
ijzeren hekwerk op een sokkel van blauwe hardsteen en gevat tussen hekken,
bakstenen pijlers met hardstenen dekstenen, volgens bouwaanvraag hekpijlers
van 1929 opgericht in opdracht van bouwheer A. Delahaye naar
ontwerp van architect Leon De Keyser. Onderkelderd enkelhuis van
drie bouwlagen onder een zadeldak.

interbellum

De Keyser Leon (Ontwerper)

Burgerhuis met bewaarde voortuin, afgesloten door vernieuwd
ijzeren hekwerk op een sokkel in blauwe hardsteen , volgens een
bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van bouwheer
Antoine Laenen naar ontwerp van architect Leo Boulpaep.
Gedeeltelijk onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Boulpaep Leo (Ontwerper)

Hoekhuis in nieuwe zakelijkheid met bewaarde gemetste
bloembakken en voortuin, volgens een bouwaanvraag van 1932
opgericht in opdracht van Eug. Dujardin naar ontwerp van architect
Georges Bontinck. Gedeeltelijk onderkelderd burgerhuis van drie
bouwlagen en een lagere aanbouw van twee bouwlagen en een
aansluitende garage van één bouwlaag, onder een plat dak.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

697/1748

burgerhuizen

interbellum

plantensoort

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)
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135443

Burgerhuis ontworpen door F. Bodson en
A. Pompe

Gent

Gent

Muinklaan 6 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met kantoor, volgens de bouwaanvraag van 1914
gebouwd naar ontwerp van het architectenvennootschap F. Bodson &
A. Pompe, in opdracht van de heer Eduard Rossel. Enkelhuis van vier
bouwlagen en een bijkomende zolderverdieping onder een plat dak
verscholen achter een pseudomansardedak met vernieuwde
dakvlakramen.

WO I

135444

Burgerhuis van 1907

Gent

Gent

Muinklaan 7 (Gent)

Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1907 opgericht in opdracht burgerhuizen,
hekken
van bouwheer E. Van Loo. De voortuin wordt afgesloten door een
ijzeren art‐nouveauhek met vlindermotief. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een
mansardedak.

voor WO I

135445

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert

Gent

Gent

Muinklaan 8 (Gent)

Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1913 opgericht in opdracht burgerhuizen
van mevrouw Sidonie Van Loo naar ontwerp van architect Franz
Langeraert – Van de Voorde, zoals gesigneerd rechts op de puilijst:
F.J. Langeraert / architecte 1913. Onderkelderd enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

voor WO I

135446

Burgerhuis van 1906

Gent

Gent

Muinklaan 9 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1906 opgericht burgerhuizen,
hekken
in opdracht van bouwheer Edouard Rossel. Enkelhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Voortuin met
oorspronkelijke aanleg, afgesloten door sierlijk ijzeren hekwerk met
de uitbeelding van vlinders, waarvan het ontwerp eveneens van 1906
dateert.

voor WO I

135448

Stadswoning

Gent

Gent

Napoleon Destanbergstraat 1 (Gent)

Stadswoning van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak uit stadswoningen eerste kwart
begin 19de eeuw, heden gedecapeerd.
19de eeuw

135449

Nijverheidsgebouw

Gent

Gent

Napoleon Destanbergstraat 11‐13 (Gent)

Industrieel gebouw, opgevat als een drie bouwlagen hoge
baksteenbouw van in totaal twaalf traveeën, gebouwd in opdracht
van Van Loo in 1850 en 1857.

nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

135450

Stadswoning

Gent

Gent

Napoleon Destanbergstraat 3 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak uit begin 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

135452

Burgerhuis met vermoedelijk resten van
Penitentenklooster

Gent

Gent

Nederkouter 103‐107 (Gent)

Breedhuis gebouwd op de plaats van het voormalige
Penitentenklooster. Lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1788. Vermoedelijk
bevatten opslagplaats, garages en scheidingsmuur resten van het
voormalige klooster.

kloosters,
16de eeuw,
stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135453

Twee empirehuizen

Gent

Gent

Nederkouter 11, 37, 37A‐C (Gent)

Twee empirehuizen met bepleisterde en geschilderde voorgevel van burgerhuizen
drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak; bouwaanvragen door
dezelfde eigenaar respectievelijk in 1851 en 1850.

135454

Hotel De Cock

Gent

Gent

Nederkouter 112‐114 (Gent)

Classicistisch herenhuis met U‐vormig grondplan, daterend uit het
laatste kwart van de 18de eeuw door het samenvoegen van enkele
oudere huisjes; drie linkertraveeën toegevoegd in aangepaste stijl in
1826. In de inkomhal van het Instituut van Gent hangt een
oorlogsgedenkteken ter ere van de gesneuvelde oud‐leerlingen.

135455

Laatclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Nederkouter 118‐120 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken in
laatclassicistische stijl, uit het einde van de 18de eeuw. Volgens de
bouwaanvraag zijn de drie rechtertraveeën toegevoegd in aangepaste
stijl in 1816.

135456

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 122 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen met
twee zadeldaken, opgetrokken in de 18de eeuw ter vervanging van
twee oudere huizen, derde bouwlaag toegevoegd in 1816 onder
leiding van J.B. Van de Cappelle.

698/1748

typologie

herenhuizen,
oorlogsgedenkt
ekens,
wagenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Bodson Fernand (Ontwerper),
Pompe Antoine (Ontwerper)

Langeraert François (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

empire

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

classicisme

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

stadswoningen 18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Verbanck Geo (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder), Vindevogel
(Zwijnaarde) (Uitvoerder)

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)
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135457

Hotel Claeys‐De Cock

Gent

Gent

Nederkouter 124 (Gent)

135458

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

Gent

Gent

135459

Burgerhuis in Lodewijk XVI‐stijl

Gent

135460

Burgerhuis in empirestijl

135461

datering

stijl

herenhuizen,
Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met
schilddak; huidige gevel in 1828 te dateren met behoud van poort van wagenhuizen
1827 naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle. Haakse aanbouwen van
twee bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

eerste helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

classicisme

Nederkouter 125‐127 (Gent)

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid; baksteenbouw uit de jaren 1930.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Gent

Nederkouter 129, 129A‐D (Gent)

Fraai Lodewijk XVI‐huis van drie traveeën en drie bouwlagen met
attiekverdieping, uit het einde van de 18de eeuw; bepleisterde
lijstgevel met rechthoekige, omlijste vensters.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Gent

Gent

Nederkouter 131, 131A‐C (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met 20ste‐eeuwse
attiekverdieping en afgedekt met zadeldak, daterend van 1832.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

empire

Neobarok hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 132 (Gent)

Neobarok hoekgebouw van in totaal zes traveeën en drie bouwlagen, burgerhuizen
afgedekt met pseudomansardedak; volgens plintopschrift
opgetrokken naar ontwerp van J. De Leu‐Laureys in 1900.

voor WO I

neobarok

135462

Neobarok burgerhuis

Gent

Gent

Nederkouter 137 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak, met bepleisterde lijstgevel uit het laatste kwart
van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neobarok

135463

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 147 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met twee
onderkelderde bouwlagen en twee traveeën met zadeldak, uit het
tweede kwart van de 18de eeuw; toevoeging bovenste verdieping in
1816.

stadswoningen, tweede kwart
winkels
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

135464

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 2, 2A‐B (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit het einde van de 18de of
begin van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

135465

Hotel Legrand

Gent

Gent

Nederkouter 28, 26A (Gent)

vierde kwart
herenhuizen,
Ruim Lodewijk XVI‐herenhuis van drie bouwlagen met plat dak,
Mariabeelden, 18de eeuw
volgens bouwaanvraag daterend van 1784. Bepleisterde voorgevel
tuinpaviljoenen
van negen traveeën met enkelhuisopstand, horizontaal
geaccentueerd door de duidelijk afgelijnde registers en het klassiek
entablement. Tuinpaviljoentje aan de kaai van de Leie. Gebouwtje op
achthoekig grondplan met bepleisterde geveltjes in Lodewijk XVI‐stijl
vermoedelijk daterend van 1785.

135466

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 28A (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens
19de‐eeuwse bouwaanvraag oorspronkelijk trapgeveltje uit de 17de
eeuw, aangepast en bepleisterd in 18de eeuw en 1862.

135467

Herenhuis met tuinpaviljoen

Gent

Gent

Nederkouter 28B (Gent)

burgerhuizen,
Enkelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met plat dak;
verbonden met het huis ernaast. Vermoedelijk voorgevel vernieuwd tuinpaviljoenen
in het eerste kwart van de 19de eeuw en voorzien van vernieuwd
parement in aangepaste stijl in de eerste helft van de 20ste eeuw.
Door es beschaduwd tuinpaviljoentje op achthoekige plattegrond aan
de waterkant, volgens bouwaanvraag daterend van 1860.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

135468

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 3 (Gent)

Bepleisterd hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak, op
burgerhuizen,
verbouwingsaanvraag van 1847 met trapgevel, huidige voorgevel
winkels
daterend uit het derde kwart van de 19e eeuw. Drie traveeën brede
lijstgevel met rechthoekige vensters voorzien van fraaie omlijstingen
met versierde oren en sluitsteen in second‐empirestijl. Eenvoudige
zijgevel in de Ketelvest van zes traveeën met lekdrempels.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

699/1748

typologie

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)
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typologie

135469

Stadswoning met renaissancegevel

Gent

Gent

Nederkouter 30 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
fraaie renaissancegevel met in‐ en uitgezwenkte top uit de 16de
eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

135470

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 39 (Gent)

Traditioneel hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak,
opklimmend tot de 17de eeuw, gecementeerd in het midden van de
20ste eeuw. Verankerde voorgevel van vier traveeën met trapgevel
van 8 trappen + topstuk en aanleunend lijstgeveltje.

stadswoningen 17de eeuw

135471

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 42‐48 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen onder plat dak, uit het begin van de
20ste eeuw. Voorgevel van vier traveeën met parement van
geglazuurde witte baksteen verlevendigd met banden van donkere
baksteen en verwerkt met arduin.

burgerhuizen,
winkels

135472

Classicistische stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 43‐45 (Gent)

Rijhuis opgesplitst in twee woningen, vijf traveeën en drie bouwlagen stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
onder zadeldak, oorspronkelijk Lodewijk XVI‐gevel aangepast en
voorzien van derde bouwlaag in 1844.

135473

Burgerhuis

Gent

Gent

Nederkouter 47 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw. Winkelpui met
faiencetegels volgens opschrift naar ontwerp van A. Claessens van
1930.

burgerhuizen,
winkels

135474

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Nederkouter 49 (Gent)

Stadswoning met verankerde trapgevel met 6 treden + topstuk van
drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, vermoedelijk
opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in de 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

135476

Art‐nouveauburgerhuis

Gent

Gent

Nederkouter 51 (Gent)

Rijhuis van één travee met drie bouwlagen onder zadeldak; art‐
nouveaugevel van 1910.

burgerhuizen

135477

Stadswoning Het zwaert hondeken

Gent

Gent

Nederkouter 53 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen derde kwart
19de eeuw
19de‐eeuwse bouwaanvraag met bepleisterde lijstgevel opgetrokken
ter vervanging van een trapgeveltje in 1850.

135478

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 55 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen opklimmend tot 17de‐
18de eeuw, aangepast tot lijstgevel in 1834.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

135479

Stadswoning in empirestijl

Gent

Gent

Nederkouter 57 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen. Oorspronkelijk
empiregeveltje van 1834, gecementeerd en gemoderniseerd in het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

135475

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Nederkouter 5‐7 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Twee rijhuizen van elk drie traveeën en drie bouwlagen onder
18de eeuw
schilddak; laatclassicistische lijstgevels opgetrokken in
eenheidsbebouwing in de late 18de eeuw, aangepast in 19de en begin
20ste eeuw.

135480

Burgerhuis

Gent

Gent

Nederkouter 59‐65 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën met oorspronkelijk drie bouwlagen, later
voorzien van een vierde bouwlaag onder plat dak,
voorgevelordonnantie en parement van geglazuurde stenen uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

135481

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkouter 67 (Gent)

stadswoningen, tweede kwart
Stadswoning met sobere lijstgevel van drie traveeën en drie
19de eeuw
bouwlagen; bouwaanvraag van 1827 ondertekend: par P.J. Guislain‐ winkels
Fuerison.

135482

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 69 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldak, in kern opklimmend tot stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
de 17de eeuw, aanpassingen en bepleistering in 1838, gedecapeerd in
de 20ste eeuw. Aanbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
19de eeuw
zadeldak met gelijkaardige ordonnantie.

700/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

renaissance

eerste helft
20ste eeuw

classicisme

Claessens André (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

voor WO I

art nouveau

empire, art deco

classicisme

eerste helft
20ste eeuw

Guislain‐Fuerison Petrus Judocus
(Ontwerper)
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135483

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkouter 9 (Gent)

Bepleisterd en geschilderd hoekhuis onder plat dak, vermoedelijk in stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw
kern 18e‐eeuws, aangepast in de 19e eeuw. Drieverdiepingshuis met
voor‐ en zijgevel van vijf en drie traveeën.

135484

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederkwaadham 1, Nederpolder 25 (Gent) Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, volgens burgerhuizen
archiefstukken gevel daterend van 1769 en voorzien van een
bepleisterde en geschilderde voorgevel. Volledig gecementeerde
zijgevel van drie traveeën in de Nederkwaadham.

135485

Stadswoning

Gent

Gent

Nederkwaadham 13 (Gent)

Heden drie traveeën brede lijstgevel met twee bouwlagen onder steil stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw
zadeldak met haaks erop een geknikt zadeldak. De zichtbare
zijtuitgevel met muurvlechtingen wijst op een oudere kern.

135486

Restant van een herenhuis

Gent

Gent

Nederkwaadham 7 (Gent)

herenhuizen
Vermoedelijk hoger opgetrokken middentravee van een voormalig
18de‐eeuws herenhuis. Baksteenbouw, met drie bouwlagen van twee
traveeën en bekronend pseudo‐driehoekig fronton op vlakke
pilasters.

135487

Hotel Vanden Meersche

Gent

Gent

Nederpolder 1 (Gent)

Het Hotel Vanden Meersche klimt op tot de huizen de Groten en
Clenen Pelicaen, die circa 1547 werden herbouwd tot een
patriciërswoning, waarvan nog enkele vleugels resteren. In de 18de
eeuw onder Jean‐Baptiste Ignace Vanden Meersche omgevormd tot
een typisch, grootschalig herenhuis met straat‐ en tuinvleugels
rondom een binnentuin.

herenhuizen,
kloosters,
Mariabeelden,
paardenstallen,
siertuinen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren),
zonnewijzers

135488

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederpolder 12‐14 (Gent)

Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de
eerste helft van de 18de eeuw. Zijgevel van drie traveeën:
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw

135489

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Nederpolder 15 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis van drie bouwlagen hoog, drie traveeën
breed en twee traveeën diep, onder afgewolfde bedaking, daterend
uit de 19de eeuw. Gelijkvloerse verdieping over gehele breedte
ingenomen door houten winkelpui waarvan het klassiek hoofdgestel
met frontonbekroning ter hoogte van deur, versierd is met
muziekinstrumenten.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

135490

Burgerhuis Goethals

Gent

Gent

Nederpolder 17‐21 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, zogenaamd naar de familie die dit huis van einde 18de
eeuw tot midden 19de eeuw bewoond heeft; ook vermeld als
Borluutsteen of Zwarte of Grote Moor. Breedhuis van elf traveeën en
twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak; kern uit de 16de eeuw
nog herkenbaar aan de wenteltrap van de traptoren waarvan het
bovenste gedeelte met de uitkijktoren in de eerste helft van de 20ste
eeuw werd afgebroken; bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit
de 19de eeuw.

16de eeuw,
19de eeuw

135491

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Nederpolder 18‐24 (Gent)

Twee rijhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier
traveeën, met zadeldak, uit de 19de eeuw met een bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel.

135492

Romaanse patriciërswoning De Kleine
Sikkel

Gent

Gent

Nederpolder 2 (Gent)

Dit imposante gebouw staat bekend als De Kleine Sikkel en dateert uit burgerhuizen
het begin van de 13de eeuw. Het huidige uitzicht is het resultaat van
een restauratie van 1912. De voorgevel is een brede gekanteelde
schermgevel uit Doornikse kalksteen die typisch is voor de eerste
stenen woonhuizen in de stad.

701/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
18de eeuw

18de eeuw

18de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

classicerende
barok, rococo,
neoclassicisme

neoclassicisme

stadswoningen 19de eeuw

13de eeuw,
voor WO I

romaans

De Braekeleir Gaston (Ontwerper)
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135493

Stadswoning

Gent

Gent

Nederpolder 23 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met trapgevel en
zadeldak. Volledig gecementeerd geveltje met schijnvoegen.
Rechthoekige muuropeningen, waterlijsten en trapgeveltje wijzen op
een oude kern, mogelijk uit de 17de eeuw. Achtergevel, eveneens
gecementeerde trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen.

135494

Neogotisch burgerhuis met restant steen
en stadsomwalling

Gent

Gent

Nederpolder 4 (Gent)

burgerhuizen,
Het pand vertoont momenteel de uiterlijke kenmerken van een
stadsomwalling
neogotisch dubbelhuis met schilddak maar gaat terug op een 13de‐
eeuws steen waarvan de gewelfde kelder met zuilen bewaard bleef. en, stenen
De achtergevel bleef eveneens bewaard. De huidige straatgevel is een
reconstructie uit 1882 naar de toestand van het pand voor de grote
verbouwing van 1560. Aansluitend bij het pand ligt een deel van de
oude omwalling van de eerste portus van Gent, daterend uit het
vierde kwart van de 10de eeuw.

135495

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederpolder 6 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak,
voorzien van twee oeils‐de‐boeuf, voorzien van een afgeschuinde
hoek en zijgevel van drie traveeën. Volgens archiefstukken daterend
van 1753 en gewezen eigendom van architect David 't Kindt die zelf
de bouwaanvraag indiende.

135496

Huis Vanden Boogaerde

Gent

Gent

Nederpolder 7 (Gent)

herenhuizen
Voorheen genaamd 't Spitaelken met funderingen en overwelfde
kelder naar verluidt uit de 13de eeuw, kern vermoedelijk opklimmend
tot de 15de eeuw, verbouwd en uitgebreid tot herenwoning in de
18de eeuw; voorgevel in 1957 gereconstrueerd naar ontwerp van
architect P. Eeckhout. Bak‐ en natuurstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Zij‐aanbouw uit de 18de eeuw uitziend op Kwaadham met
bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en twee bouwlagen.

135497

Stadswoning

Gent

Gent

Nederpolder 8‐10 (Gent)

Diephuis met gelede trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, stadswoningen derde kwart
17de eeuw,
met zadeldak, uit het derde kwart van de 17de eeuw: gedateerd 1657
eerste helft
in gevelsteen met cartouche. Traditionele bak‐ en zandstenen
20ste eeuw
constructie met oorspronkelijk vier traveeën: bij restauratie en
verbouwing met hoekhuis tot een woon‐ en winkelhuis in het tweede
kwart van de 20ste eeuw is de linker travee waarschijnlijk
weggevallen.

135498

Hoekhuis

Gent

Gent

Nederpolder 9‐13 (Gent)

Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met pseudo‐
mansardedak, voorzien van dakvensters en ‐kapellen, kern uit de
18de eeuw doch volledig gecementeerd. Bovenste verdieping
gewijzigd tot huidige zolderverdieping in de tweede helft van de
20ste eeuw. Voorgevel opgevat als een lijstgevel met zandstenen
plint en twee hoger opgetrokken middentraveeën bekroond met
driehoekig fronton. Zijgevel van vier traveeën en twee bouwlagen.

135499

Bollekensschool

Gent

Gent

Neermeerskaai 1‐2 (Gent)

lagere scholen
De Bollekensschool is een lagere school die in 1967 werd gebouwd
door de stad Gent naar een modernistisch ontwerp van Paul Robiette,
en met een opvallende, speelse decoratie van Carmen Dionyse die de
school haar naam gaf.

na WO II

expo‐stijl

Dionyse Carmen (Ontwerper),
Robiette Paul (Ontwerper)

135500

Woning Puystjens

Gent

Gent

Nekkersberglaan 19 (Gent)

Modernistische halfopen bebouwing, ontworpen door de Oostendse burgerhuizen
architect Marcel Molleman in 1970. Het ontwerp getuigt van typische
kenmerken van Mollemans architectuur en is representatief voor
ontwikkelingen binnen zijn oeuvre. Woning Puystjens is opgevat als
een halfopen bebouwing van twee bouwlagen en een dakverdieping
onder een hellend dak. Opvallend is de atypische, dynamische
volumewerking en gevelopbouw van de woning.

na WO II

modernisme

Molleman Marcel (Ontwerper)

702/1748

typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw,
tweede helft
10de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
13de eeuw

stijl

burgerhuizen

context

persoon

neogotiek

burgerhuizen, derde kwart
architectenwoni 18de eeuw
ngen

13de eeuw,
15de eeuw,
18de eeuw, na
WO II

plantensoort

't Kindt David (Ontwerper)

traditioneel

Eeckhout Paul (Ontwerper)

traditioneel

tweede helft
20ste eeuw,
18de eeuw
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135501

Villa

Gent

Gent

Nekkersputstraat 176 (Gent)

Oorspronkelijk rechthoekig bakstenen gebouwtje in neogotisch
geïnspireerde stijl onder zadeldak met ten noordwesten polygonaal
traptorentje onder spits leien dak, uit eind 19de eeuw; in 1922 na
oorlogsschade hersteld en vergroot.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

135502

Ensemble van arbeiderswoningen

Gent

Gent

Nekkersputstraat 233‐245 (Gent)

Groep van arbeiderswoningen gebouwd in opdracht van de naamloze arbeiderswonin interbellum
gen
vennootschap Filatures et tissages réunis. Rij van twee bouwlagen
met afgesloten voortuintjes van 1930 naar ontwerp van architect A.
Vermeulen.

135503

Kantoorgebouw van Bowater Philips

Gent

Gent

New‐Orleansstraat 100 (Gent)

kantoorgebouw na WO II
Begin jaren zestig van de 20ste eeuw liet kartonfabrikant Bowater‐
Philips een fabriek met een opvallend kantoorgebouw optrekken naar en
ontwerp van de Antwerpse ingenieur‐architect Hugo Van Kuyck.

135504

Meulestedebrug

Gent

Gent

New‐Orleansstraat zonder nummer (Gent) De Meulestedebrug is een brug over het kanaal Gent‐Terneuzen. De bruggen
huidige brug werd in 1955 gebouwd, ter vervanging van een
oorspronkelijke draaibrug. Die draaibrug werd in 1940 aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog vernietigd. De huidige brug is een
basculebrug die is samengesteld uit vakwerkliggers. De brug heeft
houten looppaden in overkraging.

na WO II

135505

Hoekhuis

Gent

Gent

Nieuwbrugkaai 100 (Gent)

Hoekhuis met Tussen 't Pas, drie bouwlagen van respectievelijk twee, burgerhuizen
een en drie traveeën en afgesnuit dak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135506

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwbrugkaai 4 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met kroonlijst op klossen uit
einde 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135507

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

burgerhuizen
Nieuwbrugkaai 84‐91, 93, 89A, 90A (Gent) Huizenrij, in zijn geheel ontworpen samen met een huizenrij in de
Volmolenstraat, met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van het
enkelhuistype met drie bouwlagen, van drie traveeën onder zadeldak,
daterend uit einde 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135508

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwbrugkaai 94‐95, 96 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak
behorende tot eenzelfde type uit einde 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135509

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwbrugkaai 97‐98, 99 (Gent)

Uit einde 19de eeuw daterend, in zijn geheel ontworpen ensemble
van enkelhuizen van elk twee traveeën met drie bouwlagen en
zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135510

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Nieuwebosstraat 1, 1A‐E (Gent)

Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende
panden nummer 3 en 5, opgetrokken in 1846‐1848. Het
neoclassicistische herenhuis telt drie bouwlagen en vijf traveeën.
Woning van het type enkelhuis met een poort in de bredere
rechtertravee waarachter een brede gang met doorrit.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135511

Neoclassicistisch herenhuis met
achterliggende werkplaats

Gent

Gent

Nieuwebosstraat 3 (Gent)

drukkerijen,
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende
herenhuizen,
panden nummer 1 en 5, opgetrokken in 1846‐1848. Het telt drie
bouwlagen en vier traveeën. Tijdens het interbellum werd het uitzicht werkplaatsen
van de voorgevel gewijzigd. In achterbouw, en duidelijk zichtbaar
vanaf de overzijde der Schelde, bevinden zich de gebouwen van de
machinebouw‐werkplaats.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135512

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Nieuwebosstraat 5 (Gent)

Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende
panden nummer 1 en 3, opgetrokken in 1846‐1848. Het
neoclassicistische herenhuis telt drie bouwlagen en vijf traveeën.
Woning van het type enkelhuis met een poort in de bredere
rechtertravee waarachter een brede gang met doorrit.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

703/1748

herenhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

Vermeulen Alexander
(Ontwerper)

modernisme

Van Kuyck Hugo (Ontwerper)

Warie Roger (Ontwerper)
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135513

Pastorie Sint‐Annaparochie

Gent

Gent

Nieuwebosstraat 64 (Gent)

pastorieën
De pastorie van de Sint‐Annaparochie werd in 1860‐1862
opgetrokken in eclectische stijl naar ontwerp van van architect
Jacques Van Hoecke. Het bouwvolume van de pastorie omvat
enerzijds een hoofdvolume van drie venstertraveeën en twee
bouwlagen onder een pannen zadeldak. Links paalt een woonhuisdeel
van slechts één bouwlaag onder lessenaarsdaken en deels met plat
dak.

135515

Fabriek T. Vercoutere

Gent

Gent

Nieuwevaart 117‐118, 117A, 118A‐F
(Gent)

Voormalige fabriek van T. Vercoutere voor verwerking van
textielafval, vermoedelijk gebouwd circa 1880, grote
uitbreidingswerken circa 1900, in 1904‐05 en rond 1910. Aan de
straat bevindt zich het vroegere woonhuis van 1880: een statig
gebouw van drie bouwlagen onder mansardedak. Voorts
verschillende fabrieksgebouwen uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, meestal naar ontwerp van aannemer Schauvliege.

135516

Huizencomplex in neo‐Vlaamserenaissance‐ Gent
stijl

Gent

burgerhuizen
Nieuwevaart 119‐122, 124, 122A‐B, 121A Complex in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl gedateerd op cartouches
(Gent)
anno 1883. Volgens bouwaanvraag van 1883 acht huizen gebouwd in
opdracht van de firma T. Vercoutere naar ontwerp van architect L.
Morial.

135517

Opslagplaats

Gent

Gent

Nieuwevaart 125 (Gent)

Vermoedelijk voormalig magazijn van de firma T. Vercoutere van
circa 1900, voorzien van een topgevel met art‐nouveauinvloeden.

opslagplaatsen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135518

Brughuizen

Gent

Gent

Nieuwevaart 126‐127 (Gent)

Brughuisjes daterend van de jaren 1870, met een lijstgevel van twee
bouwlagen gevat tussen twee trapgeveltjes in vereenvoudigde
neotraditionele baksteenstijl.

wachterswonin tweede helft
gen
19de eeuw

135519

Vynckiersite

Gent

Gent

Nieuwevaart 51‐53 (Gent)

Site van Vynckier, bedrijf van elektrisch schakelmaterieel, dat hier
gevestigd is sinds 1937. Omvangrijk bedrijventerrein, dat
voornamelijk de gebouwen van drie vroegere textielfabrieken
groepeert: Parmentier, Van Hoegaerden & Cie, opgevolgd door
Indiennerie, Teinturerie Gantoise en tenslotte de spinnerij Pipyn.

blekerijen,
fabrieksschoors
tenen,
katoenfabrieken
, ketelhuizen,
machinezalen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en,
opslagplaatsen,
spinnerijen,
textieldrukkerije
n,
textielververijen
, weverijen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

135521

IJzeren voetgangersbrug

Gent

Gent

Nieuwevaart zonder nummer (Gent)

De ijzeren vakwerkbrug voor voetgangers dateert van circa 1920 of
vroeger, en verbindt de Frans van Ryhovelaan met de
Wondelgemstraat met op de bordestrappen bewaarde gietijzeren
gecanelleerde en van siermotieven voorziene gaslantaarns met
dubbele arm. Het betreft een geklinknagelde balkbrug met
halfparaboolvormige vakwerkliggers van 12 vakken.

bruggen

interbellum

704/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

context

persoon
Van Hoecke Jacques (Ontwerper)

Schauvliege (Ontwerper)

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw,
ketelhuizen,
machinezalen, voor WO I
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Morial Léon (Ontwerper)

neotraditioneel

De Taeye Serafinus (Ontwerper),
De Weerdt Emile (Ontwerper)
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135520

Katoenspinnerij La Nouvelle Orléans

Gent

Gent

Nieuwevaart zonder nummer (Gent)

Voormalige katoenspinnerij en ‐twijnderij zogenaamd La Nouvelle
Orléans, opgericht in 1896. In 1899 uitgebreid met een
spinnerijgebouw van het Manchestertype van vier bouwlagen. In
1905 uitgebreid en in 1908 werd de traptoren hoger opgetrokken,
onder leiding van Serafinus De Taeye & Cie. In 1907 naar zijn ontwerp
bouw van kantoorgebouwen van één bouwlaag in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl. Ten noorden en oosten katoenmagazijnen
van 1912. De ronde fabrieksschouw ten noordwesten van de spinnerij
werd opgetrokken in 1947.

fabrieksschoors
tenen, hekken,
hekpijlers,
kantoorgebouw
en,
katoenfabrieken
,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
spinnerijen,
twijnderijen

neo‐
vierde kwart
Vlaamserenaiss
19de eeuw,
ance‐stijl
voor WO I,
interbellum, na
WO II

135522

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwewandeling 123 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie bouwlagen en twee traveeën,
voorzien van een bakstenen lijstgevel met art‐nouveau‐inslag uit
begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

135523

Bedrijfsgebouwen

Gent

Gent

Nieuwewandeling 124‐125 (Gent)

In achterbouw bevinden zich de gebouwen der vroegere N.V.
Samenwerkende Bierbrouwerij van 1888. Als oudste delen
incorporeert dit complex de resten van het voormalige
stofscheerderswerkhuis D. Van Monckhoven, dat in 1929 door de
brouwerij opgeslorpt werd.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
textiel‐ en
lederwarenprod interbellum
uctie,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
koetshuizen,
opslagplaatsen,
stallen,
werkplaatsen

135524

Elektrisch onder‐/omvormingsstation

Gent

Gent

Nieuwewandeling 2A‐B (Gent)

Het onderstation maakt deel uit van de toenmalige stedelijke
openbare elektriciteitsproductie en ‐distributie die vanaf 1924 op
grootschalige wijze op gang kwam met de bouw van de
elektriciteitscentrale aan de Ham. Het is een voorbeeld van
bedrijfsarchitectuur uit het vroege interbellum, ontworpen door Jan‐
Albert De Bondt, bouwmeester van de overheid,

interbellum
elektrische
onderstations,
personeelswoni
ngen

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

135525

Nijverheids‐ en kantoorgebouwen van
Elektrion

Gent

Gent

Nieuwewandeling 62‐64 (Gent)

Tijdens het interbellum bouwde het oliebedrijf Elektrion
(oorspronkelijk De Cavel & Rogiers) op het terrein tussen de
Nieuwewandeling en de Pieter Colpaertsteeg enkele
productiegebouwen die in 1958 aangevuld werden met een
kantoorgebouw naar ontwerp van Jean Hebbelynck en zijn zonen
Jacques en Jean‐Pierre.

oliefabrieken, interbellum, na modernisme
opslagplaatsen, WO II
kantoorgebouw
en

Minnaar Jules (Ontwerper),
Hebbelynck Jean (Ontwerper)

135526

Rijksgevangenis

Gent

Gent

Nieuwewandeling 89 (Gent)

Cellengevangenis, gebouwd in 1859‐1861 naar ontwerp van architect
Francis Derre. Het plan van de gevangenis is een imitatie van de
gevangenis van Pentonville bij Londen van 1840. Het terrein waarop
de gebouwen ingeplant zijn is een onregelmatige negenhoek
afgebakend door een muur met rondgang voor de bewaking; de
bredere zijde aan de straatkant bevat het poortgebouw, een bak‐ en
natuurstenen constructie geïnspireerd op middeleeuwse versterkte
burcht. Links van de inkompoort bevindt zich een gedenksteen ter
nagedachtenis van tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde
politiek gevangenen.

gedenktekens, derde kwart
gevangenissen, 19de eeuw
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen)

Derre François‐Jacques
(Ontwerper)

135527

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwewandeling 96‐97, 98 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd hoekpand van twee bouwlagen bestaande uit twee
enkelhuizen met spiegelbeeldschema van twee traveeën en een
hoekhuis met afgeschuinde hoektravee en zijgevel van twee traveeën,
afgedekt met mansardedak (mechanische pannen). Typische
bakstenen constructie met gecementeerde gedeelten in art‐decostijl,
van circa 1920.
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interbellum

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon
De Taeye Serafinus (Ontwerper)
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135530

Arbeiderwoningen

Gent

Gent

Nieuwland 101‐103 (Gent)

Enkelhuizen met verankerde bepleisterde voorgevel, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw

135528

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 1‐7, 1A‐C, 3A‐D (Gent)

Hoek‐ en rijhuizen op de geknikte rooilijn daterend uit vroeg 20ste
eeuw en gebouwd op de gedempte gracht van het Sint‐
Jacobsgodshuis. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met drie
bouwlagen onder afgewolfd dak.

stadswoningen, voor WO I
winkels

135531

Gekoppelde arbeiderswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 23‐25 (Gent)

Twee gekoppelde enkelhuisjes van twee traveeën met twee
bouwlagen. Kern opklimmend tot de 16de tot 17de eeuw, met
verankerde, vernieuwde voorgevel.

arbeiderswonin 16de eeuw,
gen
17de eeuw

135532

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwland 27, 27B (Gent)

Witbepleisterde 19de‐eeuwse voorgevel op hoge arduinen plint doch burgerhuizen
oudere kern volgens archiefstukken met trapgevel en kruiskozijnen
onder boogvelden.

135533

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 28‐40 (Gent)

Dertien resterende traveeën van de twee bouwlagen hoge gevelwand leerlooierijen, 19de eeuw,
arbeiderswonin vierde kwart
van de huizenrij en huidenvetterij door de gebroeders Bauwens
18de eeuw
gen
gebouwd in 1788, doch herhaaldelijk aangepast in de loop van de
19de eeuw en opgericht op de plaats van het in 1783 gesloopte
klooster der predikheressen.

135534

Ensemble in empirestijl

Gent

Gent

Nieuwland 29‐33, 29A (Gent)

Empiregevelwand volgens archiefstukken van 1846. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel van negen traveeën en drie bouwlagen met
imitatiebanden onder de puilijst.

burgerhuizen

135535

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwland 35 (Gent)

Twee verbouwde oude kernen van respectievelijk twee en vier
traveeën met twee en drie bouwlagen, laatst genoemde verbouwd
volgens bouwaanvraag van 1824.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

135536

Stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 42, 46 (Gent)

Gelijkaardige dubbelhuizen van respectievelijk zes en vijf traveeën
met twee bouwlagen en zadeldak. Kern uit het vierde kwart van de
18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135537

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwland 48‐52 (Gent)

Rij‐ en hoekpanden met de Bomastraat, daterend uit het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw. Lijstgevels van respectievelijk twee en drie
bouwlagen met verspringende kroonlijsten en laat‐neoclassicistische
ornamenten.

eerste helft
20ste eeuw

135538

Hoekhuis

Gent

Gent

Nieuwland 49, 49A‐E (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met het Godshuishammeke, uit begin burgerhuizen
20ste eeuw.

voor WO I

135529

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Nieuwland 6‐10, 6A‐K, 8A‐C (Gent)

Breedhuis in art nouveau uit begin 20ste eeuw, gebouwd in opdracht burgerhuizen
van Hendrik Den Dryver als handelszaak en woonhuis.

eerste helft
20ste eeuw

135539

Stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 61‐63 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën met twee bouwlagen en mansardedak stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
met houten dakkapellen. Witbepleisterde voorgevel uit overgang
voor WO I
19de naar 20ste eeuw doch oudere kern; houten winkelpuien op de
begane grond.

135540

Bedrijfsgebouwen

Gent

Gent

Nieuwland 65‐67 (Gent)

Achterin gelegen industrieel complex, opklimmend tot de
huidenvetterij F. Lantheere, die in 1882 omgevormd werd tot de
stoomkartonnen‐buiskensfabriek K.J. Rogghe‐Leroux. Bakstenen
constructie van één bouwlaag in T‐vorm, van 1852 en 1890, in deels
gesloopte toestand. Best bewaarde gedeelte, onderkelderd voormalig
bureelgebouw van drie traveeën, onder mansardedak, van 1890.
Interieur, samengesteld uit vijf hallen, daterend uit 1890.
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kantoorgebouw
en,
kartonfabrieken
, leerlooierijen,
machinezalen,
opslagplaatsen
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19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

empire

art nouveau

Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)
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135541

Stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 76‐78 (Gent)

Enkelhuizen met twee bouwlagen van respectievelijk drie en twee
traveeën volgens bouwaanvraag van 1833.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

135542

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwland 80‐84 (Gent)

Empire getint enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en
zadeldak volgens archiefstukken van 1834.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

135543

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwland 89 (Gent)

Ontpleisterd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens archiefstukken van 1789.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135544

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 91‐95 (Gent)

Verankerde, beschilderde bakstenen enkelhuisjes van twee traveeën arbeiderswonin eerste kwart
18de eeuw
en van één bouwlaag, met dakvensters in bekronende klokgeveltjes gen
en mansardedak, volgens bouwaanvraag van 1722.

135545

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Nieuwland 97‐99 (Gent)

Enkelhuisjes van drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, arbeiderswonin 18de eeuw
opklimmend tot de 18de eeuw.
gen

135547

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 10‐14 (Gent)

Twee gelijke lagere enkelhuizen van twee traveeën met drie
bouwlagen en zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevels,
deel uitmakend van een homogeen behouden straattracé met
bebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135546

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 1‐5 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen van respectievelijk vijf en één travee
onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135549

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 16, 16A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen met een bepleisterde burgerhuizen
en geschilderde lijstgevel, gemarkeerd door centrale loggia met
bekronend balkon en deel uitmakend van een homogeen behouden
straattracé met bebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135550

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 18 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis, opgevat als een sobere baksteenbouw van drie traveeën
met drie bouwlagen onder mansardedak met houten dakkapel, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135551

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwpoort 2 (Gent)

Gedecapeerd dubbelhuis met drie bouwlagen van drie traveeën
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

135552

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 20‐24 (Gent)

Huizenblok in sobere baksteenarchitectuur op de hoek met de Oude
Schaapmark, deel uitmakend van een homogeen behouden
straattracé met bebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
Huizen met drie bouwlagen van respectievelijk twee, twee en vier
traveeën onder afgesnuit dak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135553

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 21 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
deel uitmakend van een homogeen behouden straattracé met
bebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135554

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 23 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, deel
uitmakend van een homogeen behouden straattracé met bebouwing
uit het laatste kwart van de 19de eeuw..

vierde kwart
19de eeuw

135555

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwpoort 25 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën, met drie bouwlagen en zadeldak, met
een bepleisterde lijstgevel, deel uitmakend van een homogeen
behouden straattracé met bebouwing uit het laatste kwart van de
19de eeuw.

135556

Stadswoning

Gent

Gent

Nieuwpoort 26 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, deel
19de eeuw
uitmakend van een homogeen behouden straattracé met bebouwing
uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
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135557

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwpoort 28‐34 (Gent)

Huizenrij van vier identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak en met bepleisterde lijstgevels en deel
uitmakend van een homogeen behouden straattracé met bebouwing
uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

135558

Burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 31‐33 (Gent)

Twee identieke huizen van twee traveeën met drie bouwlagen en
zadeldak, uit einde 19de eeuw.

135559

Pakhuis vlasspinnerij La Lys S.A.

Gent

Gent

Nieuwpoort 35 (Gent)

opslagplaatsen vierde kwart
Het kleine pakhuis is voorzien van een vrij imposante voorgevel en
19de eeuw
werd circa 1895 opgetrokken ten behoeve van een toenmalig voor de
Gentse regio kenmerkend textielbedrijf, namelijk de vlasspinnerij La
Lys S.A. De symmetrisch ingedeelde voorgevel bestaat uit twee
bouwlagen en drie traveeën.

135561

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 43, 43A‐B (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en kelderverdieping burgerhuizen
onder zadeldak met rijk versierde bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met imitatiebanden uit het vierde kwart van de 19de eeuw..

135560

Stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwpoort 4‐6, 4A (Gent)

Twee identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen
onder een zadeldak, uit einde 19de eeuw.

135562

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 46‐50 (Gent)

Huizenrij van drie identieke enkelhuizen van drie traveeën, met drie burgerhuizen
bouwlagen onder eenzelfde zadeldak, deel uitmakend van een
homogeen behouden straattracé met bebouwing uit het laatste kwart
van de 19de eeuw. Horizontaal belijnde, bepleisterde en geschilderde
lijstgevels.

135563

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Nieuwpoort 53‐55 (Gent)

Ensemble enkelhuizen met drie bouwlagen van elk twee traveeën
onder een zadeldak, deel uitmakend van een homogeen behouden
straattracé met bebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

135548

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Nieuwpoort 7‐19 (Gent)

In zijn geheel ontworpen huizenrij van vijf gelijkaardige enkelhuizen
van drie traveeën met drie bouwlagen, uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135564

Burgerhuis

Gent

Gent

Nieuwpoort 8 (Gent)

burgerhuizen
Rijk versierd enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en
zadeldak met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, deel
uitmakend van een homogeen behouden straattracé met bebouwing
uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135573

Sociale huisvesting van 1961

Gent

Gent

Nimfenstraat 1‐87 (Gent)

Appartementsgebouw met vervangende huisvesting voor
krotbewoners, in 1959‐1961 gebouwd door de sociale
huisvestingsmaatschappij De Goede Werkmanswoning naar ontwerp
van architect Robert Rubbens. In 1996 werden de gevels gerenoveerd
door Ro Berteloot.

na WO II
sociale
woningen,
galerijflatgebou
wen

modernisme

Rubbens Robert (Ontwerper), De
Goede Werkmanswoning Gent
(Opdrachtgever)

135574

Zwembad Rooigem

Gent

Gent

Nimfenstraat 2, Peerstraat 1‐3 (Gent)

Begin jaren zestig werd een modernistisch stedelijk zwembad met
politiekantoor opgetrokken in de Gentse wijk Rooigem‐Brugsepoort
naar ontwerp van Willy Friant en Robert Rubbens.

zwembaden,
na WO II
politiekantoren

modernisme

Friant Willy (Ontwerper), Rubbens
Robert (Ontwerper)

135575

Stadswoning

Gent

Gent

Nodenaysteeg 3 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
eerste helft van 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135576

Stadswoning

Gent

Gent

Nodenaysteeg 4 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de stadswoningen 17de eeuw
17de eeuw.

135587

Stadswoning

Gent

Gent

Noordstraat 17 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Stadswoning met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen
19de eeuw,
daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart
eerste helft
van de 20ste eeuw.
20ste eeuw
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vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw
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135588

Stadswoning

Gent

Gent

Noordstraat 22 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met
lijstgevel in baksteenstijl van circa 1900.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135589

Burgerhuis

Gent

Gent

Noordstraat 3 (Gent)

burgerhuizen,
Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met
mansardedak, uit eind 19de eeuw. Balkon met ijzeren hek op consoles winkels
over gehele breedte van bel‐etage.

vierde kwart
19de eeuw

135590

Burgerhuis

Gent

Gent

Noordstraat 32 (Gent)

Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak; lijstgevel met gecementeerd parement, uit eind 19de eeuw,
vermelding van architect J.G. Semey in plint.

vierde kwart
19de eeuw

135591

Burgerhuis De Nieuwe Leeuw

Gent

Gent

Noordstraat 34, 34A (Gent)

Neobarok rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met
mansardedak met dakkapellen. Bakstenen gebouw met verwerking
van natuursteen, daterend van circa 1900.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135592

Burgerhuis

Gent

Gent

Noordstraat 4, 4A (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Typische burgerhuizen
bepleisterde gevelarchitectuur uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135593

Hoekhuis ontworpen door E. Van Hoecke‐ Gent
Peeters

Gent

Notarisstraat 1 (Gent)

Ruim hoekgebouw van zes traveeën, een afgekante hoektravee en vijf burgerhuizen
traveeën met drie bouwlagen en een mansardeverdieping. Bakstenen
gebouw met verwerking van arduin, opgetrokken naar ontwerp van E.
Van Hoecke‐Peeters in 1888, zie gevelstenen in plint.

vierde kwart
19de eeuw

135594

Burgerhuizen

Gent

Gent

Notarisstraat 11‐19 (Gent)

Burgerhuizen met bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën en drie
bouwlagen.

burgerhuizen

135595

Burgerhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 23, 23A‐D (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, daterend uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135597

Burgerhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 27‐29 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135598

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 3, 3A (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het burgerhuizen
vierde kwart van de 19de eeuw, met een bepleisterde
neoclassicistische lijstgevel.

vierde kwart
19de eeuw

135599

Hoekhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 31 (Gent)

Hoekgebouw van twee, een en vier traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak met dakkapellen, daterend uit het vierde kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135600

Burgerhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 5 (Gent)

Burgerhuis met lijstgevel van gele baksteen met vier traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

135601

Burgerhuis

Gent

Gent

Notarisstraat 7, 7A‐F (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, gedateerd 1889.
Gevel met gedenkplaat van Prof. Paul Fredericq.

burgerhuizen,
gedenktekens

vierde kwart
19de eeuw

135596

Burgerhuizen

Gent

Gent

Notarisstraat 9, 25 (Gent)

Gelijkaardige gevels uit het vierde kwart van de 19de eeuw, doch met burgerhuizen
sterk markerende speklagen. Nummer 25 bepleisterd.

vierde kwart
19de eeuw

135602

Bisschoppelijk Seminarie

Gent

Gent

Notarisstraat 9A, Reep 1, Seminariestraat
2 (Gent)

Enorm complex in neotraditionele stijl, van 1911‐13 naar ontwerp
van architecten A. Lemeire, A.R. Janssens, O. Bernaert, en S. Mortier.
Vooreerst in 1914 gebruikt als kazerne, zogenaamd Albrechtskazerne,
sinds 1925 als Seminarie gebruikt waarvoor het aanvankelijk
gebouwd werd.

voor WO I
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seminaries,
kapellen
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structuren)
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Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

neobarok

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

neoclassicisme

neotraditioneel

Bernaert Oscar (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Lemeire A.
(Ontwerper), Mortier Stephan
(Ontwerper)
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135603

Oord der Gefusilleerden

Gent

Gent

Offerlaan zonder nummer (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
Hier bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog een
terechtstellingsoord. Ter ere van degenen die hier sneuvelden, werd ekens
achteraf dit park ingericht, initiatiefnemers waren de stad Gent en de
wijkafdeling van de NSB; 11de wijk.

135604

Hoekhuis

Gent

Gent

Okkernootsteeg 11, Veldstraat 60 (Gent)

Hoekhuis met lijstgevel van vier traveeën met drie bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak met dakkapellen, vermoedelijk met oudere kern,
mogelijk uit de 18de eeuw. Diephuis met zadeldak aangepast in 19de
eeuw.

135605

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Oliestraat 8, 14, Steendam 42 (Gent)

Twee rijhuizen met een lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen, stadswoningen, eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
winkels
19de eeuw

135606

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Olifantstraat 17‐35 (Gent)

Vrij homogene neoclassicistisch getinte wand van kleinschalige
bebouwing met drie bouwlagen hoge rijhuizen van twee traveeën
onder zadeldak of plat dak met bepleisterde eind 19de‐eeuwse
parementen.

135607

Hoekcomplex in art deco

Gent

Gent

135608

Burgerhuis

Gent

135610

Hoekhuis

135609

stijl

context

persoon

18de eeuw,
19de eeuw

neoclassicisme

burgerhuizen,
Olifantstraat 82, 82A‐C,
Woonhuis met winkel, bureel en werkhuis in art‐decostijl volgens
Tentoonstellingslaan 163‐165, 163A (Gent) bouwaanvraag van 1925 opgericht in opdracht van bouwheer Charles werkplaatsen,
Meurisse. Hoekgebouw met de Olifantstraat van drie bouwlagen met winkels
afgeschuinde en sterk gemarkeerde hoektravee onder een plat dak.

interbellum

art deco

Gent

Ommegangstraat 1, 1A (Gent)

Breedhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel met burgerhuizen
dubbelhuisopstand onder zadeldak, uit het vierde kwart 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Ommegangstraat 46, Sint‐
Lievenspoortstraat 63 (Gent)

Eenvoudig 19de‐eeuws hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak.
Nu een rijhuis van twee traveeën en een dubbelhuis met nagenoeg
blinde rechter zijgevel van drie traveeën en afgekante hoektravee
met deur.

stadswoningen 19de eeuw

Straatbeluik

Gent

Gent

Ommegangstraat 9‐35 (Gent)

Straatbeluik daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw en
bestaande uit twee huizenblokken, respectievelijk van vier en zes
huizen met drie bouwlagen en elk twee traveeën met repeterend
schema, onder zadeldak.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

135611

Burgerhuis naar ontwerp van Marcel
Storrer

Gent

Gent

Onafhankelijkheidslaan 15 (Gent)

Rijhuis in het Gentse Miljoenenkwartier naar ontwerp van Marcel
Storrer, van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in
een mengstijl tussen art deco en cottage.

burgerhuizen

interbellum

135612

Woning M. Vaernewijck

Gent

Gent

Onafhankelijkheidslaan 45‐46, 47 (Gent)

Rijhuis in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd en gedateerd J. Lippens,
1931. Donker bakstenen gebouw met drie bouwlagen en plat dak.

appartementsge interbellum
bouwen

135613

Woning C. Vanden Bergh

Gent

Gent

Onafhankelijkheidslaan 53 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis in een overgangsstijl van decoratieve naar zakelijke
baksteenarchitectuur volgens bouwaanvraag naar ontwerp van
architect Fel. Bilsen van 1931. Donkere bakstenen voorgevel met drie
bouwlagen en plat dak.

135614

Dominicanenklooster

Gent

Gent

Onderbergen 1, 5 (Gent)

Indrukwekkend ensemble op rechthoekig grondplan, in de eerste helft kloosterkerken, 13de eeuw,
van de 13de eeuw ingenomen door de dominicanen en uitgebouwd
15de eeuw,
kloosters,
tot klooster en kerk. Behouden oostvleugel uit de 13de‐eeuwse
16de eeuw,
priorijen
bouwcampagne in Doornikse kalksteen. De westvleugel heeft een
17de eeuw,
14de‐eeuwse straatgevel met een sokkel van Doornikse kalksteen. De
tweede helft
noordvleugel dateert van 1650‐51. In 1780‐81 werd tegen de
14de eeuw,
oostgevel een aanbouwsel in Lodewijk XVI‐stijl opgetrokken. In de
vierde kwart
hoek tussen noord‐ en oostvleugel, bevindt zich het Klein Pand uit de
18de eeuw
17de eeuw.

135615

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 17 (Gent)

19de‐eeuws rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
verschillende bouwhoogte onder een pseudo‐mansardedak met
dakkapel.

burgerhuizen

plantensoort

art deco

vierde kwart
19de eeuw

710/1748

burgerhuizen

datering

interbellum

19de eeuw

art deco,
cottagestijl

Storrer Marcel (Ontwerper)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

art deco

Bilsen Félicien (Ontwerper)

traditioneel

Bourgois Michel (Ontwerper)
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135616

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 19 (Gent)

Sobere empire‐getinte lijstgevel met drie traveeën, drie bouwlagen
en zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

135617

Herenhuis Ligy

Gent

Gent

Onderbergen 2, Sint‐Michielsplein 1 (Gent) Gedeelte van het voormalige Hof van Ravenstein waarvan kelders
bewaard bleven. Hoekhuis van twee bouwlagen afgedekt door een
mansardedak met twee dakkapellen; verbouwd in 1726, aangepast in
het vierde kwart van de 18de eeuw. Zeven traveeën brede
bepleisterde en verankerde lijstgevel, met erkervormige
middentravee in Lodewijk XVI‐stijl van 1772. Aan de oostzijde muur
met sporen van een 16de‐eeuws portiek. Ernaast de vroegere stallen,
gedateerd 1726; ten noordwesten aanbouw op vierkante
plattegrond, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.

stadspaleizen,
herenhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
bijgebouwen,
stallen

tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

135618

Stadswoningen

Gent

Gent

Onderbergen 21‐23 (Gent)

Twee bepleisterde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen
met een zadeldak, in kern opklimmend tot het vierde kwart van de
18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135619

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 25, 25A‐B (Gent)

Rijhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, voorgevel burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw vermoedelijk met 18de‐eeuwse
kern.

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

135620

Herenhuis

Gent

Gent

Onderbergen 27 (Gent)

Enkelhuis van zeven traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, daterend herenhuizen
uit derde kwart 18de eeuw.

derde kwart
18de eeuw

135621

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 29, 29A‐D (Gent)

Lodewijk XV‐getint burgerhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.

derde kwart
18de eeuw

135622

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Onderbergen 31, 31A‐C (Gent)

Classicistisch enkelhuis van vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, herenhuizen
voorgevel volgens archiefstukken opklimmend tot 1779. Bepleisterde
lijstgevel op plint van arduin.

vierde kwart
18de eeuw

135623

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 32 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met schilddak, uit de eerste helft van burgerhuizen,
winkels
de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie
traveeën aan de voorkant, met houten winkelraam uit de 19de eeuw.
Zijgevel in de Jonkvrouw Mattestraat, opgevat als een verankerde
bakstenen lijstgevel.

eerste helft
19de eeuw

135624

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 33 (Gent)

Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën, drie
bouwlagen en schilddak.

stadswoningen

135625

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 34 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën, twee bouwlagen en mansardedak met
twee dakkapellen, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Oudere
kern bewaard in de linker zijgevel: sporen van een 16de‐eeuwse
spitsboognis.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
16de eeuw

135626

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 35 (Gent)

Ruim classicistisch huis van vijf traveeën, drie bouwlagen en een
schilddak, daterend uit einde 18de eeuw doch aangepast in de loop
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

135627

Brouwershuis

Gent

Gent

Onderbergen 36‐38, Zwartezustersstraat 2 Oorspronkelijk één groot hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met burgerhuizen,
(Gent)
een schilddak, voorgevel aangepast en zijgevel in Zwartezustersstraat gildehuizen,
kloosters
verbouwd in 1782. Eertijds deel uitmakend van het voormalig
klooster der Grijze Zusters, later gildehuis der Brouwers. Zeven
traveeën brede, gedecapeerde voor‐ en zijgevel van bak‐ en
zandsteen op plint van natuursteen.

vierde kwart
18de eeuw

711/1748

burgerhuizen

stijl

classicisme

classicisme

classicisme

plantensoort

context

persoon
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135628

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 37‐39 (Gent)

135629

Hoekhuis

Gent

Gent

135630

Hoekhuis

Gent

135631

Burgerhuis

135632

datering

stijl

Neoclassicistisch rijhuis met vijf traveeën, drie en halve bouwlaag en burgerhuizen
zadeldak, onderverdeeld in twee eigendommen. Mogelijk oudere
kern met aangepaste bepleisterde voorgevel verwerkt met hardsteen
uit de 19de eeuw.

19de eeuw

neoclassicisme

Onderbergen 4, 4E‐L (Gent)

Ruim hoekhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak, bepleisterde burgerhuizen
en beschilderde voorgevel voorgevel van tien traveeën, vermoedelijk
van 1785.

vierde kwart
18de eeuw

Gent

Onderbergen 40 (Gent)

Hoekhuis, drie bouwlagen hoog, afgedekt met een afgewolfd dak,
gevel en derde bouwlaag daterend van 1789. Bepleisterde en
beschilderde gevel met zes traveeën. Beraapte zijgevel met vier
traveeën in de Zwartezustersstraat.

Gent

Gent

Onderbergen 41 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en schilddak. In kern
opklimmend tot de 18de eeuw, vernieuwde voorgevelordonnantie uit
de 19de eeuw.

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 42 (Gent)

Lijstgevel met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit het
vierde kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
18de eeuw

135633

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 44, 44A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde Lodewijk XVI‐lijstgevel van 1781.

burgerhuizen

135634

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 48, 48A‐B (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een verankerde
lijstgevel van bak‐ en zandsteen en afgedekt met een schilddak, in
kern opklimmend tot de 17de of 18de eeuw, naderhand één
verdieping verhoogd.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

135635

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Gent

Gent

Onderbergen 50‐52 (Gent)

Twee rijhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw ontworpen als burgerhuizen
een geheel in eclectische stijl met neorenaissance‐ en
barokornamenten. Drie bouwlagen hoge lijstgevel van vier traveeën
afgedekt met een zadeldak met twee dakkapellen en een dakvenster.

135636

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 51 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, gebouwd
circa 1800.

135637

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 54 (Gent)

burgerhuizen
Bepleisterd en beschilderd hoekhuis met drie bouwlagen en
mansardedak met een dakkapel; voorgevel met enkelhuisopstand uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

135638

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 56, 56A (Gent)

Hoekhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder
stadswoningen, 18de eeuw,
een zadeldak, met voornamelijk 19de‐eeuws karakter, maar met 18de‐ winkels
eerste helft
19de eeuw
eeuwse kern.

135639

Burgerhuizen

Gent

Gent

Onderbergen 58‐66 (Gent)

Oorspronkelijk een breedhuis van drie bouwlagen en zeven traveeën burgerhuizen
met een zadeldak, vermoedelijk circa 1800 te dateren.

135641

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 61 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak met
bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

135642

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 63 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met zadeldak uit de tweede helft van
de 18de eeuw. Bepleisterde voorgevel van vier traveeën met
Lodewijk XVI‐inslag.

burgerhuizen

712/1748

typologie

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

18de eeuw,
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

classicisme

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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135640

Herenhuis

Gent

Gent

herenhuizen
Onderbergen 6‐30, 30A‐B, Wilderoosstraat Alleenstaand complex voor de heer Limmander, verbouwd in 1770.
1, 1A‐C (Gent)
Brede classicistisch‐getinte voorgevel van twaalf traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak met dakkapellen, aangepast in het
eerste kwart van de 19de eeuw. Interessante westvleugel,
opklimmend tot 1726, waarvan het ene hoekrisaliet een voorgevel
heeft in de Wilderoosstraat met vijf traveeën, twee bouwlagen en een
schilddak.

135643

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 68 (Gent)

burgerhuizen
Bepleisterd en beschilderd enkelhuis met drie bouwlagen en drie
traveeën afgedekt met een zadeldak. Classicistische lijstgevel, volgens
archiefstukken van 1778.

vierde kwart
18de eeuw

135645

Herenhuis

Gent

Gent

Onderbergen 69 (Gent)

herenhuizen
Breedhuis van zeven traveeën, twee bouwlagen, rechts
vooruitspringend en hoger opgetrokken hoekrisaliet van drie
traveeën, daterend uit het derde tot vierde kwart van de 18de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

135644

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 69 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldak, uit begin 19de eeuw.
Bepleisterde voorgevel van het enkelhuistype met drie traveeën.
Verankerde zijgevel van twee traveeën.

135646

Herenhuis

Gent

Gent

Onderbergen 70‐72 (Gent)

burgerhuizen,
Twee burgerhuizen van elk drie traveeën met drie bouwlagen en
mansardedak met twee dakkapellen, in het eerste kwart van de 20ste herenhuizen
eeuw een groot empire‐getint herenhuis, met een oudere kern uit
eerste kwart van de 17de eeuw.

135647

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Onderbergen 74, Posteernestraat 2, 2A
(Gent)

Twee breedhuizen van vijf traveeën en drie bouwlagen, uit de eerste
helft van de 19de eeuw met een bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135648

Hoekhuis

Gent

Gent

Onderbergen 76‐78, 78A (Gent)

Ruim hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een afgeknot
schilddak, in kern vermoedelijk opklimmend tot 1721, maar met een
neoclassicistische voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel van twaalf traveeën waarvan een
vijf traveeën breed middenrisaliet, zijgevel in de Posteernestraat.

herenhuizen

eerste kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135649

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderbergen 80 (Gent)

Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën, drie bouwlagen
en zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

135650

Stadswoning

Gent

Gent

Onderbergen 81 (Gent)

Rijhuis van vijf traveeën, drie bouwlagen met voorgevelordonnantie
van circa 1800.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

135651

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Onderbergen 82 (Gent)

Oorspronkelijk een brede lijstgevel van negen traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde voorgevel met neoclassicistische inslag.

herenhuizen

135652

Hoekcomplex

Gent

Gent

Onderbergen 86 (Gent)

Ruim hoekhuis van twee bouwlagen in neorococostijl uit de tweede herenhuizen,
helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde gevels met
burgerhuizen
vooraan zeventien traveeën. De voorgevel is uitgebreid met twee
huizen, namelijk een classicistisch huis volgens bouwaanvraag van
1779 van twee traveeën en drie bouwlagen en een drie bouwlagen
hoge bepleisterde lijstgevel van drie traveeën met dezelfde bouwlaag
hoogte. Zijgevel in de Zandpoortstraat van vijf traveeën. Bijbouw van
twee en halve bouwlaag in een gelijkaardige stijl met zeven traveeën.

713/1748

typologie

datering

stijl

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

neoclassicisme

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

neorococo,
classicisme

plantensoort

context

persoon
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135653

gemeente

deelgemeente

adres
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typologie

datering

stijl

Wulfaert Vilainsteen en Hof van Schardau Gent

Gent

Onderstraat 10 (Gent)

Het Hof van Schardau is een gotisch steen, volgens archiefstukken
gebouwd circa 1540 door F. Van der Gracht. Einde 16de eeuw
klooster der Rijke Claren, in 1623, samen met het zogenaamde
Wulfaert Vilainsteen door de schepenen gekocht en ingericht als
weeshuis voor meisjes zogenaamd Blauwe Meiskensschool. Circa
1902 werd de 18de‐eeuwse Blauwe Meiskensschool afgebroken en in
1902 vervangen door het huidige schoolgebouw naar ontwerp van
stadsarchitect Charles Van Rysselberghe.

kloosters,
weeshuizen,
stenen,
onderwijsgebou
wen,
oorlogsgedenkt
ekens

tweede kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
voor WO I

gotiek

135654

Burgerhuizen

Gent

Gent

Onderstraat 12‐14, 20, 28‐30, 30A (Gent)

burgerhuizen
Huizenrij en hoekcomplex van identieke empiregetinte enkelhuizen
met drie bouwlagen en afgesnuit dak, uit het eerste kwart van de
19de eeuw, gebouwd op een grondstuk van de tuin van het
Ryhovesteen en op de plaats van vroegere stenen. Achter nummer 20
gelegen, diephuis met trapgevel uit de 16de eeuw, behorende bij het
Ryhovesteen.

16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

135655

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 17‐19, 19A (Gent)

Empire‐getint breedhuis van elf traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135657

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 21, 21A (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder twee
zadeldaken, met bepleisterde voorgevel uit de eerste helft van de
19de eeuw, met oudere kern.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135658

Ryhovesteen

Gent

Gent

Onderstraat 22 (Gent)

Oorspronkelijk steen uit de 13de eeuw, zogenaamd Braemsteen,
aangepast in de 16de, 18de tot 19de eeuw. Voorgevel met trapgevel
van vier traveeën met twee bouwlagen, opgetrokken uit Doornikse
steen met recentere verankerde bakstenen geveltop. Achtergevel in
Doornikse steen met trapgevel met zadeldakjes, uit de 13de eeuw.
Overige gebouwen opklimmend tot de 16de eeuw: links bakstenen
bijbouw met trapgevel, achterin gelegen stallen aan de binnenplaats
en een diephuis met trapgevel, aanleunend links bij de voorgevel.

stenen,
bijgebouwen,
burgerhuizen,
stallen

13de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

135659

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 24 (Gent)

Diephuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder afgewolfd dak. burgerhuizen
Empire‐getinte voorgevel met behouden oudere kern, mogelijk
opklimmend tot de 17de eeuw, aangegeven door de verankerde
achterpuntgevel.

17de eeuw

135660

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 26 (Gent)

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen met bepleisterde
lijstgevel met houten winkelpui, uit de tweede helft van de 19de
eeuw, doch oudere kern aangegeven door de achterpuntgevel.

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

135656

Stadswoningen

Gent

Gent

Onderstraat 2‐6 (Gent)

Twee gelijkaardige breedhuizen met drie bouwlagen van elk drie
traveeën onder zadeldak met vermoedelijk oudere kern uit 17de
eeuw van twee diephuizen met twee bouwlagen.

stadswoningen 17de eeuw

135661

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 27 (Gent)

Breedhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak,
bepleisterde voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch
behouden oudere kern, aangegeven door de achterliggende haakse
bedaking.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135662

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 48 (Gent)

Dubbelhuis van zeven traveeën met twee bouwlagen en zadeldak,
met sober bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

135663

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 50 (Gent)

Diephuis met drie traveeën onder zadeldak; met oude kern en
verankerde bepleisterde voorgevel uit de 18de tot 19de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

135664

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 51 (Gent)

Diephuis met klokgevel en frontonbekroning, met drie bouwlagen van burgerhuizen,
winkels
drie traveeën en zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Behouden bepleisterde en beschilderde, horizontaal gelede
bovenverdieping boven houten winkelpui uit de 19de eeuw.

714/1748

eerste helft
18de eeuw

plantensoort
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persoon
Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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135665

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 53‐55 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen,
winkels
met houten dakkapel en typische 19de‐eeuwse voorgevel.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met houten winkelpui.

135666

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 59 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en plat dak, met
bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

135667

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 61 (Gent)

Diephuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
opklimmend tot de 18de eeuw en aangepast in de loop van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

135668

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 63, 63B (Gent)

stadswoningen eerste kwart
Diephuis met halsgevel en gebogen frontonbekroning, met twee
18de eeuw
bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak volgens archiefstukken
gedateerd 1716.

135669

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 65 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen met een
bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw met houten uitstalraam op
begane grond.

135670

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 67 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en kelderverdieping, burgerhuizen
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

135671

Stadswoning

Gent

Gent

Onderstraat 69‐71 (Gent)

Vooruitspringend op de huidige rooilijn, enkelhuis van drie traveeën
met drie bouwlagen en zadeldak, in kern opklimmend tot de 16de
eeuw; verbouwing in 1782.

stadswoningen 16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

135672

Burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat 75 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, en
neoclassicistisch‐getinte bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

135673

Vleugel van Hotel de Hemptinne

Gent

Gent

Onderstraat 77 (Gent)

Resterende vleugel van het Hotel de Hemptinne, voorheen een groot herenhuizen
U‐vormig complex met rechthoekige binnentuin. Huidige voorgevel
met twee bouwlagen van vijf bepleisterde traveeën onder
mansardedak in Lodewijk XV‐stijl. Gedeeltelijk behouden
gelijkaardige tuingevel van vijf bepleisterde en drie gecementeerde
traveeën met twee bouwlagen en twee hoger opgebouwde traveeën
met gelijksoortig bekronend driehoekig fronton. Gecementeerde
achtergevel aan de Koningstraat van vijf traveeën en drie bouwlagen
met behouden rococofronton.

derde kwart
18de eeuw

rococo

135674

Hotel de Jonghe d'Ardoye

Gent

Gent

Onderstraat 8 (Gent)

Voormalig herenhuis, gebouwd in 1751 met behoud van een deel van herenhuizen,
onderwijsgebou
het Hof van Camericke en sinds 1833 in gebruik door de School van
wen
Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie. In U‐vorm ingeplante vleugels rondom
een vierkante binnenplaats. Voorgevel opgevat als een lijstgevel met
twee bouwlagen en acht traveeën onder twee zadeldaken,
gemarkeerd door een driehoekig fronton. Binnenplaats met
gelijkaardige noord‐ en zuidgevel van drie traveeën. Tuingevel van de
zuidvleugel in rococostijl van acht traveeën met twee bouwlagen
onder mansardedak. Aan de straatzijde schoolgebouwen uit einde
19de eeuw in een sobere neogotische stijl.

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

rococo,
neogotiek

135675

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Onderstraat zonder nummer (Gent)

Sober classicistisch breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen
en zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1775, doch met
vermoedelijk oudere kern.

derde kwart
18de eeuw

classicisme

135684

Onderpastorie van Sint‐Jan‐
Baptistparochie

Gent

Gent

Ooievaarstraat 38 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, pastorieën
daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw, gekenmerkt door
een bepleisterde lijstgevel en een spiegelboogdeur in arduinen
omlijsting in neororocostijl.
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19de eeuw

18de eeuw,
19de eeuw

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

burgerhuizen

19de eeuw
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19de eeuw
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135685

Hoekhuis

Gent

Gent

Ooievaarstraat 52 (Gent)

Eenvoudig rijhuis met afgekante hoekpenant, van drie traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapel, uit het derde
kwart van de 19de eeuw. Boven deur tegeltableau in nis met
afbeelding van de Heilige Maagd.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

135686

Burgerhuis

Gent

Gent

Ooievaarstraat 53 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën met twee en een halve bouwlaag met
een bepleisterde lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
restant van een eenheidsbebouwing van drie rijhuizen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135687

Burgerhuis

Gent

Gent

Ooievaarstraat 64, 64A (Gent)

Alleenstaand huis met door middel van een hek en haag afgesloten
voortuin daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen,
hekken

eerste helft
20ste eeuw

135682

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Ooievaarstraat 67‐69, 75‐77, 83, 87‐91, 95‐ Arbeiderswoningen van twee en een halve bouwlaag daterend uit de arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw
97, 105 (Gent)
jaren 1860, die oorspronkelijk deel uitmaakten van een lange,
aaneengesloten rij in eenheidsbebouwing.

135683

Reeks van vier stadswoningen

Gent

Gent

Ooievaarstraat 7‐13 (Gent)

Reeks van vier rijhuizen van elk twee traveeën met twee en een halve stadswoningen derde kwart
bouwlaag, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

135691

Rabot

Gent

Gent

Opgeëistenlaan 2A (Gent)

Versterkte sluis gebouwd op het Lieve‐kanaal ten zuidwesten van de sluizen, militaire vierde kwart
15de eeuw
verdedigingsgordel rondom de stad. Eerstesteenlegging, volgens de gebouwen
tweede gevelsteen, op 13 juni 1489, de werken zijn voltooid in 1491.
Rechthoekig centraal gebouw onder zadeldak geflankeerd door twee
ronde torens onder een kegelvormige spits met bekroning van de
windvanen, opgetrokken uit Balegemse zandsteen in
breuksteenverband.

135692

Stadswoning van 1907

Gent

Gent

Opvoedingstraat 7, 7A‐B (Gent)

stadswoningen voor WO I
Klein rijhuis van één travee en twee bouwlagen, oorspronkelijk
aansluitend bij het later aangepaste nummer 5, volgens gevelsteen op
de bouwnaad van beide huizen van 1907.

135699

Stadswoningen

Gent

Gent

Rijhuisjes van twee traveeën en twee en een halve of drie bouwlagen stadswoningen tweede helft
Ossenstraat 2, 7‐9, 10‐16, 28, 33‐35, 36‐
19de eeuw
38, 41‐44, 45‐49, 53‐55, 67‐69, 73‐79, 87‐ uit derde en vierde kwart van de 19de eeuw.
91, 92‐94, 97‐101 (Gent)

135700

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Ottergemsesteenweg 1, 1A (Gent)

Overblijvende linkerhelft van een ensemble gevormd door twee
enkelhuizen, nummer 3 aangepast in het tweede kwart van de 20ste
eeuw, van drie bouwlagen met zadeldak, daterend van circa 1900.
Bepleisterde en geschilderde neoclassicistische lijstgevel van twee
traveeën.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135701

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottergemsesteenweg 137 (Gent)

Alleenstaand en achterin gelegen neotraditioneel getint bakstenen
burgerhuis met voorhof. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens gevelsteen op dakvenster van
1903.

burgerhuizen

voor WO I

neotraditioneel

135702

Melkerij Laiterie de Gand

Gent

Gent

Ottergemsesteenweg 385 (Gent)

vierde kwart
Complex gebouw op U‐vormige plattegrond, volgens archiefstukken ketelhuizen,
machinezalen, 19de eeuw
naar ontwerp van J. Van Rysselberghe uitgevoerd in 1882. Twee
smalle parallelle vleugels van anderhalve bouwlaag en zes traveeën zuivelfabrieken
aan de straatkant verbonden door een gebouw van één verdieping op
vierkante plattegrond.

135703

Stadswoningen

Gent

Gent

Ottogracht 1, 5, 9, 13, Sint‐
Amelbergastraat 10 (Gent)

Onderkelderde rijhuizen, met uitzondering van nummer 1 en Sint‐
stadswoningen eerste helft
Amelbergastraat 10 enkelhuizen van respectievelijk vier, drie, drie,
19de eeuw
twee en vier traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder zadeldak,
nummer 13 echter met plat dak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

135704

Stadswoning

Gent

Gent

Ottogracht 10, 10A (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.
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135705

Hoekhuis

Gent

Gent

Ottogracht 17‐19 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak voorzien van
dakkapellen met gebogen fronton, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135706

Hoekhuis

Gent

Gent

Ottogracht 18 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Hoekhuis van drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder
zadeldak uit de 17de eeuw. Verankerde bak‐ en zandstenen trapgevel
geritmeerd door horizontale en in geveltop verspringende
waterlijsten.

traditioneel

135707

Hoekhuis

Gent

Gent

Ottogracht 20 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van vier traveeën breed en twee bouwlagen hoog, onder
twee haakse zadeldaken, uit de 16de eeuw. Traditionele bak‐ en
zandsteenbouw met rechte gevelankers. Voorgevel bestaande uit lijst‐
en trapgevel van 6 treden + topstuk van elk twee traveeën met plint
van Lediaanse steen.

16de eeuw

traditioneel

135708

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 21, 21A‐B (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
voorzien van dakkapel met gebogen fronton, uit het vierde kwart van
de 19de eeuw. Lijstgevel in de 20ste eeuw bekleed met geglazuurde
baksteen.

20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

135709

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 22, 22A (Gent)

Empire‐getint breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met van imitatiebanden voorziene begane
grond, afgelijnd door puilijst.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

135710

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 23‐25 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
afhellend zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Smalle
deurtravee en gemarkeerde brede venstertravee met loggia voorzien
van gekoppelde rondboogvensters.

vierde kwart
19de eeuw

135711

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 24 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, met
kern uit de eerste helft van de 19de eeuw. Lijstgevel voorzien van
cementbepleistering in de eerste helft van de 20ste eeuw. Penanten
en fries verrijkt met Lodewijk XVI‐getinte reliëfversiering: palmetten
en festoenen.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

135712

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 28 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de burgerhuizen
eerste helft van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel op
hardstenen sokkel met keldervensters.

eerste helft
19de eeuw

135713

Stadswoning

Gent

Gent

Ottogracht 30 (Gent)

Smal rijhuisje van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw.

135714

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 38 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën met zadeldak, uit het burgerhuizen
eerste kwart van de 19de eeuw, met gedecapeerde bakstenen
lijstgevel met empire‐inslag.

135715

Twee traditionele burgerhuizen

Gent

Gent

Ottogracht 40‐42 (Gent)

Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en drie traveeën elk, onder
twee zadeldaken welke haaks verbonden zijn. Twee verankerde
trapgevels in traditionele bak‐ en zandsteenstijl, volgens opschrift
hersteld in 1962 door de vrienden van Oud Gent, onder leiding van
architect P. Eeckhout.

burgerhuizen

135716

Stadswoning

Gent

Gent

Ottogracht 48‐50 (Gent)

Oorspronkelijk een breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, met kern opklimmend tot de 17de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met een gedeeltelijk
zichtbaar muuranker en rechthoekige bovenvensters.

stadswoningen 17de eeuw

135717

Hoekhuis

Gent

Gent

Ottogracht 52‐56 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën uit de tweede helft van de 18de eeuw met burgerhuizen
aanpassingen uit de 19de en de 20ste eeuw.
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135718

Burgerhuis

Gent

Gent

Ottogracht 55‐65, 65A‐B (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het burgerhuizen
vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met begane
grond voorzien van imitatiebanden en afgelijnd door cordon.

vierde kwart
19de eeuw

135719

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Ottogracht 6‐8 (Gent)

Twee in spiegelbeeld identieke, onderkelderde enkelhuizen van twee burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met smalle,
uitspringende deurtravee en brede venstertravee met loggia en
drielichten.

eerste helft
20ste eeuw

135722

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 13, 13A‐B (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

135721

Burgerhuizen

Gent

Gent

Oudburg 1‐5, Rodekoningstraat 2 (Gent)

burgerhuizen, vierde kwart
Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit
einde 19de eeuw, respectievelijk een hoekhuis van zeven traveeën en oorlogsgedenkt 19de eeuw,
interbellum
vier bouwlagen onder plat dak, een rijhuis van drie traveeën en drie ekens
en een halve bouwlaag onder plat dak, en een breedhuis van drie
traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak.

135723

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 16 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
pseudomansardedakwaarop een centrale dakkapel onder gebogen
fronton, uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met houten
winkelpui.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

135724

Hoekhuis

Gent

Gent

Oudburg 17, 17A (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met schilddak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van
drie traveeën.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135725

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 18 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde
lijstgevel. Vermoedelijk oudere kern van twee bouwlagen met
puntgevel, in de eerste helft van de 19de eeuw voorzien van derde
verdieping en lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135726

Ensemble van neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Gent

Oudburg 19‐23 (Gent)

Drie rijhuizen van drie bouwlagen hoog, met een gevelwand
ontworpen als een geheel bestaande uit drie partijen, van
respectievelijk twee, drie en twee traveeën breed, afgedekt met een
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Typische houten
19de‐eeuwse winkelpui in elke zijpartij.

burgerhuizen,
winkels

135727

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Oudburg 2 (Gent)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
16de eeuw. Zandstenen trapgevel met 7 treden en een topstuk werd
bepleisterd en beschilderd en voorzien van hardstenen plint in de
19de eeuw. Typische houten winkelpui uit de 19de eeuw over
volledige breedte van gelijkvloerse verdieping. Achtergevel met
bakstenen tuitgevel uitziend op de Leie.

stadswoningen, 16de eeuw,
winkels
19de eeuw

135728

Winkelhuis naar ontwerp van P. Buyck

Gent

Gent

Oudburg 20‐36 (Gent)

Ruim breedhuis opgericht als winkel, van acht traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, naar ontwerp van architect Prosper Buyck. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel op een onderbouw van hardsteen.

winkels

135729

Hoekhuis met apotheek

Gent

Gent

Oudburg 25, Zwaanstraat 1, 1A‐B (Gent)

Hoekhuis van drie travee en drie bouwlagen, afgedekt met schilddak, apotheken,
burgerhuizen
uit tweede helft 19de eeuw. Typisch houten 19de‐eeuwse
apotheekpui en bewaard apotheekmeubilair. Blinde zijgevel in de
Zwaanstraat en aanbouw ernaast met lijstgevel van vier traveeën en
drie bouwlagen.

tweede helft
19de eeuw

135730

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 31‐35, 35A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met hardstenen plint.

tweede helft
19de eeuw

718/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

Le Roy Hippolyte (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Buyck Prosper (Ontwerper)
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135731

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Oudburg 37‐41 (Gent)

Drie rijhuizen van drie bouwlagen met een gevelwand ontworpen als burgerhuizen,
een geheel bestaande uit drie partijen van respectievelijk twee, drie winkels
en twee traveeën, afgedekt met zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw. Houten winkelpui in de middenpartij.

135732

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Oudburg 4, 4A‐C (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met sterk stadswoningen, 17de eeuw
hellend zadeldak, met getrapte bakstenen zijgevel rechts. Oude kern, achterhuizen
mogelijk 17de eeuw, met wijzigingen tot in de 20ste eeuw. Bakstenen
achterhuis uitziend op de Leie met tuitgevel afgewerkt met
muurvlechtingen; drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog,
afgedekt met zadeldak.

135733

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 40, 38A (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen,
afgedekt met zadeldak, uit de 19de eeuw.

135734

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 42‐44 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de stadswoningen, eerste helft
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met hardstenen winkels
plint.

135735

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 47‐49, 49A‐B (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135736

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 48‐52 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
tweede helft 18de eeuw met aanpassingen uit 19de en 20ste eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met uitspringend zijtravee gemarkeerd door
rondboogpoort gevat in rechthoekige geprofileerde omlijsting.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw,
20ste eeuw,
tweede helft
18de eeuw

135737

Ensemble stadswoningen

Gent

Gent

Oudburg 51‐55, 51A‐C (Gent)

Oorspronkelijk een breedhuis van drie bouwlagen of drie panden met stadswoningen, tweede helft
19de eeuw
een uniforme gevelordonnantie, zes traveeën, nu opgesplitst in drie winkels
woningen van elk twee traveeën, afgedekt met zadeldak uit tweede
helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met twee
bewaarde houten, 19de‐eeuwse winkelpuien.

135739

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 54 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel met hardstenen plint en typische houten 19de‐eeuwse
winkelpui bekroond met hoofdgestel.

burgerhuizen,
winkels

tweede helft
19de eeuw

135738

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 54 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak,
daterend uit eerste kwart 20ste eeuw. Lijstgevel van wit en groen
geglazuurde bakstenen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135740

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 56 (Gent)

Huis van vijf traveeën en drie drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw,
kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch met
20ste eeuw
aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.

135741

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 58 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak.
Oude kern, in het eerste kwart van de 19de eeuw gewijzigd tot
bepleisterde lijstgevel met huidige ordonnantie. Nok van
oorspronkelijk dak en puntgevel nog gedeeltelijk zichtbaar boven
huidige gootlijst. Hardstenen plint waarop typische houten 19de‐
eeuwse winkelpui rust.

135743

geheel van stadswoningen

Gent

Gent

Oudburg 60‐68, 60A‐B, 68A‐B (Gent)

Drie rijhuizen van respectievelijk twee, twee en drie traveeën en drie stadswoningen eerste kwart
19de eeuw
bouwlagen, afgedekt met zadeldak, middelste woning met
pseudomansardedak; gehele ensemble dateert uit eerste kwart 19de
eeuw.

135742

Burgerhuis

Gent

Gent

Oudburg 6‐14 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit de burgerhuizen
19de eeuw.

719/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw

19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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135745

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Oudburg 72, 70A‐B, 72A‐B (Gent)

Twee breedhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, beide gevels daterend van eerste kwart 19de eeuw.

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw

135744

Stadswoning

Gent

Gent

Oudburg 7‐9, 9A‐C (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit tweede
helft 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

135746

Industriële gebouwen

Gent

Gent

Oudburg zonder nummer (Gent)

Achter de poort, op de binnenkoer, industriële gebouwen uit tweede nijverheidsgebo tweede helft
19de eeuw
uwen en
helft 19de eeuw: achteraan, uitziend op de Leie, twee zeer hoog
productieplaats
gestoken bouwlagen onder zadeldak.
en

135747

Stadswoningen

Gent

Gent

Oude Beestenmarkt 10‐11 (Gent)

Huizen met vernieuwd gevelparement en kroonlijst doch doorlopende stadswoningen
arduinen cordons ter hoogte van de onderdorpel.

135748

Deuromlijsting

Gent

Gent

Oude Beestenmarkt 3, 3A‐C (Gent)

Bewaarde arduinen deuromlijsting van een voormalig breedhuis, in
kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

ingangsomlijstin tweede helft
gen
18de eeuw

135749

Hoekhuis

Gent

Gent

Oude Beestenmarkt 7 (Gent)

Hoekhuis met de Kruideniersstraat; vier traveeën, twee bouwlagen
onder zadeldak; verankerde bepleisterde voorgevel van het
enkelhuistype met vermoedelijk kern uit de 17de tot 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

135750

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Beestenmarkt 8 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zijdelings
afgesnuit dak over drie traveeën; gecementeerde lijstgevel met
kroonlijst op klossen uit de 19de eeuw doch vermoedelijk oudere
kern.

stadswoningen 19de eeuw

135751

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Beestenmarkt 9 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen gedeeltelijk onder
schilddak, in kern mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de
18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

135756

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 10 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak
18de eeuw
Volgens archiefstukken gevel vernieuwd in 1760. Rechts resterend
deel van vroeger pand met overstekende verdieping. Bepleisterde en
verankerde verhoogde halsgevel met enkelhuisopstand.

135757

Neogotisch burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 11 (Gent)

Neogotisch enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak en zijtrapgevel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

135758

Hotel Verhaegen‐Lammens

Gent

Gent

Oude Houtlei 110, Wellingstraat 1 (Gent)

Breed hoekhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën, met kelders
overkluisd met gedrukte kruisgewelven, opklimmend tot de 16de
eeuw. Voorgevel gewijzigd in 1768, doch later nogmaals aangepast in
empirestijl in 1828 naar ontwerp van architect J.B. Van de Cappelle.
Bijgebouw met voormalige kapel uitziend op de Wellinckstraat, uit
16de of 17de eeuw. Koetshuis in rococostijl uit midden 18de eeuw
van acht traveeën, en één bouwlaag onder mansardedak.
Paardenstallen van twee bouwlagen uit midden 18de eeuw uitziend
op de Brandstraat.

herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
siertuinen,
kastkapellen,
gevelniskapelle
n, kapellen
(gebouwen en
structuren),
bijgebouwen

16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

rococo,
classicisme,
empire

135759

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 111 (Gent)

Eclectisch enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

135760

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 112 (Gent)

Onderkelderd huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak burgerhuizen
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch
volgens archiefstukken aangepast in de 18de eeuw en verhoogd tot
een lijstgevel van drie bouwlagen in 1848. Rechts haakse
achteraanbouw met zadeldak van circa 1700. Overwelfde kelder met
gedrukte kruisgewelven uit 16de of 17de eeuw.

720/1748

datering

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)
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135761

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 113 (Gent)

Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
mansardedak, gedateerd 1910 op paneel in geveltop.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

135762

Hoekhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 114 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en vier traveeën met tentdak, uit de
19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

burgerhuizen

19de eeuw

135763

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 115 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

135764

Hoekhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 116‐118 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Hoekhuis van drie bouwlagen en zes traveeën, thans twee
vierde kwart
enkelhuizen onder schilddak. Witbepleisterde lijstgevel volgens
18de eeuw
archiefstukken van 1793, waarschijnlijk aanpassing van oudere kern.
Zijaanbouw in de Brandstraat met twee bouwlagen onder steil
zadeldak, uit de 17de eeuw.

135765

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 117‐121 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het burgerhuizen
eerste kwart van de 20ste eeuw. Gevel van wit geglazuurde baksteen
en geritmeerd door hardstenen speklagen.

135766

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Oude Houtlei 12 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën, onder zadeldak.
Verankerde bakstenen trapgevel van 7 treden en topstuk, uit de 16de
eeuw.

135767

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 120 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak en
bepleisterde lijstgevel, van circa 1800. Begane grond met houten
winkelpui, volgens archiefstukken van 1844.

135768

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 123 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, gedateerd 1910 op burgerhuizen
gekleurde faïencetegeltableau op de borstwering. Lijstgevel van
ongelijke traveeën van wit geglazuurde baksteen, horizontaal geleed
door zwart geglazuurde banden.

voor WO I

135769

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 125 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel
met hardstenen plint en horizontale banden.

eerste helft
20ste eeuw

135770

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 126, 126A‐B (Gent)

stadswoningen eerste helft
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
19de eeuw
zadeldak. Bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw,
aanpassing van een veel oudere kern met een gedeeltelijk behouden
tweebeukige overwelfde kelder.

135771

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 127, 127A (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder burgerhuizen
zadeldak, gedateerd 1910 in sgraffito op het boogveld van het
keldervenster.

voor WO I

135772

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 128 (Gent)

Ruim onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, burgerhuizen
uit midden 18de eeuw, doch huidige voorgevelordonnantie dateert
van een verhoging en verandering uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde lijstgevel met imitatiebanden onder de
hardstenen puilijst. Achtergevel opgevat als een bepleisterde
lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, uit
de 18de eeuw, met fronton boven de drie middentraveeën.

tweede helft
19de eeuw,
18de eeuw

135773

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 130 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak.
Bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand en Lodewijk XVI‐inslag
uit de tweede helft van de 18de eeuw, doch bepleistering vernieuwd
in begin 20ste eeuw. Achteraanbouw van twee bouwlagen onder
mansardedak, uit midden 18de eeuw.

721/1748

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen, eerste kwart
winkels
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
voor WO I

plantensoort
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persoon
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135774

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 132 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak,
volgens archiefstukken van 1778.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135775

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 134 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het stadswoningen vierde kwart
vierde kwart van de 18de eeuw.
18de eeuw

135776

Stadswoning naar ontwerp van E. Lelubre

Gent

Gent

Oude Houtlei 138 (Gent)

Oorspronkelijk een diephuis uit de eerste helft van de 18de eeuw met stadswoningen eerste helft
20ste eeuw,
behouden achterpuntgevel doch totaal vernieuwde gevel uit het
eerste helft
tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect Edgard
18de eeuw
Lelubre. De voorgevel bevat een zandstenen bas‐reliëf van 1951 van
Geo Verbanck.

Lelubre Edgard Henri
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

135777

Oorlogsgedenkteken van de 2de wijk

Gent

Gent

Oude Houtlei 13C (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum, na
Monument opgericht ter ere van de slachtoffers van de Eerste
WO II
Wereldoorlog, geplaatst tegen de gevel van het Sint‐Amanduscollege. ekens
Het ontwerp is van architect Leon De Keyser en beeldhouwer Henri
Thiery. Na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met drie extra
panelen voor de namen van deze slachtoffers.

De Keyser Leon (Ontwerper), De
Keyser Willy (Ontwerper), Thiery
Henri (Ontwerper), Van
Herreweghe (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder)

135778

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 14 (Gent)

Bepleisterde klokgevel met enkelhuisopstand, volgens archiefstukken stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
van 1782. Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën, afgedekt
met zadeldak.

135779

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 140 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak.
19de eeuw
Samen met de drie rechter traveeën van nummer 142, oorspronkelijk
een breedhuis uit de 17de eeuw, nog herkenbaar aan de sporen van
de rechter zijtrapgevel en de overwelfde kelders. Voorgevel en
binnenindeling totaal gewijzigd in de loop van de 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand.

135780

Onderwijsgebouw Petite Ecole Française

Gent

Gent

Oude Houtlei 142 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak koetshuizen,
onderwijsgebou
voorzien van vijf 18de‐eeuwse dakkapellen. Kern uit de 17de eeuw,
wen
twee linker traveeën toegevoegd in de tweede helft van de 18de
eeuw, gevel samen met nummer 140 gewijzigd in de loop van de 19de
eeuw. Aangepaste, bepleisterde achtergevel van zes traveeën, links
tweelaags koetshuis.

135781

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 148 (Gent)

Onderkelderd breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, uit het derde tot vierde kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

135782

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 16, 16A‐E (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, met plat dak. Kern
hoogstwaarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw, doch gevel
aangepast in het vierde kwart van de 18de eeuw met Lodewijk XVI‐
inslag.

stadswoningen 17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

135783

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 18 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. 19de‐
eeuwse bepleisterde lijstgevel, mogelijk oudere kern uit 18de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

135785

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 20 (Gent)

Eenvoudig enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak. Bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel, volgens
archiefstukken aanpassing van 1838 van oudere kern.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

135786

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 22 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, links afgewolfd
zadeldak. Bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel, mogelijk oudere kern
uit de 18de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

135787

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 24 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, zadeldak, van circa
1900.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

722/1748
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17de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw
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135784

Burgerhuizen

Gent

Gent

Oude Houtlei 2‐4 (Gent)

burgerhuizen
Twee rijhuizen van drie bouwlagen en samen zeven traveeën,
respectievelijk drie en vier, met zadeldak, uit het vierde kwart van de
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische inslag.

135788

Stadswoning

Gent

Gent

Oude Houtlei 28‐32 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Enkelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, afgedekt met
19de eeuw
zadeldak met steile dakhelling met rechts deels behouden zijtrapgevel
en voorts voorzien van kleine dakkapel met schilddakje, uit de 17de
eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel, licht aangepast in de loop van
de 19de eeuw.

135789

Hotel Ortegat

Gent

Gent

Oude Houtlei 34 (Gent)

Breed en ruim onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen en tien herenhuizen
traveeën, afgedekt met twee gelijklopende zadeldaken met behouden
rechter zijtrapgevel, hoogstwaarschijnlijk opklimmend tot de 17de
eeuw. Bepleisterde lijstgevel, met enkelhuisopstand, volgens
archiefstukken gewijzigd in 1735, doch nogmaals licht aangepast
volgens archiefstukken in 1825.

135790

Hoekhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 36‐42 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, met zadeldak, uit het derde of vierde
kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel van vier traveeën
met dubbelhuisopstand, opgetrokken in Lodewijk XVI‐stijl. Hoeknis
met lantaarn ter hoogte van de tweede bouwlaag, schelpvormig
afgedekt en versierd met afhangende festoenen; beeld van Onze‐
Lieve‐Vrouw met Kind.

burgerhuizen, tweede helft
gevelniskapelle 18de eeuw
n

135791

Klooster van Poortakker

Gent

Gent

Oude Houtlei 50, 56‐58, Wellingstraat 32
(Gent)

De laat 19de‐eeuwse Poortakkerkapel en het bijhorend
kloostercomplex vormen een voorbeeld van neogotische bouwkunst,
een constructie van vooraanstaande kunstenaars voor de neogotiek,
namelijk Arthur Verhaegen in samenwerking met Jean‐Baptiste
Bethune en Florimond Van de Poele. Het goed bewaard geheel dankt
zijn architecturale kwaliteiten onder meer aan het totaalconcept en
de consequente eenheidsstijl.

kloosters,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
kloostertuinen,
stadswoningen,
arbeiderswonin
gen

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

135792

Aalmoezenierswoning van klooster van
Poortakker

Gent

Gent

Oude Houtlei 56 (Gent)

aalmoezeniersw vierde kwart
Bij het klooster van Poortakker hoort een aan de straat palende
19de eeuw,
neogotische woning, vroeger bewoond door de aalmoezenier van het oningen,
voor WO I
burgerhuizen
klooster. Volgens de voorgevelopstand van de woning bij de
bouwaanvraag van 1877 telde het huis aanvankelijk slechts twee
bouwlagen. De verhoging van het huis met een tweede
bovenverdieping en de toevoeging van de vierkante hoektoren zal
wellicht deel uitgemaakt hebben van de latere vergroting van het huis
die die 1906 kadastraal werden geregistreerd.

neogotiek

135793

Herenhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 58 (Gent)

herenhuizen
Ten zuiden van het poortgebouw van het klooster van Poortakker
langs de Oude Houtlei bevindt zich een laat 19de‐eeuwse herenhuis
met enkelhuisopstand, volgens kadastergegevens nieuw opgericht in
1891 door Marie‐Thérèse Bracq. Onderkelderd breedhuis van zes
traveeën breed en drie bouwlagen met een zadeldak.

135794

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 7 (Gent)

Eenvoudig enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw met een lijstgevel van wit
geglazuurde baksteen.

723/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

classicisme

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Bressers Adriaan
Hubert (Ontwerper), Casier
Joseph (Ontwerper), Van de Poele
Florimond (Ontwerper),
Verhaegen Arthur (Ontwerper)
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135795

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 8 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

135796

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Houtlei 9 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135797

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Schaapmarkt 1, 1A (Gent)

Neotraditioneel‐getint breedhuis met drie bouwlagen van drie
ongelijke traveeën onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de
eeuw. Bak‐ en zandsteenbouw. Markant zijrisaliet met bekronende
trapgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135798

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Schaapmarkt 13, 13A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak in
sobere baksteenbouw uit einde 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135799

Burgerhuis

Gent

Gent

Oude Schaapmarkt 15 (Gent)

Enkelhuis met twee en een halve bouwlaag van twee traveeën onder burgerhuizen
zadeldak, typisch 19de‐eeuwse gevelordonnantie en een bepleisterde
en beschilderde lijstgevel van het enkelhuistype.

135800

Rij van vier stadswoningen en poort

Gent

Gent

Oude Schaapmarkt 5‐11, 11A‐F (Gent)

stadswoningen, 17de eeuw
Huizenrij van vier huisjes met twee bouwlagen en twee traveeën
poorten
onder eenzelfde zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.
(bijgebouwen)
Aanpalende brede korfboogpoort met bekronende druiplijst op
horizontale aanzet verleent toegang tot achterin liggende gebouwen
van het voormalige Sint‐Janshospitaal.

135805

Burgerhuis, gedateerd 1911

Gent

Gent

Oudescheldestraat 14‐16 (Gent)

burgerhuizen
Bakstenen enkelhuis, op de bovenste boogvelden gedateerd anno
1911. Lijstgevel met drie bouwlagen van drie traveeën gemarkeerd
door een centrale houten erker en boven het deurvenster verrijkt met
vrouwenhoofdje. Links aanleunende garage met schoudergevel.

135806

Arbeiderswoning met kastkapel

Gent

Gent

Oudevest 1 (Gent)

Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit eerste helft 19de eeuw. Gecementeerd lijstgeveltje met
rechthoekige muuropeningen, aansluitend bij het hoekhuis met de
Baudelostraat. Houten muurkapel uit midden 19de eeuw met
bekronend driehoekig fronton op twee getorseerde halfzuiltjes.

arbeiderswonin eerste helft
19de eeuw,
gen,
derde kwart
kastkapellen
19de eeuw

135807

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Oudevest 11‐13 (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

135808

Stadswoningen

Gent

Gent

Oudevest 12‐14 (Gent)

Twee enkelhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw, voorzien van bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevels.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135809

Stadswoning

Gent

Gent

Oudevest 17‐19 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak; kern
vermoedelijk uit 18de eeuw, aangepast tot in de 20ste eeuw.

stadswoningen 18de eeuw

135810

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Oudevest 23‐31 (Gent)

Rij enkelhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak uit 19de‐20ste
eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel geleed door cordon
en afgelijnd door kroonlijst op klossen. Begane grond met
imitatiebanden.

stadswoningen 19de eeuw,
20ste eeuw

135811

Stadswoning

Gent

Gent

Oudevest 35 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit
eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135812

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Oudevest 43 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit
eerste helft 19de eeuw.

arbeiderswonin eerste helft
gen
19de eeuw

724/1748

19de eeuw

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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135813

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Oudevest 55‐57 (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, uit tweede helft 18de eeuw. Verankerde en geschilderde
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

arbeiderswonin tweede helft
gen
18de eeuw

135814

Stadswoning

Gent

Gent

Oudevest 59 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit
eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135720

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Koningin
van de Vrede

Gent

Gent

Oud‐Strijderslaan 1 (Gent)

parochiekerken na WO II
De Gentse parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Koningin van de Vrede
kwam tot stand binnen de tuinwijk Eiland Malem volgens een
bouwaanvraag van 1956 naar ontwerp van architect Gerardus Joseph
Van Offeren (1903‐1965) en is vormgegeven in een regionalistische
stijl met romaanse invloeden.

135818

Café De Zwaan

Gent

Gent

Overpoortstraat 10 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en aanvankelijk één verdieping, met
zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw.

135821

Eenzijdig bebouwd steegbeluik

Gent

Gent

Overpoortstraat 21‐29 (Gent)

beluiken
Achter brede open toegang bevindt zich een eenzijdig bebouwd
steegbeluik uit 1855 evenwijdig aan de straat. Beluikhuizen van twee
bouwlagen, twee traveeën onder zadeldak.

135823

Huis 't Kapelleke en beluik

Gent

Gent

Overpoortstraat 31‐37, 37A, 35A (Gent)

stadswoningen, 17de eeuw,
Breedhuis van twee bouwlagen, heden vier traveeën, met zadeldak
19de eeuw
waarop rechts een haaks zadeldak aansluit uit de 17e eeuw, doch met kastkapellen
latere aanpassingen. Achter smalle overbouwde toegang bevindt zich
een eenzijdig bebouwd steegbeluik uit 1851, loodrecht op de straat.

135822

Stadswoningen

Gent

Gent

Overpoortstraat 3‐5 (Gent)

Twee rijhuizen van twee bouwlagen, met zadeldak, volgens
archiefstukken samen met het aanpalende hoekhuis en rijhuizen in
Voetweg opgetrokken in 1867. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel van vier traveeën met houten winkelpuien.

135824

Stadswoning

Gent

Gent

Overpoortstraat 8 (Gent)

Smal rijhuis van drie bouwlagen en één travee met zadeldak van circa stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
1900. Lijstgevel met parement van geglazuurde baksteen.
voor WO I
Rechthoekige houten erker op twee gesculpteerde consoles in de
vorm van een lachend vrouwen‐ en grijnzend saterhoofd.

135819

Stadswoningen

Gent

Gent

Overpoortstraat 82‐94, 98‐106 (Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde gevelwanden van veertien en tien
traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit begin 20e eeuw.
Rechthoekige bovenvensters in geprofileerde omlijstingen met oren
en sluitsteen.

135820

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Overpoortstraat 9‐11 (Gent)

stadswoningen, vierde kwart
Twee stadswoningen, restant van oorspronkelijk een breedhuis
19de eeuw,
bestaande uit drie rijhuizen met als een geheel ontworpen voorgevel winkels
voor WO I
van circa 1900.

135825

Apotheek in art‐nouveaustijl

Gent

Gent

Overpoortstraat 96 (Gent)

Dubbelhuis, aanvankelijk een apotheek, van twee traveeën en twee apotheken
bouwlagen, met mansardedak voorzien van een omlijste dakkapel
rechts en links een dakvenster tussen pilasters en met houten balkon.

135826

Woning Vergote

Gent

Gent

Pacificatielaan 97 (Gent)

In 1985 ontwierp architect Jean Van den Bogaerde een woning in
patiowoningen vanaf 1975
opdracht van het echtpaar Jozef Vergote ‐ De Sutter. Het
hoofdvolume van deze halfopen woning heeft een lessenaarsdak
waarvan de schuine lijn verdergezet wordt in de terrasmuur langs de
straat. Het parement bestaat uit witgeschilderde baksteen op een
plint van blauwe hardsteen.

postmodernism
e

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

135827

Bank van de Arbeid

Gent

Gent

Paddenhoek 12, Voldersstraat 1 (Gent)

bankgebouwen, interbellum
Het neoclassicistisch bankgebouw werd na de Eerste Wereldoorlog
kantoorgebouw
gebouwd naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde, met
en
medewerking van zijn broer Albert. De monumentale lijstgevel is
opgetrokken uit Euvillesteen op een plint van simili‐graniet. De brede
uitspringende hoekpenanten zijn verrijkt met bouwsculptuur
ontworpen door beeldhouwer Geo Verbanck.

neoclassicisme

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

725/1748

cafés

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Offeren Gerardus Joseph
(Ontwerper)

17de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw

stadswoningen, voor WO I
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

art nouveau
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135828

Aula en universiteitsgebouwen

Gent

Gent

Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6,
Voldersstraat zonder nummer (Gent)

Neoclassicistisch complex naar ontwerp van stadsarchitect Louis
Roelandt uit 1819‐1826. De voorgevel van de aula bestaat uit een
portiek met een zuilengalerij van acht Korinthische zuilen en
bekroond met een hoofdgestel waarop een driehoekig fronton rust.
Ten zuiden werden lokalen van de universiteit ingericht rondom een
rechthoekige beboomde binnenplaats. De westvleugel behoorde
eertijds tot het Jezuïetenklooster en dateert uit de 17de eeuw.

kloosters,
oorlogsgedenkt
ekens,
universiteitsaul
a's

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135829

Westerbegraafplaats

Gent

Gent

Palinghuizen 143, zonder nummer (Gent)

De Westerbegraafplaats werd in 1873 in gebruik genomen als
seculiere begraafplaats voor voornamelijk vooraanstaande burgers.
De toegangsgebouwen en de afsluitingsmuur werden tussen 1867 en
1882 opgericht naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect
Adolphe Pauli. Het park werd aangelegd door Louis Van Houtte en
Ambrosius Verschaffelt. Dit type van begraafplaats met een ‘tuin der
doden’ in landschapsstijl komt in ons land nog zeer zelden voor.

militaire
ereperken,
buitenbegraafpl
aatsen, dreven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens, poorten
(bijgebouwen)

interbellum,
WO I, derde
kwart 19de
eeuw, vierde
kwart 19de
eeuw

135834

Oorlogsgedenkteken Belgische soldaten

Gent

Gent

Palinghuizen zonder nummer (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
Bij de Belgische oorlogsgraven bevindt zich een stèle die er kwam
dankzij de Gentse gemeentescholen. Dit gedenkteken bestaat uit een ekens
bronzen gedenkplaat in een houten kader. Het geheel is aan een
zwart geverfde stalen beugel opgehangen.

135833

Oorlogsgedenkteken Gentse militairen

Gent

Gent

Palinghuizen zonder nummer (Gent)

Dit gedenkteken kwam er dankzij de Nationale Strijdersbond van
België, Vriendenkring der Officieren en de Nationale Vereniging der
Invalide, ter ere van de Gentse militairen die stierven tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Het werd ingehuldigd op 26 oktober 1924.

135832

Grafmonument bemanning Duitse zeppelin Gent

Gent

Palinghuizen zonder nummer (Gent)

Ter ere van de Duitse bemanning van zeppelin LZ‐37, gebombardeerd oorlogsgedenkt WO I
boven Sint‐Amandsberg door de Brit Reginald Warneford op 07‐06‐ ekens
1915 werd door de familie van de omgekomen luitenant Kurt
Ackermann dit monument opgericht.

135831

Oorlogsgedenkteken Franse soldaten

Gent

Gent

Palinghuizen zonder nummer (Gent)

Een U‐vormige, blauwe hardstenen boord begrenst een
bloemenperkje, waarin op een getrapt verhoog een levensgrote,
bronzen, Franse infanteriesoldaat tegen een hardstenen obelisk
neerzijgt.

135830

Oorlogsmonument Geallieerden

Gent

Gent

Palinghuizen zonder nummer (Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
Dit monument bevindt zich op een rond punt op de grens van het
oude en het nieuwe gedeelte van de Westerbegraafplaats. Het betreft ekens
een architecturale compositie in witte Euvillesteen, ter ere van de
geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie is sterk
symmetrisch opgebouwd : de voor‐ en achterzijde zijn quasi identiek,
evenals de zijkanten.

135835

Constructie‐atelier Mahy

Gent

Gent

Pantserschipstraat 155 (Gent)

Constructie‐atelier van Mahy. Klein achterin gelegen bedrijfje naast
een bedrijfsspoorlijn en opgericht in 1913. Ateliertje onder
raekemdaken op gewalste pijlers.

constructiewerk voor WO I
plaatsen,
kantoorgebouw
en

135836

Fabriekscomplex

Gent

Gent

Pantserschipstraat 207 (Gent)

Enorm fabriekscomplex van UCB, voorheen fabriek van zwavelzuur,
chloorzuur en soda van Th. Verstraete. Huidige gebouwen in beton
opklimmend tot eind van de jaren 20.

gebouwen voor interbellum
chemische
nijverheid

135837

Zijgevel met reclamemuurschilderingen
voor Le Renova en Teinture l'Alsacienne

Gent

Gent

Papegaaistraat 1 (Gent)

Zijgevel van een rijwoning aan een klein park, voorzien van twee
reclamemuurschilderingen.

reclamemuursc
hilderingen

135838

Burgerhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 12 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met burgerhuizen
zadeldak van circa 1900; bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische
inslag en enkelhuisopstand.

726/1748

context

persoon
Roelandt Louis (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder)

Hofman Jean‐Pierre (Ontwerper),
Pauli Adolphe (Ontwerper), Van
Eenaeme Antoon (Ontwerper),
Wante Benoit François
(Ontwerper)

Tavenier Pierre (Onbepaald)

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

Piette Olivier (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder)

Kreis Wilhelm (Ontwerper),
Langen (Uitvoerder)

oorlogsgedenkt voor WO I
ekens

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

Le Roy Hippolyte (Ontwerper),
Delaet (Uitvoerder)

art deco

De Cock Carolus (Carl)
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

135839

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Papegaaistraat 22‐24 (Gent)

Twee onderkelderde rijhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
twee en vier traveeën, met zadeldak. Oorspronkelijk een dubbelhuis,
volgens archiefstukken van 1790. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

135840

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Papegaaistraat 34‐36 (Gent)

Onderkelderd diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen, steil
zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde trapgevel met 8 treden en
een topstuk met bolornament.

135841

Stadswoning

Gent

Gent

Papegaaistraat 43 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder steil zadeldak, stadswoningen 17de eeuw
uit de 17de eeuw.

135842

Hoekhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 48 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met tentdak, volgens archiefstukken
van 1915 naar ontwerp van architect E. De Weerdt. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevels: voorgevel van drie traveeën met
dubbelhuisopstand, afgeschuinde hoektravee en rechts zijgevel van
drie traveeën, met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

WO I

135843

Herenhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 49 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met steil
lessenaarsdak, volgens archiefstukken van 1925. Merkwaardige
bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl.

herenhuizen

interbellum

135844

Burgerhuis naar ontwerp van E. Steurbaut Gent

Gent

Papegaaistraat 58 (Gent)

Huis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens
opschrift naar ontwerp van architect Ed. Steurbaut 1900‐1925;
bakstenen lijstgevel met art‐deco‐inslag.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Steurbaut Edgard (Ontwerper)

135845

Burgerhuis naar ontwerp van F. Bilsen

Gent

Gent

Papegaaistraat 60 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder mansardedak met
centrale dakkapel, volgens archiefstukken van 1923, volgens opschrift
naar ontwerp van architect F. Bilsen. Gecementeerde lijstgevel met
neorococo‐inslag.

interbellum

Bilsen Félicien (Ontwerper)

135846

Burgerhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 62 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met
begane grond van natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

135847

Burgerhuis naar ontwerp van E. De Nil

Gent

Gent

Papegaaistraat 63‐65 (Gent)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, volgens burgerhuizen
opschrift naar ontwerp van architect Em. De Nil, van circa 1925.
Lijstgevel met cementbepleistering met dubbelhuisopstand.

interbellum

135848

Hoekhuis in art‐decostijl

Gent

Gent

Papegaaistraat 66 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis in art‐decostijl, van drie bouwlagen en centrale
afgeschuinde hoektravee, met plat dak, van circa 1925.
Gecementeerde lijstgevel van vier en twee traveeën. Hoektravee met
gebogen erker, en linker zijtravee van zijgevel hoger opgetrokken met
dakvenster.

interbellum

art deco

135849

Art‐decoburgerhuis naar ontwerp van E.
De Nil

Gent

Gent

Papegaaistraat 67 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met mansardedak,
gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1926 en volgens opschrift
naar ontwerp van architect Emile De Nil. Typisch art‐decohuis, vormt
de pendant van nummer 71.

interbellum

art deco

De Nil Emile (Ontwerper)

135850

Art‐decoburgerhuis naar ontwerp van E.
De Nil

Gent

Gent

Papegaaistraat 69 (Gent)

Ruim huis van vier traveeën en drie bouwlagen, met mansardedak,
volgens een bouwaanvraag van 1924 gebouwd en volgens opschrift
naar ontwerp van architect Emile De Nil. Lijstgevel met
cementbepleistering, uitgevoerd in art‐decostijl.

burgerhuizen

interbellum

art deco

De Nil Emile (Ontwerper)

135851

Art‐decoburgerhuis naar ontwerp van E.
De Nil

Gent

Gent

Papegaaistraat 71 (Gent)

Burgerhuis met art‐decogevel, gelijkaardig als nummer 67, doch in
spiegelbeeld, eveneens naar ontwerp van architect Emile De Nil uit
1926.

burgerhuizen

interbellum

art deco

De Nil Emile (Ontwerper)

135852

Burgerhuis naar ontwerp van J. Lippens

Gent

Gent

Papegaaistraat 75 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met
burgerhuizen
recente dakkapel, van circa 1925, volgens opschrift naar ontwerp van
J. Lippens. Lijstgevel met cementbepleistering met art‐deco‐inslag.

interbellum

727/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen 17de eeuw

De Weerdt Emile (Ontwerper)

neoclassicisme

De Nil Emile (Ontwerper)

Lippens Jules (Ontwerper)
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135853

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 77 (Gent)

Smal rijhuis van één travee en vier bouwlagen, zadeldak, van circa
1925. Witgeschilderde lijstgevel met cementbepleistering in art‐
decostijl.

burgerhuizen

interbellum

art deco

135854

Ensemble van burgerhuizen naar ontwerp Gent
van J. Lippens

Gent

Papegaaistraat 78‐82 (Gent)

Ensemble van rijhuizen met elk een gecementeerde lijstgevel van
twee traveeën en drie bouwlagen, met mansardedak, opgetrokken
circa 1925 in art‐decostijl, volgens opschrift naar ontwerp van
architect J. Lippens.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

135855

Hoekhuis

Gent

Gent

Papegaaistraat 79 (Gent)

Hoekhuis van vier bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken burgerhuizen
van 1922. Witte, bepleisterde voorgevel van vier traveeën met
dubbelhuisopstand, brede afgekante hoektravee gemarkeerd door
een erker en links zijgevel van twee traveeën, met neoclassicistische
inslag.

interbellum

135860

Eenheidsbebouwing van hoekhuis en
burgerhuizen

Gent

Gent

Parklaan 127‐135 (Gent)

Eenheidsbebouwing van neoclassicistische panden, bestaande uit een burgerhuizen,
cafés
hoekhuis en identieke burgerhuizen, volgens de bouwaanvraag
daterend van 1896.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Taeye Serafinus (Ontwerper)

135861

Burgerhuis ontworpen door Jules‐Pascal
Ledoux

Gent

Gent

Parklaan 20‐26 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen door Jules‐Pascal Ledoux,
volgens de bouwaanvraag van 1899.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper)

135862

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 25 (Gent)

Eclectisch burgerhuis, volgens bouwaanvraag opgericht in 1899 en
aangepast in 1912.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

135863

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 27‐31, 31A‐D (Gent)

Eclectisch burgerhuis, volgens bouwaanvraag opgetrokken in 1901.
Het hoge volume telt twee traveeën en vier en een halve bouwlaag
onder mansardedak.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

135864

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Parklaan 28‐40 (Gent)

Eenheidsbebouwing van identieke neoclassicistische burgerhuizen,
volgens de bouwaanvraag daterend van 1898.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135865

Burgerhuis ontworpen door Emile De
Weerdt

Gent

Gent

Parklaan 33 (Gent)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand ontworpen door Emile De Weerdt burgerhuizen,
hekken
in 1901. Dit burgerhuis is het enige pand in de Parklaan met
dubbelhuisopstand en heeft tevens een uitzonderlijk brede voorgevel.

voor WO I

De Weerdt Emile (Ontwerper)

135866

Burgerhuis ontworpen door Ernest Van
Hamme

Gent

Gent

Parklaan 35 (Gent)

Dit eclectisch burgerhuis werd in 1901 ontworpen door architect
Ernest Van Hamme. Behouden voortuintje met ijzeren hek.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

Van Hamme Ernest (Ontwerper)

135867

Burgerhuis ontworpen door Achilles Van
Hoecke‐Dessel

Gent

Gent

Parklaan 37, 37A‐C (Gent)

Dit architecturaal opvallend burgerhuis werd in 1901 ontworpen door burgerhuizen,
hekken
Achilles Van Hoecke‐Dessel. De gevel een subtiele vertaling van de
Gentse art nouveau waarvan Van Hoecke‐Dessel één van de
belangrijkste vertegenwoordigers was. Het pand is gaaf bewaard en
de sgraffitopanelen werden recent gerestaureerd. Het originele
schrijnwerk bleef grotendeels bewaard.

voor WO I

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

135868

Burgerhuis ontworpen door Jules‐Pascal
Ledoux

Gent

Gent

Parklaan 39 (Gent)

Dit fraai art‐nouveauburgerhuis werd in 1901 opgericht naar ontwerp burgerhuizen,
hekken
van architect Jules‐Pascal Ledoux. Het rijhuis telt twee traveeën en
vier en een halve bouwlaag onder zadeldak. De aanleg van de
voortuin met plantenperken bleef behouden alsook het smeedijzeren
hekwerk met inbegrip van het dubbele toegangshek.

voor WO I

135869

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 4 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis uit 1933, gebouwd op de locatie van een burgerhuis uit
1894 met ruime tuin. Modernistisch rijhuis met enkelhuisopstand van
twee traveeën en vier, oorspronkelijk drie, bouwlagen onder
mansardedak.

interbellum

135859

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen
ontworpen door Emile De Weerdt

Gent

Gent

Parklaan 5‐23, 11A‐H, 11K, 15A‐H, 15K, 7A, In zijn geheel ontworpen gevelwand met art‐nouveau‐inslag, naar
9A‐H, 9K (Gent)
ontwerp van architect E. De Weerdt, van 1898. Complex van
woningen met voortuintjes afgesloten door fraaie ijzeren hekken.

728/1748

burgerhuizen,
hekken

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

art nouveau

Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper)

De Weerdt Emile (Ontwerper)
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135870

Burgerhuis ontworpen door Georges
Pauwels

Gent

Gent

Parklaan 6 (Gent)

Modernistisch burgerhuis van drie bouwlagen onder plat dak,
ontworpen door Georges Pauwels in 1936 en gebouwd op de locatie
van een burgerhuis uit 1894 met ruime tuin. Strak gevelontwerp,
gekenmerkt door een gevelbrede loggia‐uitbouw op de eerste
verdieping.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

135871

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 76, 76A (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een zadeldak, volgens de bouwaanvraag van 1895.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135872

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 78 (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een zadeldak, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1895‐
1896.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135873

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Gent

Gent

Parklaan 80 (Gent)

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, volgens gevelopschrift uit burgerhuizen
1897. Het ruime rijhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen, onder
een zadeldak. De gevel wordt gemarkeerd door de brede linkertravee
met verjongende erker en bekronende balkons die eindigt in een
puntgevel met sterk uitkragende daklijst.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

135857

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen
ontworpen door Jules‐Pascal Ledoux

Gent

Gent

Parklaan 8‐10, 18, 18A‐D (Gent)

Vrij eclectisch getint ensemble van woningen, volgens gevelopschrift burgerhuizen
naar ontwerp van architect Jules‐Pascal Ledoux, van 1899. Het
volume telt zes traveeën en drie bouwlagen, vier in het middenpand,
onder zadeldak. Centrale woning uitgewerkt als middenrisaliet met
bekronende puntgevel.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Ledoux Jules‐Pascal (Ontwerper)

135874

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Parklaan 82‐86 (Gent)

Oorspronkelijk een samenstel van identieke burgerhuizen uit 1894,
gebouwd als opbrengstwoningen. Het centrale pand werd in 1923
grondig verbouwd door architect Maurice Aubert in beaux‐artsstijl.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme,
beaux‐artsstijl

Aubert Maurice (Ontwerper)

135875

Samenstel van twee identieke
burgerhuizen ontworpen door G.
Vereecken

Gent

Gent

Parklaan 83‐89, 93‐95 (Gent)

burgerhuizen,
Samenstel van twee nagenoeg identieke burgerhuizen, ontworpen
hekken
door architect Georges Vereecken in 1901. Elk rijhuis telt twee
traveeën en drie en een halve bouwlaag onder mansardedak en heeft
een voortuin omheind met decoratief smeedijzeren hekwerk.

135876

Burgerhuis ontworpen door Ch. Masereel

Gent

Gent

Parklaan 92 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1898
door architect Ch. Masereel. In 1922 werd een mansardeverdieping
toegevoegd door architect G. Vande Sande.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135877

Burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 94, 94A‐H (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag opgetrokken burgerhuizen
in 1898. Dit rijhuis heeft telt twee traveeën en drie bouwlagen onder
een zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135878

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Parklaan 96 (Gent)

Rijkelijk versierd neoclassicistisch rijhuis van twee traveeën met twee burgerhuizen
bouwlagen onder mansardedak met oeil‐de‐boeuf en dakkapel,
volgens bouwaanvraag daterend van 1895.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

135879

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Gent

Gent

Parklaan 98, 98A (Gent)

Neo‐Vlaamserenaissance‐getint burgerhuis van twee traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, volgens gevelcartouches en
bouwaanvraag van 1893.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

135858

Burgerhuizen ontworpen door Prosper
Buyck

Gent

Gent

Parklaan 99‐123 (Gent)

Ensemble van eclectische woonhuizen ontworpen door Prosper Buyck burgerhuizen
in 1900. Het complex heeft een interessant gevelperspectief dat een
trapsgewijze overgang maakt van de rooilijn aan de straat naar deze
van de achterin gelegen woningen met een voortuin. Vooral de twee
linkse woningen vormen een visuele eenheid.

vierde kwart
19de eeuw

Buyck Prosper (Ontwerper)

135881

Burgerhuis L'Oiseau Bleu

Gent

Gent

Patijntjestraat 10‐12 (Gent)

Twee onderkelderde enkelhuizen in spiegelbeeldschema van elk twee burgerhuizen,
hekken,
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, voorzien van
hekpijlers
voortuintjes, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een
bouwaanvraag van 1930 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.

interbellum

Henderick Geo (Ontwerper)

729/1748

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Pauwels Georges (Ontwerper)

Vereecken Georges (Ontwerper)

Masereel Ch. (Ontwerper)
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135882

Burgerhuis naar ontwerp van Ormond
Bibauw

Gent

Gent

Patijntjestraat 123 (Gent)

Half vrijstaand burgerhuis in dubbelhuisopstand van vijf traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen, onder een afgewolfd zadeldak, volgens een
bouwaanvraag van 1925 naar ontwerp van architect Ormond Bibauw,
in opdracht van Leona Waedemon.

interbellum

neotraditioneel

135883

Burgerhuis naar ontwerp van Emile Claus

Gent

Gent

Patijntjestraat 125 (Gent)

Alleenstaande villa van twee bouwlagen en twee traveeën onder een
markant dakvolume, met achterliggend magazijn voor het stapelen
van wollen, volgens bouwaanvragen van 1937 naar ontwerp van
architect Emile Claus, in opdracht van Cécile Kairier.

135884

Winkel naar ontwerp van Lode Sanglet

Gent

Gent

Patijntjestraat 13 (Gent)

interbellum
Deels onderkelderde rijwoning als een enkelhuis van twee bouwlagen winkels,
onder een plat dak, met aanvankelijk een winkelfunctie in versoberde vlaggenmasten
art deco, volgens een bouwaanvraag van 1934 naar ontwerp van
Lode Sanglet in opdracht van handelaar Jules Verbesselt.

135885

Villa naar ontwerp van Leon De Schilder

Gent

Gent

Patijntjestraat 131 (Gent)

Ver achterin gelegen villaatje met omringende tuin, daterend van
1914 en naar verluidt gebouwd met afbraakmateriaal van de Gentse
wereldtentoonstelling van 1913.

135886

Architectenwoning Dirk Defraeije

Gent

Gent

Patijntjestraat 137‐139 (Gent)

architectenwoni vanaf 1975
De woning die architect Dirk Defraeije midden jaren 1980 voor
zichzelf ontwierp, in samenwerking met Koen van de vreken, sluit aan ngen
bij de zoektocht naar een nieuwe eenvoud maar bevat ook nog enkele
postmoderne referenties.

135887

Burgerhuis Radica‐Dodica

Gent

Gent

Patijntjestraat 14‐16 (Gent)

Twee onderkelderde burgerhuizen van twee bouwlagen onder een
doorlopend zadeldak in repeterend schema, volgens bouwaanvragen
van 1926 en 1927, ontworpen door architect Geo Henderick.
Voortuintjes afgesloten door ijzeren art‐decohekken tussen
bakstenen pijlers.

135888

Burgerhuis naar ontwerp van A.J. Defoor

Gent

Gent

Patijntjestraat 143 (Gent)

135889

Burgerhuis naar ontwerp van Armand De
Buck

Gent

Gent

135891

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Gent

135890

135892

interbellum
hekken,
hekpijlers,
opslagplaatsen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

plantensoort

context

persoon
Bibauw Ormond (Ontwerper)

Claus Emile (Ontwerper)

art deco

WO I

Sanglet Lode (Ontwerper)

De Schilder Leon (Ontwerper)

postmodernism
e, nieuwe
eenvoud

Defraeije Dirk (Ontwerper), Van
de vreken Koen (Ontwerper)

interbellum

Henderick Geo (Ontwerper)

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid, ontworpen als een dubbelhuis van burgerhuizen
drie traveeën en twee bouwlagen boven een half ondergrondse
garage en kelder, onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van
1948 door de Oostendse architect A.J. Defoor in opdracht van
Maurice Baetsleer, ter vervanging van een huis dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd vernield.

interbellum, na modernisme
WO II

Defoor A.J. (Ontwerper)

Patijntjestraat 145 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen, boven
een half ondergrondse garage in de linkertravee, onder een plat dak,
voorzien van een voortuinstrook. Rijhuis gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1939 naar ontwerp van Armand De Buck.

interbellum

De Buck Armand (Ontwerper)

Gent

Patijntjestraat 151 (Gent)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder een mansardedak met twee dakkapellen, volgens
een bouwaanvraag van 1912 gebouwd in opdracht van Désiré
Delhaye.

Burgerhuis naar ontwerp van Emile De Nil Gent

Gent

Patijntjestraat 15‐19 (Gent)

Deels onderkelderd burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder een zadeldak, ontworpen door architect Emile De Nil in
romantisch kubisme in 1934. Kenmerkend zijn de verspringende
gevelvlakken met afgeronde hoek aan de rechterzijde en de
combinatie van horizontale en verticale gevelaccenten.

interbellum

Woning De Boel

Gent

Patijntjestraat 171 (Gent)

burgerhuizen
Gezinswoning uit 1987 voor de familie De Boel naar ontwerp van
Architecten Werk Groep met ontwerpers Bob Van Reeth, Marc Van
Bortel, Mica Frank en Geert Driesen. Driegevelwoning van twee
bouwlagen met een lage plint in blauwe hardsteen en halfsteens licht
roodbruin baksteenmetselwerk onder een ontdubbeld zinken
zadeldak.

vanaf 1975

Gent

730/1748

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
lantaarns

burgerhuizen

voor WO I

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

ArchitektenWerkGroep A.W.G.
(Ontwerper)
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135893

Villa naar ontwerp van Maurice Gelein

Gent

Gent

Patijntjestraat 181 (Gent)

Alleenstaande villa van twee traveeën en drie bouwlagen onder een
uitkragend zadeldak met tuin, geïnspireerd op de cottage‐stijl,
volgens een bouwaanvraag van 1910 naar ontwerp van architect‐
aannemer Maurice Gelein. Bewaarde tuinafsluiting aan de straatzijde
met een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met arduinen dekstenen,
eveneens naar een ontwerp van Gelein.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

135894

Villa naar ontwerp van J. Goossaert

Gent

Gent

Patijntjestraat 185 (Gent)

Alleenstaande villa van drie traveeën en twee bouwlagen in
cottagestijl, waarbij de gevel bovenaan is afgewerkt met kenmerkend
pseudovakwerk, volgens een bouwaanvraag van 1912, gebouwd naar
ontwerp van architect J. Goossaert. Het perceel wordt aan de
straatzijde afgesloten met een bewaarde ijzeren toegangspoort
tussen geschilderde bakstenen pijlers met arduinen dekstenen.

hekpijlers,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

135895

Burgerhuis naar ontwerp van Armand
Calluwé

Gent

Gent

Patijntjestraat 21 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van burgerhuizen
Armand Calluwé, die eveneens bouwheer was, volgens een
bouwaanvraag van 1933. Parement van gele baksteen in
halfsteensverband met dieperliggende horizontale voegen op een
arduinen plint.

interbellum

135896

Burgerhuis naar ontwerp van Emile De Nil Gent

Gent

Patijntjestraat 23 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in
romantisch kubisme naar ontwerp van de Gentse architect Emile De
Nil volgens een bouwaanvraag van 1934 in opdracht van Maurice Van
Damme. Parement van gele baksteen in halfsteensverband met
Dudok‐voeg op een lage arduinen plint.

interbellum

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

135897

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice
Albers

Gent

Gent

Patijntjestraat 33 (Gent)

burgerhuizen,
Burgerhuis met ruime voortuin, in 1923 ontworpen door architect
werkplaatsen
Jean Bauwens als een werkhuis voor chocoladebewerker August
Larmuseau. Volgens een bouwaanvraag van 1926 werd in opdracht
van dezelfde bouwheer de werkplaats omgevormd tot een burgerhuis
van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen naar ontwerp van
architect Maurice Albers.

interbellum

neotraditioneel

Albers Maurice (Ontwerper),
Bauwens Jean (Ontwerper)

135898

Burgerhuis naar ontwerp van Jean
Bauwens

Gent

Gent

Patijntjestraat 35‐39, 39A (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, burgerhuizen,
werkplaatsen
met ruime voortuin, oorspronkelijk ontworpen door architect Jean
Bauwens als woonhuis met aanpalend werkhuis voor
chocoladebewerker August Larmuseau, volgens bouwaanvragen van
1923.

interbellum

neotraditioneel

Bauwens Jean (Ontwerper)

135899

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice
Albers

Gent

Gent

Patijntjestraat 43 (Gent)

Villa van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, met villa's
(bouwkundig
voortuin, volgens een bouwaanvraag van 1923 gebouwd naar
erfgoed)
ontwerp van architect Maurice Albers.

interbellum

neotraditioneel

Albers Maurice (Ontwerper)

135900

Woning Haerens

Gent

Gent

Patijntjestraat 44 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid naar een ontwerp van architect
Gaston Eysselinck, volgens een bouwaanvraag van 1935 in opdracht
van Willy Haerens. Sober rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
boven een verhoogd souterrain onder een plat dak, dat in 1937
bekroond werd met de Prijs Van de Ven.

interbellum

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

135901

Sint‐Paulusinstituut

Gent

Gent

Patijntjestraat 45 (Gent)

Sint‐Paulusinstituut, schoolcomplex, in nieuwe zakelijkheid volgens
een bouwaanvraag van 1938 ontworpen door architect Alfons Van de
Vijver, in opdracht van de Broeders van Liefde, later uitgebreid met
een eetzaal en een gebouw met turnzaal en klaslokalen naar ontwerp
van architect Albert Lefebure, respectievelijk volgens bouwaanvragen
van 1960 en 1975.

135902

Woning Debaive

Gent

Gent

Patijntjestraat 46 (Gent)

burgerhuizen
Architect Gaston Eysselinck ontwierp in 1934 deze rijwoning in
nieuwe zakelijkheid voor mevrouw Debaive‐Dekeyser, als een
onderkelderd rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
plat dak.

731/1748

datering

voor WO I

stijl

context

persoon
Gelein Maurice (Ontwerper)

cottagestijl

Goossaert Jules (Ontwerper)

Calluwé Armand (Ontwerper),
Calluwé Armand (Opdrachtgever)

gebouwen voor interbellum, na modernisme
WO II, vanaf
secundair
1975
onderwijs,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

interbellum

plantensoort

modernisme

Lefebure Albert (Ontwerper), Van
de Vijver Alfons (Ontwerper)

Eysselinck Gaston (Ontwerper)
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135903

Burgerhuis naar ontwerp van C.J.
Vandevelde

Gent

Gent

Patijntjestraat 50 (Gent)

135904

Burgerhuis naar ontwerp van Albert
Vergaert

Gent

Gent

135905

Hoeve

Gent

135906

Tweegezinswoning naar ontwerp van
Valentin Vaerwyck

135907

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Robert Buysse

typologie

datering

stijl

Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een burgerhuizen
plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1933 naar ontwerp van C.J.
Vandevelde in opdracht van Mauril Beerens.

interbellum

modernisme

Patijntjestraat 56 (Gent)

Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een burgerhuizen
plat dak, naar ontwerp van architect Albert Vergaert volgens een
bouwaanvraag van 1938 in opdracht van Charles Van de Walle.

interbellum

Gent

Patijntjestraat 62 (Gent)

Achterin gelegen hoevetje met woonhuis, stallen en bakhuisje,
toegankelijk via een ijzeren hek tussen vierkante hekpijlers aan de
Patijntjestraat. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

Gent

Gent

Patijntjestraat 71‐73 (Gent)

Vrijstaande tweegezinswoning in spiegelbeeldschema van vier
traveeën en twee bouwlagen, vormgegeven in een romantisch‐
decoratieve architectuur, met invloeden van de cottagestijl, volgens
een bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van architect Valentin
Vaerwyck in opdracht van ere‐notaris Jules Van Schoote.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Gent

Gent

Patijntjestraat 87‐89 (Gent)

135908

Hoekhuis naar ontwerp van Robert Buysse Gent

Gent

135909

Villa

Gent

135911

Villa G. Naeyaert

135910

context

persoon
Vandevelde C.J. (Ontwerper)

Vergaert Albert (Ontwerper)

cottagestijl

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Architect Robert Buysse ontwierp dit appartementsgebouw van twee appartementsge interbellum
traveeën en drie bouwlagen in een decoratieve baksteenarchitectuur bouwen
aansluitend bij het modernisme, in opdracht van Firmin Hendrickx
volgens een bouwaanvraag van 1937.

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

Patijntjestraat 91 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen in romantisch kubisme onder een plat burgerhuizen
dak naar ontwerp van de Gentse architect Robert Buysse, volgens een
bouwaanvraag van 1936 gebouwd in opdracht van Firmin Hendrickx.

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

Gent

Paul Bergmansdreef 2 (Gent)

Alleenstaand gebouw in villastijl uit begin 20ste eeuw, gelegen in het villa's
Citadelpark; sinds 1921 was er een dierenasiel in gevestigd.
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 12 (Gent)

Art‐decowoning uit 1930 naar ontwerp van Marin Braeckman
bestaande uit drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een
gecombineerd dak, mansarde + zadeldak. In de tuin staat een garage
in identieke stijl van het huis.

garages, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

Braeckman Marin (Ontwerper)

Villa Virginie Henderick ‐ Carpentier

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 1‐3 (Gent)

Beeldbepalend pand uit 1932 in zakelijke baksteenstijl van de hand
van Geo Henderick. Hoekpand bestaande uit drie traveeën langs de
Paul de Smet de Naeyerplein en twee traveeën langs de Congreslaan
verbonden door een afgeronde hoektravee. Het pand kenmerkt zich
door lijstgevels met opeenvolgende in‐ en uitspringende volumes
over twee verdiepingen, uitlopend in een zadeldak en balkons.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)

135912

Villa Overfeldt

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 14 (Gent)

Huis in art‐decostijl naar ontwerp van Oscar Vandenhoeck, gebouwd hekken, villa's
in 1927. Villa Overfeldt vormt daardoor één der vroegste realisaties (bouwkundig
erfgoed)
in het Miljoenenkwartier. Niet alleen de woning maar tevens
glasramen en meubilair werden door de architect ontworpen. Het
pand is gelegen in een omgevende tuin, aan de straat afgesloten door
een smeedijzeren hek op bakstenen basis.

interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

135913

Villa mejuffer De Jaeger

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 2 (Gent)

Bak‐ en natuurstenen pand in neoclassicerende stijl naar ontwerp van hekken, villa's
Clément Diegerick uit 1930. Het pand is zeer strak opgebouwd op een (bouwkundig
rechthoekig plattegrond van drie bij vier traveeën, twee bouwlagen erfgoed)
hoog onder een kroonlijst waarboven een mansardedak met boven
elke travee een dakkapel.

interbellum

neoclassicisme

Diegerick Clément (Ontwerper)

732/1748

interbellum

plantensoort
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135914

Villa Remy Welvaert

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 21 (Gent)

135915

Villa Jozef Nève De Mévergnies

Gent

Gent

Paul de Smet de Naeyerplein 8 (Gent)

Huis in een mengeling van traditionele en modernistische stijl naar
ontwerp van Valentin Vaerwyck uit 1927. Het twee bouwlagen
tellend pand telt vijf ongelijke traveeën in voor‐ en achtergevel en in
de zijgevels respectievelijk drie en vier traveeën.

135917

Villa in art deco

Gent

Gent

135916

Hoekpand

Gent

135918

Burgerhuis

135919

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

hekken, villa's
Modernistische villa naar ontwerp van A. Claessens uit 1932. Het
opvallende bakstenen hoekpand telt twee bouwlagen onder een dak. (bouwkundig
erfgoed)
Het pand ligt in een omgevende tuin afgesloten door een
smeedijzeren hek op betonnen plint.

interbellum

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

siertuinen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

eclecticisme

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Paul Fredericqstraat 13‐15 (Gent)

De villa gaat vermoedelijk terug tot 1793. In 1929 kreeg de villa zijn villa's
(bouwkundig
huidige uitzicht naar ontwerp van architect Adolphe Segers. Het is
één van de zeldzame vrijstaande woningen in de wijk, door de schuine erfgoed)
inplanting in de omliggende tuin, en één van de weinige getuigen van
de bebouwing van deze buurt voor de verkavelingen in het
interbellum.

interbellum

art deco

Segers Adolphe (Ontwerper)

Gent

Paul Fredericqstraat 1‐5 (Gent)

meergezinswoni interbellum
Dit hoekpand met zijn baksteenparement met winkelruimte op de
begane grond werd in 1930 ontworpen door architect Roger Warie, ngen, winkels
zoals ook aangegeven staat in de bepleisterde omlijsting van de deur.
De opdrachtgever was Jules Segers.

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 18 (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1932 ontworpen door architect A. De Meyer.
De rijwoning is drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder
een mank pannen zadeldak en is voorzien van een lijstgevel op lage
hardstenen plint en met een wit geglazuurd baksteenparement.

burgerhuizen

Hoekpand

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 2‐8 (Gent)

Dit hoekpand bestaande uit een winkel en appartementen in
modernisme met art‐deco‐elementen werd in 1932 ontworpen door
architect C.J. Vandevelde. De bouwheer was de heer E. Delhougne.
Inscriptie aangebracht in hardsteen op plint: C. J. Vandevelde Archit.
1932.

meergezinswoni interbellum
ngen

135920

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 42 (Gent)

Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1933 ontworpen door burgerhuizen
architect Adolphe Segers, die zelf al in de Paul Fredericqstraat
woonde. De rijwoning van twee traveeën breed en drie bouwlagen
hoog onder een plat dak heeft een uitkragende houten kroonlijst, die
aan de linkerzijde afgerond is.

135921

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 49 (Gent)

135922

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

135923

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Warie Roger (Ontwerper)

interbellum

De Meyer A. (Ontwerper)

modernisme

Vandevelde C.J. (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Segers Adolphe (Ontwerper),
Gebroeders Lievens (Uitvoerder)

Dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1932 ontworpen door architect burgerhuizen
Maurice Mornie, zoals ook aangegeven staat op de gevelplint. De
lijstgevel met hardstenen plint is opgebouwd uit een bruin
baksteenparement en wordt bovenaan afgelijnd door een houten
geprofileerde kroonlijst op klossen.

interbellum

art deco

Mornie Maurice (Ontwerper)

Paul Fredericqstraat 50 (Gent)

Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1937 ontworpen door burgerhuizen
architect Jules Lippens. Hij was vooral werkzaam in Gent tijdens het
interbellum, en wordt als een verdienstelijke vertegenwoordiger van
de Dudok‐stijl gezien. In dit ontwerp zien we de architect ook
teruggrijpen naar de bootstijl met de patrijspoort op de gelijkvloerse
verdieping.

interbellum

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

Paul Fredericqstraat 57 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1932 ontworpen door architect burgerhuizen
Ormond Bibauw. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen
zadeldak. De lijstgevel met hardstenen plint is opgebouwd uit een
parement waarin rood baksteenmetselwerk met simili‐pierre wordt
gecombineerd.

interbellum

art deco

Bibauw Ormond (Ontwerper)

733/1748
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135924

Samenstel van burgerhuizen

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 68‐70 (Gent)

135925

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

135926

Ensemble van twee burgerhuizen

Gent

135927

Modernistisch burgerhuis

135928

datering

stijl

Dit ensemble van twee gespiegelde burgerhuizen in modernistische burgerhuizen
stijl werd in 1935 gebouwd in opdracht van aannemer Albert D’Havé,
die ook zelf de bouwaanvraag indiende voor beide woningen. D’Have
is vooral bekend als betonspecialist. Het ensemble bestaat uit twee
identieke gespiegelde rijwoningen van drie bouwlagen onder een plat
dak, met gele bakstenen lijstgevels.

interbellum

modernisme

D'Havé Albert (Ontwerper),
D'Havé Albert (Opdrachtgever)

Paul Fredericqstraat 73 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met garage werd in 1935 in modernistische stijl
ontworpen door architect Theofiel Desmet. De rijwoning telt twee
bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel staat op een hardstenen
plint en is opgebouwd uit baksteenparement, sterk horizontaal geleed
door witgeschilderd, gecementeerd betonnen band‐ en lijstwerk.

interbellum

modernisme

Desmet Theofiel (Ontwerper)

Gent

Paul Fredericqstraat 85‐89 (Gent)

Dit ensemble van twee art‐decoburgerhuizen met winkel werd in
1932 door de Gentse architect Ormond Bibauw ontworpen. De
opdrachtgever was advocaat Robert Bibauw, de zoon van de
architect. Het samenstel bestaat uit twee sterk gelijkende
rijwoningen van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en
voorzien van bakstenen lijstgevels.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

art deco

Bibauw Ormond (Ontwerper)

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 90 (Gent)

Deze meergezinswoning werd in 1936 in modernistische stijl door de meergezinswoni interbellum
Gentse architect Emile De Nil ontworpen en door aannemer Frans De ngen
Kegel gebouwd. De opdrachtgever was Leopold Joseph De Cuyper.
Zowel de naam van de architect, als de aannemer werd in een
opschrift op de gevel aangebracht.

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper), De
Kegel Frans (Uitvoerder)

Samenstel van twee gespiegelde
burgerhuizen

Gent

Gent

Paul Fredericqstraat 91‐97 (Gent)

burgerhuizen
Deze twee burgerhuizen werden in 1931 als gespiegeld ensemble
ontworpen in art‐decostijl door architect Seraphin Caese. In 1985
werd nummer 91 door de toenmalige eigenaar verbouwd tot twee
appartementen met garage. Ingenieur Roger Verbanck ondertekende
de verbouwingsplannen.

art deco

Caese Seraphin (Ontwerper),
Verbanck Roger (Ontwerper)

135931

Telefooncentrale van 1950

Gent

Gent

Peerstraat 32 (Gent)

Begin jaren vijftig liet de Regie van Telegraaf en Telefoon een
automatische telefooncentrale bouwen in de Peerstraat naar
ontwerp van ingenieur‐architect W. Smets. Net zoals andere
telefooncentrales uit de jaren 1940 sluiten de gevels van dit gebouw
nog sterk aan op tendensen uit het interbellum en meer bepaald op
de zakelijke baksteenarchitectuur uit die periode.

modernisme

Smets W. (Ontwerper)

135932

Beluik Hof van Barmhartigheid

Gent

Gent

Peerstraat 79‐87, 91‐93 (Gent)

arbeiderswonin eerste kwart
De zogenaamde Hof Van Barmhartigheid is als oude hoeve,
19de eeuw
opklimmend tot de 18de eeuw, een unieke getuige van het landelijk gen, hoeven
verleden van Rooigem. Het vormt een goed voorbeeld van 19de‐
eeuwse arbeidershuisvesting door het verbouwen van de oude hoeve
tot een beluik. Het opsplitsen van bestaande panden tot
arbeidershuisjes vormt één van de oudste beluikvormen, een destijds
typisch en nu zeer zeldzaam geworden Gents fenomeen.

135933

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Pekelharing 17‐19, 19A‐C (Gent)

Twee gelijkaardige enkelhuizen van ieder drie traveeën en drie
bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

135935

Stadswoning

Gent

Gent

Pekelharing 23, 23A‐C (Gent)

Grotendeels vrijstaand dubbelhuis, gelegen tussen de Napoleon
Destanbergstraat en de Wijngaardstraat; twee bouwlagen met drie
traveeën brede voorgevel, onder een zadeldak, vermoedelijk uit de
18de eeuw doch later aangepast. Verankerde en bepleisterde
bakstenen rechter zijgevel van drie traveeën.

stadswoningen 18de eeuw

135936

Hoekhuis

Gent

Gent

Pekelharing 25‐29, Wijngaardstraat 2
(Gent)

Ruim hoekhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw; drie
bouwlagen met een negen traveeën brede voorgevel en een zeven
traveeën brede zijgevel, afgedekt met zadeldaken. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met deels behouden zandstenen plint.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

734/1748
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telefooncentral na WO II
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135934

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Pekelharing 2‐8 (Gent)

135937

Burgerhuizen

Gent

Gent

135938

Rij stadswoningen

Gent

135939

Burgerhuis

135940

datering

stijl

Rij van vier identieke, onderkelderde enkelhuizen van drie bouwlagen burgerhuizen
en ieder één travee breed, onder een leien mansardedak met een
dakvenster per woning, van circa 1925.

interbellum

neoclassicisme

Pekelharing 31‐35 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuizen met een doorlopende gevelwand van drie bouwlagen
en negen traveeën afgedekt met een pannen zadeldak, respectievelijk
twee, vier en drie traveeën brede rijhuizen uit de tweede helft van de
19de eeuw, voorzien van bepleisterde en geschilderde lijstgevels.

tweede helft
19de eeuw

Gent

Pekelharing 36‐46 (Gent)

Rij kleine enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak met Vlaamse pannen, volgens archiefstukken
opgetrokken in 1772.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

Gent

Gent

Pekelharing 37‐47 (Gent)

Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie bouwlagen en zeven
traveeën volgens archiefstukken van 1866, nu twee enkelhuizen van
respectievelijk twee en vijf traveeën.

burgerhuizen

Stadswoning

Gent

Gent

Pekelharing 48‐50 (Gent)

Enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak.
Ontpleisterde bakstenen lijstgevel, volgens archiefstukken daterend
van 1793.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135941

Burgerhuizen

Gent

Gent

Pekelharing 51‐53, 53A‐B (Gent)

Twee gelijke enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen van
circa 1900, voorzien van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.
Begane grond voorzien van horizontale banden en voorts afgelijnd
door arduinen cordon.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135942

Burgerhuis

Gent

Gent

Pekelharing 52‐56 (Gent)

Oorspronkelijk een onderkelderd breedhuis van twee bouwlagen en burgerhuizen
negen traveeën onder een zadeldak uit de tweede helft van de 18de
eeuw, met een middenpartij van drie traveeën bekroond door middel
van een driehoekig fronton. Heden opgesplitst in drie woningen.
Nummer 52 behield het meest zijn originele toestand en heeft een
rondboogdeur ingeschreven in een merkwaardige rechthoekige
arduinen Lodewijk XVI‐omlijsting.

tweede helft
18de eeuw

135943

Burgerhuis

Gent

Gent

Pekelharing 58 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

19de eeuw

135944

Ensemble burgerhuizen naar ontwerp van Gent
P. Buyck

Gent

Pekelharing 60‐64 (Gent)

Samenhorende enkelhuizen van drie bouwlagen, met een als een
geheel geconcipieerde voorgevel met zes traveeën op de
benedenverdieping en drie traveeën op de bovenverdieping.
Bakstenen lijstgevel in art‐nouveaustijl, volgens archiefstukken naar
ontwerp van architect P. Buyck van 1907.

135945

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 1 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder schilddak uit burgerhuizen
eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel boven
arduinen plint, horizontaal belijnd met cordons en kroon‐ en tandlijst
op klossen.

eerste helft
19de eeuw

135946

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 11‐13 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen en
kelderverdieping onder plat dak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135947

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 14 (Gent)

Heden enkelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en hoog
schilddak, rechtertravee onder zadeldak, in kern opklimmend tot
tweede helft 18de eeuw en aangepast in 19de en 20ste eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

135948

Burgerhuizen

Gent

Gent

Penitentenstraat 15‐17, 15A (Gent)

Burgerhuizen, vermoedelijk samen ontworpen met een rijhuis aan de burgerhuizen
Baudelostraat, weliswaar met varianties. Gecementeerde voorgevels
met vier bouwlagen onder plat dak en doorlopende kroonlijst op
modillons, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

735/1748

typologie

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

art nouveau

Buyck Prosper (Ontwerper)
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135949

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 19‐25 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen en
kelderverdieping onder zadeldak met rechter dakvenster met
tuitgevel, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

135950

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 22 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak burgerhuizen
met overkragende en gekorniste kroonlijst op klossen. Volgens een
bouwaanvraag van 1911 werd dit burgerhuis met aanpalende
magazijnen gebouwd in opdracht van de heer Beek‐Moerman,
handelaar in kaas en koffie. De borstwerking van de erker is versierd
met tegelpanelen, vervaardigd in de ateliers van het Brusselse Maison
Helman.

voor WO I

135951

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 26 (Gent)

Dubbelhuis van zes traveeën met twee bouwlagen onder schilddak,
met voorgevel uit eerste helft 19de eeuw doch vermoedelijk oudere
kern.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135952

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 27 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135953

Stadswoning

Gent

Gent

Penitentenstraat 28 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen eerste helft
19de eeuw
heden gedecapeerde voorgevel uit eerste helft 19de eeuw mogelijk
met oudere kern.

135954

Gebouw met tuitgevel

Gent

Gent

Penitentenstraat 29 (Gent)

Bakstenen gebouw met tuitgevel, één bouwlaag en twee traveeën
onder zadeldak uit begin 20ste eeuw.

135955

Hoekhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 3, 3A‐C (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en respectievelijk drie en één travee en burgerhuizen
afgesnuite hoektravee met trapgevelbekroning, onder zadeldak,
daterend uit eerste kwart 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

135956

Gebouw IJkdienst

Gent

Gent

Penitentenstraat 31 (Gent)

Geel bakstenen gebouw van zogenaamde IJkdienst, op de voorgevel openbare
voorzien van een paneel met tekst: Maten‐Gewichten. Breedhuis van gebouwen
drie traveeën met één bouwlaag en zadeldak van circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

135957

Stadswoning

Gent

Gent

Penitentenstraat 4 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en steil zadeldak
met dakkapel uit vierde kwart 18de eeuw, gebouwd op de vroegere
rooilijn.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

135958

Hoekhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 5 (Gent)

Hoekhuis met de Wolfstraat, met twee bouwlagen onder
mansardedak met dakvenster en dakkapel en op een gevelsteen
gesigneerd en gedateerd: Architect J.G. Semeij, 1904. Bak‐ en
hardstenen gebouw horizontaal belijnd door cordons en speklagen.

burgerhuizen

voor WO I

135959

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 6‐12, 12A (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak uit eerste helft 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

135960

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 7 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen en
kelderverdieping onder zadeldak met rechter dakvenster en
dakkapelletje, daterend uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135961

Burgerhuis

Gent

Gent

Penitentenstraat 9, 9A‐B (Gent)

Enkelhuis met twee ongelijke traveeën, twee bouwlagen en
kelderverdieping onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

135962

Classicistisch hoekhuis met de Graslei

Gent

Gent

Pensmarkt 1 (Gent)

Classicistisch hoekhuis met de Graslei, uit het derde tot vierde kwart
van de 18de eeuw, in de loop van de 19de eeuw aangepast en met
één verdieping verhoogd, doch samen met de huizen op de Gras‐ en
Koornlei, de Spijker en het Vleeshuis gerestaureerd in het kader van
de wereldtentoonstelling van 1913.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

736/1748

gebouwen en
structuren

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

classicisme
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135963

Graanspijker

Gent

Gent

Pensmarkt 3‐9 (Gent)

16de eeuw
Zou eertijds een verpleeghuis voor melaatsen geweest zijn dat onder lazaretten,
toezicht stond van het Sint‐Janshospitaal; in 1322 aangekocht door de opslagplaatsen
stad en omgevormd tot stapelplaats voor graan. Volledig opgetrokken
uit Doornikse kalksteen telt deze lijstgevel negen traveeën over drie
bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak. Bakstenen 16de‐
eeuwse achterbouw met verwerking van grijze natuursteen.

135965

Stadswoning

Gent

Gent

Peperstraat 11 (Gent)

Diephuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder
afgewolfd dak, volgens archiefstukken met heden gedecapeerde
voorgevel van 1782.

135966

Burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 13, 13A‐B (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
boven een geprofileerde arduinen plint.

eerste helft
19de eeuw

135967

Burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 15 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis met lijstgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel op arduinen plint, gemarkeerd door een breed
linkerzijrisaliet verrijkt met imitatiebanden en houten erker op de bel‐
etage.

tweede helft
19de eeuw

135964

Hoekhuis

Gent

Gent

Peperstraat 1‐5, 5A‐D (Gent)

Hoekhuis met oorspronkelijke voorgevel in de Hoogstraat voorheen
door muurankers gedateerd Anno 1644. Puntgevel van bak‐ en
zandsteen, twee bouwlagen en drie traveeën onder steil zadeldak.

135968

Stadswoning

Gent

Gent

Peperstraat 17 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit de stadswoningen tweede helft
tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

135969

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Peperstraat 19‐21 (Gent)

Twee samen ontworpen enkelhuizen van elk twee traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder een pseudomansardedak, op de plint gesigneerd en
gedateerd Jean De Smet, bouwmeester ‐ 1911 Gent.

voor WO I

135970

Herenhuis

Gent

Gent

Peperstraat 23 (Gent)

herenhuizen,
Herenhuis van heden vijf traveeën en drie bouwlagen onder
gedeeltelijk zadel‐ en schilddak. Oudere kern, volgens archiefstukken koetshuizen,
bijgebouwen
een eerste maal verbouwd in 1831 en in 1841 verhoogd met één
bouwlaag zodat het zijn huidige vorm kreeg. Binnentuin met links
koetshuis en rechts huisje uit de eerste helft van de 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135971

Herenhuis

Gent

Gent

Peperstraat 27 (Gent)

Aanvankelijk groot herenhuis, heden met empirevoorgevel van 1822, herenhuizen
aangepast in 1845. Acht traveeën en heden drie bouwlagen onder
gedeeltelijk plat en zadeldak, in kern opklimmend tot de tweede helft
van de 18de eeuw met mogelijk oudere gewelfde kelder.

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

135972

Hoekhuis

Gent

Gent

Peperstraat 36, 36A‐C (Gent)

Hoekhuis heden met drie bouwlagen en drie traveeën brede
voorgevel onder zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend tot de
17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

135973

Burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 44 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en vier traveeën onder
zadeldak, met bepleisterde voorgevel uit begin 19de eeuw, mogelijk
met oudere kern.

burgerhuizen

135974

Stadswoning

Gent

Gent

Peperstraat 46 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Stadswoning, behorend bij het hoekhuis Burgstraat nummer 151.
19de eeuw
Gelijkaardige gevel als het rechterbuurhuis en volgens archiefstukken
verbouwd in 1829.

135975

Burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 47, 47A‐E (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met heden drie bouwlagen onder laag
zadeldak met twee dakkapelletjes. Huidige bepleisterde en
geschilderde voorgevel verbouwd volgens bouwaanvraag van 1805,
maar met oudere kern.

737/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Hamme Ernest (Ontwerper)

stadswoningen, vierde kwart
gedenktekens 18de eeuw

burgerhuizen

burgerhuizen

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

rococo

De Smet Jean (Ontwerper)

empire, rococo
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135976

Burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 49‐51 (Gent)

Diephuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak,
volgens archiefstukken met verbouwde voorgevel van 1777 doch
oudere kern en voorzien van achterpuntgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

135977

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Peperstraat 53 (Gent)

Bakstenen gebouw in zakelijke stijl, op de plint gesigneerd en
gedateerd: M. Braeckman, Gent, 1933.

burgerhuizen

interbellum

135978

Stadswoning

Gent

Gent

Peperstraat 55 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit eind 18de eeuw, mogelijk
met oudere kern. Begane grond met 19de‐eeuws winkelraam in
houten omlijsting met bekronende kroonlijst.

winkels,
vierde kwart
stadswoningen 18de eeuw

135979

Stadswoning

Gent

Gent

Peperstraat 9 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel van het enkelhuistype.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

135980

Burgerhuis

Gent

Gent

Perkamentstraat 3 (Gent)

Verankerd en geschilderd breedhuis met lijstgevel van vier traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw. Opvallende, geschilderde hardstenen deuromlijsting uit het
derde kwart van de 18de eeuw, mogelijk afkomstig van de gesloopte
trapgevel in de Burgstraat nummer 31.

18de eeuw

135984

Burgerhuizen

Gent

Gent

Phoenixstraat 1‐41, 80, 78A‐B (Gent)

Bakstenen lijstgevels met typische voorgevelordonnantie uit eerste
helft 20ste eeuw, voornamelijk uit de dertiger jaren.

burgerhuizen

interbellum

135986

Burgerhuis

Gent

Gent

Phoenixstraat 18 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met twee en een halve bouwlaag en
zadeldak, daterend uit tweede of derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135987

Hoekhuis

Gent

Gent

Phoenixstraat 2, Zuidkaai 1A (Gent)

Hoekhuis met de Zuidkaai, daterend van 1934, aansluitend bij de
nieuwe zakelijkheid, volgens plintopschrift naar ontwerp van
architect R. Buysse. Horizontaal belijnde gevel van drie bouwlagen
met typische oplossing van de halfcirkelvormige hoektravee onder
piramidale afdekking.

burgerhuizen,
winkels

135988

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Phoenixstraat 43‐47 (Gent)

Burgerhuis in een zakelijk gerichte stijl onder invloed van de
Amsterdamse School van Rob. Buysse, zie gevelsteentjes.

135989

Burgerhuizen in empirestijl

Gent

Gent

135990

Classicistisch burgerhuis

Gent

135991

Stadswoningen

135992

135993

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

Braeckman Marin (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

Phoenixstraat 49‐53 (Gent)

Rijhuizen van respectievelijk vier, drie, vier en drie traveeën met twee burgerhuizen
of drie bouwlagen onder zadeldak, mansardedak en plat dak.
Bepleisterde lijstgevels in empirestijl uit eerste helft 19de eeuw,
nummer 51 volgens bouwaanvraag naar ontwerp van J. De Moor van
1823, nummer 53 van 1829.

eerste helft
19de eeuw

empire

De Moor J. (Ontwerper)

Gent

Phoenixstraat 59, 59A‐C (Gent)

Breedhuis met classicistische lijstgevel van zes traveeën en drie
bouwlagen afgedekt met zadeldak, bepleisterde lijstgevels onder
doorlopende kroonlijstlijn, daterend uit vierde kwart 18de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Gent

Gent

Phoenixstraat 74‐76 (Gent)

Rijhuizen van slechts twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit
de 19de eeuw.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

Gevelniskapel

Gent

Gent

Phoenixstraat 77 (Gent)

Vernieuwde gevel met behouden ingewerkte muurkapel, gedateerd
1834, beeld van Heilige Maria met Kind en twee heiligenfiguren.

gevelniskapelle tweede kwart
n
19de eeuw

Hoekhuis

Gent

Gent

Phoenixstraat 79 (Gent)

Hoekhuis daterend uit de 17de eeuw, in 19de of 20ste eeuw
gecementeerd en aangepast. Trapgevel, 8 treden en topstuk, van
twee traveeën en twee bouwlagen, zijgevel van vier traveeën en
achtertrapgevel.

stadswoningen 17de eeuw

738/1748
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135985

Pleinbeluik Koer Vercruysse

Gent

Gent

Phoenixstraat 90‐156, 136A, 104A (Gent)

Pleinbeluik met huisjes gegroepeerd rondom een vierkant geplaveid beluiken,
binnenplein met middenin nog een huizenblokje van negen huisjes in kastkapellen
U‐vorm, opgetrokken tijdens verschillende bouwcampagnes tussen
1840‐50, 1845, 1860, 1879, 1906. In totaal achtendertig huisjes van
twee bouwlagen. Houten kapel met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld en
lantaarn aangebracht na de cholera‐epidemie van 1866.

135995

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Pieter de Keyserestraat 10‐12 (Gent)

Twee identieke enkelhuizen van één travee en drie bouwlagen van
circa 1900, met bepleisterde en witgekalkte lijstgevel met arduinen
plint.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

135996

Stadswoning

Gent

Gent

Pieter de Keyserestraat 8 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder steil
zadeldak uit de 18de eeuw, doch met latere aanpassingen.

stadswoningen 18de eeuw

135998

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Pieter Vanderdoncktdoorgang 13‐23
(Gent)

Eenvoudige huizenrij nummers 13‐23 van drie bouwlagen, daterend
van het tweede kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

136002

Hoekhuis

Gent

Gent

Platteberg 2 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen onder gedeeltelijk
zadeldak met dakkapellen, met kern uit de 18e eeuw.

stadswoningen 18de eeuw

136001

Stadswoningen

Gent

Gent

Platteberg 4, 10‐16, 20 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak.
Witbepleisterde lijstgevels van circa 1900 met imitatiebanden op de
begane grond.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

136003

Opslagplaats

Gent

Gent

Platteberg 8 (Gent)

Stapelruimte met witbepleisterde voorgevel daterend uit de vroege opslagplaatsen voor WO I
20ste eeuw. Rechthoekige poort geflankeerd door Ionische pilasters
onder ijzeren I‐balk met rozetjes; groot rondboogvormig laadvenster
op de bovenverdieping.

136005

Stadswoning

Gent

Gent

Plotersgracht 10 (Gent)

Heden breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw doch herhaaldelijk
aangepast voornamelijk te zien in de binnenindeling.

136006

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 11, 11A‐D (Gent)

Lodewijk XVI‐burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder burgerhuizen
mansardedak met dakkapellen, uit de tweede helft van de 18de eeuw,
vroeger op de gevel gedateerd 1771. De middentravee wordt
onderbroken door een driehoekig fronton met ronde oculus en fijn
uitgewerkte guirlandes.

derde kwart
18de eeuw

classicisme

136007

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Plotersgracht 12 (Gent)

Diephuis met trapgevel, 6 trappen + topstuk, van twee bouwlagen en burgerhuizen
drie traveeën onder zadeldak, op een gevelsteen gedateerd 1706.
Aangebouwde rechter travee die knik vormt in de rooilijn, onder een
houten gootlijst. Achterin, aanleunende oudere vleugel met gotische
schouw.

16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

136008

Hoekhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 13‐17 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen burgerhuizen
en driehoekig fronton, volgens archiefstukken te dateren 1757.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk vier en
twee traveeën.

derde kwart
18de eeuw

136009

Burgerhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 14 (Gent)

Huis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak, volgens burgerhuizen
archiefstukken te dateren 1789 doch met oudere kern. Gedecapeerde
verankerde baksteenbouw boven een gecementeerde plint.

vierde kwart
18de eeuw

136010

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 16 (Gent)

Lodewijk XVI‐burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen met
een bepleisterde lijstgevel en een bekronend driehoekig fronton,
onder zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1778.

vierde kwart
18de eeuw

739/1748

typologie

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

stadswoningen 17de eeuw

burgerhuizen

classicisme

plantensoort

context

persoon
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136012

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 21 (Gent)

Classicistisch huis van drie bouwlagen en vier traveeën met schilddak, achterhuizen,
volgens archiefstukken gedateerd 1785. Bij het burgerhuis hoort een burgerhuizen
achterhuis, dat als één geheel werd geconcipieerd met het voorhuis
van 1785, verbonden door een gang met trappenhuis uit dezelfde
bouwfase.

136013

Burgerhuis gedateerd 1627

Gent

Gent

Plotersgracht 23 (Gent)

Diephuis met trapgevel van 6 trappen + topstuk, twee bouwlagen en
vier traveeën onder zadeldak, daterend uit het tweede kwart van de
17de eeuw: jaartal ANNO 1627 op gerestaureerde gevelsteen.

136014

Herenhuis

Gent

Gent

Plotersgracht 24 (Gent)

Herenhuis van twee bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak en herenhuizen
een bepleisterde gevel van 1776. Oorspronkelijke grote
korfboogvormige poort in de tweede travee, afgedekt met
zandstenen druiplijst met venster, deur en bovenlicht met glas in
lood.

vierde kwart
18de eeuw

136011

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Plotersgracht 2‐4 (Gent)

Aanvankelijk twee diephuizen van twee bouwlagen en drie traveeën burgerhuizen
met schilddak, heden twee lijstgevels van drie bouwlagen en
bepleisterde voorgevels uit de 19de eeuw in kern opklimmend tot de
18de eeuw.

18de eeuw,
19de eeuw

136015

Stadswoning

Gent

Gent

Plotersgracht 25, 25A (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, twee bouwlagen van twee traveeën onder
zadeldak, vermoedelijk met oudere kern, heropgebouwd in eerste
kwart 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

136016

Hoekhuis met tuitgevel

Gent

Gent

Plotersgracht 26 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend
tot 16de tot 17de eeuw, grondig aangepast in de 19de tot 20ste
eeuw.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
20ste eeuw

136017

Beluik met poortgebouw

Gent

Gent

Plotersgracht 27‐35 (Gent)

Vijf huisjes die samen een beluik vormen, ingeplant rondom een
binnenplaats, vermoedelijk aangelegd begin twintigste eeuw en
gebouwd in een traditionele stijl naar ontwerp van A. Ledoux.

beluiken,
poorten
(bijgebouwen)

136018

Hoekhuis met trapgevel

Gent

Gent

Plotersgracht 30 (Gent)

Hoekhuis in traditionele bak‐ en zandsteenbouw met twee bouwlagen stadswoningen, vanaf 1975,
gevelniskapelle 16de eeuw
en drie traveeën brede voorgevel met trapgevel met 7 trappen en
n
topstuk, opklimmend tot de 16de eeuw. Zijgevel van drie traveeën
en voorzien van een gevelniskapel. Twee later aangebouwde traveeën
werden naar ontwerp van Monique Stoop uit 1980 vervangen door
een nieuwbouwinvulling in postmodernistische stijl.

136019

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Plotersgracht 37, zonder nummer (Gent)

Recent, vrij hard gereconstrueerd diephuis met trapgevel van 8
trappen + topstuk en twee bouwlagen van vier traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

burgerhuizen

17de eeuw

traditioneel

136020

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Plotersgracht 39‐41 (Gent)

Huis met trapgevel van 6 trappen + topstuk en twee bouwlagen van burgerhuizen
vier traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 15de eeuw,
begin 20ste eeuw volledig gerestaureerd met vernieuwing van
materiaal. Overkragende bovenverdieping op acht verhoogde
tudorboogjes met zandstenen kraagstenen gedragen door kopjes.

15de eeuw

traditioneel

136021

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Plotersgracht 6‐8 (Gent)

Twee enkelhuizen met drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier
traveeën onder zadeldak, met vermoedelijk oudere kern uit 18de
eeuw.

136022

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Pluimstraat 14 (Gent)

Enkelhuisje van één bouwlaag en twee traveeën, onder mansardedak. arbeiderswonin derde kwart
18de eeuw
Enig resterend geveltje van een serie van drie, volgens archiefstukken gen
opgetrokken in 1756 ter verbouwing van een huis.

136023

Hoekhuis

Gent

Gent

Pluimstraat 2 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder schilddak, daterend van 1824.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën in
vereenvoudigde empirestijl. Zijgevel van twee traveeën en een
achterpuntgevel.

740/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

tweede kwart
17de eeuw

traditioneel

voor WO I

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Ledoux Adrien (Ontwerper)

postmodernism
e, traditioneel

Stoop Monique (Ontwerper)

stadswoningen 18de eeuw

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

Steyaert Dirk (Ontwerper)

empire
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136025

Hotel des Flandres

Gent

Gent

Poel 1 (Gent)

herenhuizen
Neoclassicistisch getint rijhuis van acht traveeën, vier en halve
bouwlaag met een zadeldak, daterend van 1838. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op een hardstenen plint. Rechthoekige deur en
poort met fraai houtwerk met gesculpteerde hondenkoppen.

tweede kwart
19de eeuw

136026

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 10, 10A‐C (Gent)

Drie traveeën breed burgerhuis van drie bouwlagen met zadeldak, uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw en voorzien van een lijstgevel van
geglazuurde bakstenen. Middentravee gemarkeerd door een houten
loggia op consoles.

eerste helft
20ste eeuw

136027

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 11 (Gent)

Enkelhuis met twee traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met
twee dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel
van geglazuurde baksteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136028

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 12 (Gent)

Verankerde baksteenbouw met twee traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, in het eerste kwart van de 20ste eeuw optrokken naar
ontwerp van A. Ledoux.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136029

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 13 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mansardedak met burgerhuizen
twee dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

136030

Herenhuis

Gent

Gent

Poel 15 (Gent)

Neoclassicistisch getint herenhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen, herenhuizen
in de plint gedateerd 1896. Houten loggia op consoles in de
middenpartij waarboven een gietijzeren balustrade. Met panelen
versierde borstweringen.

vierde kwart
19de eeuw

136031

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 16 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, drie en halve bouwlaag en zadeldak, uit burgerhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel. Geprofileerde vensteromlijstingen met
neorocaillesluitsteen.

derde kwart
19de eeuw

136032

Herenhuis in classicerende barok en
achterbouw

Gent

Gent

Poel 17 (Gent)

Ruim herenhuis met zeven traveeën, twee bouwlagen, afgedekt met herenhuizen,
bijgebouwen
een zadeldak en voorgevel volgens de bouwaanvraag daterend van
1730. Bepleisterde voorgevel in classicerende barokstijl, op plint van
zandsteen. Oude kelders bewaard. Bijbouw uit dezelfde periode met
twee en halve bouwlaag, drie traveeën en een schilddak. Drie
bouwlagen hoge achterbouw uit begin 19de eeuw.

tweede kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136033

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 18 (Gent)

Huis met bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen
en schilddak met dakkapel, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Begane grond voorzien van winkelraam.

burgerhuizen,
winkels

derde kwart
19de eeuw

136034

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 19‐20, 22 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel met vier traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

136035

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Poel 25 (Gent)

Breedhuis met zes traveeën, twee bouwlagen, afgedekt met een
zadeldak, in cartouches verkeerd gedateerd ANNO 1693,
vermoedelijk 1593 met aanpassingen van 1693. Bak‐ en
zandsteenbouw, waarbij de bovenverdieping uitloopt op twee in‐ en
uitgezwenkte geveltoppen. 16de‐eeuws achterhuis oorspronkelijk
uitziend op de gedempte Houtlei.

burgerhuizen,
achterhuizen

vierde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
16de eeuw

136036

Hotel de Nockere

Gent

Gent

Poel 7‐8, Sint‐Michielsstraat 18 (Gent)

Classicistisch herenhuis gebouwd naar ontwerp van J. Colin in 1778. herenhuizen
Monumentale voorgevel gemarkeerd door twee identieke
woonvleugels die met elkaar verbonden zijn door een arduinen
portiek, die toegang verleende tot de binnenplaats. Elke bepleisterde
vleugel op arduinen plint beslaat aan de straatkant zeven traveeën en
drie bouwlagen gemarkeerd door een drie traveeën breed
middenrisaliet.
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typologie

datering

vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Cornelis Joseph (Ontwerper),
Ledoux Adrien (Ontwerper)

classicerende
barok

classicisme

Colin Joachim Frans (Ontwerper)
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136037

Burgerhuis

Gent

Gent

Poel 9 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en mansardedak met
dakkapellen, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136039

Blok van stadswoningen

Gent

Gent

Pollepelstraat 12‐16 (Gent)

stadswoningen, vierde kwart
Huizenblok van drie identieke enkelhuizen van twee traveeën met
19de eeuw
twee bouwlagen en mansardedak met dakkapellen, uit het einde van winkels
de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels met
imitatiebanden onder de puilijst en voorzien van grote houten
winkelramen.

136038

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Pollepelstraat 2‐10 (Gent)

Huizenrij van gelijkaardige verankerde en bepleisterde rijhuisjes met stadswoningen 18de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

136040

Burgerhuis naar ontwerp van J. De Leu‐
Laureys

Gent

Gent

Pollepelstraat 28‐32, 28A, 32A, 30A (Gent) Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en mansardedak met burgerhuizen
houten dakkapellen, op een hoeksteen van de deur gesigneerd en
gedateerd: J. De Leu‐Laureys, architecte, 1883.

136041

Stadswoning

Gent

Gent

Pollepelstraat 3 (Gent)

Op de oude rooilijn gelegen enkelhuisje van drie traveeën met twee
bouwlagen onder plat dak, met verankerde en witbepleisterde
lijstgevel uit vroeg 19de eeuw doch oudere kern.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

136042

Rij identieke burgerhuizen

Gent

Gent

Pollepelstraat 38‐44, 42A‐B (Gent)

Identieke enkelhuizen van elk drie traveeën met drie bouwlagen
onder doorlopend zadeldak, uit het einde van de 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde voorgevels met afgevlakte bossage op
een arduinen plint.

burgerhuizen

136043

Stadswoning

Gent

Gent

Pollepelstraat 46 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit het
laatste kwart van de 19de eeuw. Witbepleisterde lijstgevel met
horizontaliserende cordons.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

136044

Burgerhuis

Gent

Gent

Pollepelstraat 50 (Gent)

Hoog rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen met eind 19de‐
eeuwse lijstgevel en later toegevoegde attiek boven de uitgewerkte
kroonlijst. Behouden houten winkelpui met centrale deur onder
gebogen fronton.

burgerhuizen,
winkels

136047

Katoenmagazijn van Agence Maritime
Minne

Gent

Gent

Port Arthurlaan 45 (Gent)

Katoenmagazijn van Agence Maritime Minne, opgericht in 1874,
volgens archiefstukken daterend van 1914 en opgetrokken naar
ontwerp van architecten O. en A. Van de Voorde. Baksteenbouw van
negen traveeën en vier bouwlagen met betonnen vloeren onder plat
dak.

opslagplaatsen WO I

136049

Herenhuis

Gent

Gent

Posteernestraat 12‐18, 12A‐B (Gent)

Lodewijk XVI‐getint dubbelhuis, van vijf traveeën en drie bouwlagen herenhuizen
onder mansardedak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, voorzien
van een verankerde en bepleisterde lijstgevel.

136050

Burgerhuis

Gent

Gent

Posteernestraat 19 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw, met bakstenen lijstgevel met ongelijke traveeën
op hardstenen sokkel.

136051

Flatgebouw, gedateerd 1909

Gent

Gent

Posteernestraat 20‐40, 22A, 24A, 32A,
30A, 26A, 28A, 36A, 38A, 34A (Gent)

appartementsge voor WO I
Flatgebouw van vijf bouwlagen met een plat dak uit 1909 naar
ontwerp van Van Herrewege & De Wilde. De ontwerpen van de gevel bouwen
en van het interieur worden echter toegeschreven aan architect
Albert Van huffel die vanaf 1903 voor het aannemersbedrijf Van
Herrewege & De Wilde werkte. De lijstgevel van vier traveeën en vijf
bouwlagen is opgebouwd uit gele baksteen en geprefabriceerde
oranjekleurige geglazuurde tegels.

136052

Burgerhuis

Gent

Gent

Posteernestraat 21 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het burgerhuizen
eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel met ongelijke traveeën
opgetrokken uit decoratief aangewende gele en zwarte baksteen.

136053

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 2C‐D (Gent)

Smal rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft stadswoningen tweede helft
18de eeuw
van de 18de eeuw, voorzien van een bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.
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burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Van Herrewege ‐ De Wilde
(Ontwerper), Van huffel Albert
(Ontwerper)
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136054

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 3 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136056

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 42 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag uit de
tweede helft van de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de en de
20ste eeuw. Lijstgevel met vernieuwde bakstenen bekleding, geleed
door hardstenen cordons.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

136055

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 4‐6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met een stadswoningen 18de eeuw,
bepleisterde lijstgevel, uit de 18de tot 19de eeuw.
19de eeuw

136057

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
archiefstukken gevel daterend van 1776. Bepleisterde lijstgevel,
geleed door cordons en afgedekt met driehoekig fronton met ovale
oculus.

136058

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 60, 60A‐B (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel.

136059

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 62 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit de 17de eeuw met aanpassingen uit de 19de tot 20ste eeuw.
Verankerde en geschilderde bakstenen trapgevel van 5 treden en een
topstuk.

136060

Stadswoning

Gent

Gent

Posteernestraat 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Gevel
volgens archiefstukken daterend van 1790; het algemeen volume
wijst echter op een oudere kern.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136048

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Posteernestraat 8‐10 (Gent)

Twee enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen uit de 19de
eeuw, voorzien van een gecementeerde lijstgevel.

stadswoningen 19de eeuw

136061

Hoekhuis

Gent

Gent

Posteernestraat 9 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met voor‐ en zijgevel van drie traveeën, burgerhuizen
onder schilddak, uit de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen
lijstgevels op hardstenen sokkel.

136063

Burgerhuis in classicerende barok

Gent

Gent

Predikherenlei 10 (Gent)

Lodewijk XIV‐dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1731, voorzien van
een tweeledige in‐ en uitgezwenkte top.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

136064

Burgerhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 12 (Gent)

Neoclassicistisch‐getint dubbelhuis van zes traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hardstenen plint.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

136065

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 13 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met omlopende hardstenen sokkel met getraliede
keldergaten. Zijgevel met hoog rondboogvenster met gezandstraald
glas met bloemenkorf.

derde kwart
19de eeuw

136066

Hoekhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 2 (Gent)

Hoekhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak en
rechts haaks zadeldak. Vermoedelijk twee oude kernen,
samengevoegd tot één woning in de 18de eeuw en in het eerste
kwart van de 20ste eeuw, uitgebreid en voorzien van Lodewijk XV‐
getinte voorgevel naar ontwerp van architect M. Fétu.

burgerhuizen

18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136067

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 3 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met afgewolfde
bedaking met dakkapel. Bepleisterde lijstgevel met Lodewijk XVI‐
inslag uit tweede helft 18de eeuw. Achterbouw vermoedelijk
daterend uit 13de‐14de eeuw en mogelijk te identificeren als het
zogenaamde steen van de familie Nodenay.

burgerhuizen,
stenen

13de eeuw,
14de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

743/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

classicerende
barok

neoclassicisme

Migom en Ramont (Ontwerper)

Fétu Maurice (Ontwerper)
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136068

Stadswoning

Gent

Gent

Predikherenlei 4 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak; kern
vermoedelijk uit 17de eeuw doch met aanpassingen uit 19de en 20ste
eeuw.

136069

Burgerhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 5 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping burgerhuizen,
onder afgewolfd dak. Hardstenen lijstgevel met Lodewijk XVI‐inslag, stenen
volgens archiefstukken daterend van 1780. Achterbouw uit de 13de‐
14de eeuw van Doornikse kalksteen, onderdeel van grotendeels
verdwenen 'steen'.

13de eeuw,
14de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

136070

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Predikherenlei 6 (Gent)

Neoclassicistisch dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met herenhuizen
zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
waarvan de gevellijn achteruit springt ten opzichte van de rooilijn van
de straat.

19de eeuw

136071

Stadswoning

Gent

Gent

Predikherenlei 7 (Gent)

Stadswoning met verhoogde halsgevel met Lodewijk XIV‐inslag,
volgens archiefstukken daterend van 1716.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

136072

Stadswoning in traditionele stijl

Gent

Gent

Predikherenlei 8 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de 16de eeuw, voorzien van een verankerde bak‐ en zandstenen
trapgevel van 6 trappen en een topstuk.

stadswoningen 16de eeuw

traditioneel

136073

Stadswoning in traditionele stijl

Gent

Gent

Predikherenlei 9, 9A (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de 16de tot de 17de eeuw, voorzien van een verankerde trapgevel
met 8 treden en een topstuk in traditionele bak‐ en zandsteenstijl.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

traditioneel

136075

Hoekhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 103 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
volgens archiefstukken oorspronkelijk één geheel met nummer 105
en van 1800. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136076

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 105 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1800. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136077

Hoekhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 111 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken in 1791. Derde
bouwlaag en art‐decogetinte cementering van voorgevel daterend uit
eerste kwart 20ste eeuw.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136078

Herenhuis ontworpen door J.F. Colin

Gent

Gent

Prinsenhof 113‐139 (Gent)

vierde kwart
herenhuizen,
Deze imposante woning werd in 1791 opgetrokken door meester
timmerman en schrijnwerker Joachim Frans Colin. In dit pand werden architectenwoni 18de eeuw
ngen
enkele oudere Prinsenhofresten geïntegreerd. Het gebouw is een
typische laat 18de‐eeuwse herenwoning met een hoge lijstgevel van
vier traveeën en drie bouwlagen.

136079

Stadswoning

Gent

Gent

Prinsenhof 16, 16A‐B (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit stadswoningen eerste helft
19de eeuw
de eerste helft van de 19de eeuw. Geschilderde en gecementeerde
lijstgevel met schijnvoegen.

136080

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 20, 20A‐H (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1843.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136081

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 22, 22A (Gent)

Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
afgedekt met zadeldak, volgens archiefstukken van 1848.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand en
empire‐inslag. Achterhuis achteraan in de tuin: breedhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak, uit de 18de eeuw.

burgerhuizen,
achterhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw

136082

Burgerhuizen

Gent

Gent

Prinsenhof 30‐36, 34A (Gent)

Burgerhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1845, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevels met later toegevoegde stucornamenten.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

744/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Colin Joachim Frans (Ontwerper),
Colin Joachim Frans
(Opdrachtgever)
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136083

Stadswoning met halsgevel

Gent

Gent

Prinsenhof 4 (Gent)

Huis uit de eerste helft van de 18de eeuw. Verankerde en
gecementeerde halsgevel met vlakke vleugelstukken en bekroond
met een gebogen fronton.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw

136084

Hoekhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 42, 42A (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder afgewolfd dak, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

136085

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 43‐49 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken van 1783; in
1845 aangepast tot een empire‐getinte lijstgevel.

burgerhuizen

136086

Stadswoning

Gent

Gent

Prinsenhof 44 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak,
18de eeuw
volgens archiefstukken van 1782 en aansluitend bij de bebouwing van
het Prinsenhofplein.

136087

Stadswoningen

Gent

Gent

Prinsenhof 46‐50 (Gent)

Een dubbel‐ en twee enkelhuizen van respectievelijk drie en twee
traveeën, drie bouwlagen, onder zadeldak, van circa 1900.

136089

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 51 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand van vijf burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken
van 1783.

vierde kwart
18de eeuw

136090

Burgerhuis en poort

Gent

Gent

Prinsenhof 52 (Gent)

burgerhuizen,
Bepleisterde muur met afgeschuinde kanten en schamppalen, smal
poorten
getralied venster links, recht afgedekt. Daarachter geplaveide
(bijgebouwen)
toegangsweg met links een woning en achteraan, uitziend op de
Lieve, gebouwen afkomstig van de uitbreidingen der Brouwerij Fiévé‐
Legers na 1870. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak met gecementeerde 19de‐eeuwse lijstgevel.

19de eeuw

136088

Stadswoning

Gent

Gent

Prinsenhof 5‐7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw.

136091

Stadswoning

Gent

Gent

Prinsenhof 69 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, met stadswoningen eerste helft
19de eeuw
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de
19de eeuw.

136092

Herenhuis met atelier en tuin

Gent

Gent

Prinsenhof 71 (Gent)

Een in oorsprong 15de‐eeuws onderdeel van de vorstelijke residentie
Prinsenhof, opgenomen in een groot woonhuis uit de late 18de of het
begin van de 19de eeuw met een kenmerkende neoclassicistische
architectuur waar Jean Baptiste Bethune, promotor van de neogotiek,
lange tijd heeft verbleven en waaraan zijn glazeniersatelier was
gehecht.

herenhuizen,
kunstenaarsatel
iers,
kunstenaarswo
ningen,
bijgebouwen,
tuinen

15de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136093

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 77 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de 18de eeuw. Voorgevel voorzien van cementering in art‐decostijl
circa 1920.

burgerhuizen

18de eeuw,
interbellum

136094

Delen van het Leeuwenhof

Gent

Gent

Prinsenhof 79 (Gent)

15de eeuw
dierentuinen,
De noordmuur, westmuur en zuidmuur van het koetsgebouw van
omheiningsmur
Prinsenhof 79 zijn een onder‐deel van het zoge‐noem‐de
Leeu‐wen‐hof, we‐reld‐beroemde dierentuin die vanaf de 15de eeuw en
bij het Prinsen‐hof hoorde en een rijke collec‐tie aan exotische dieren
bevatte.

136095

Neotradioneel burgerhuis

Gent

Gent

Prinsenhof 8, 8A (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van
circa 1900. Voorgevel in neotraditionele stijl met bak‐ en
natuurstenen trapgevel.

745/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

burgerhuizen,
hekken

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

neotraditioneel

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Verhaegen Arthur
(Ontwerper)
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136096

Stadswoning met achterliggende
woningen

Gent

Gent

Prinsenhof 9 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw,
Breedhuis van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen,
eerste kwart
onder zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Volgens
19de eeuw
archiefstukken werd de voorgevel in 1824 herbouwd naar ontwerp
van architect J.B. Van de Cappelle tot een lijstgevel. Tweelaagse
achteraanbouw van vier traveeën; onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

136074

Herberg De Crone

Gent

Gent

Prinsenhof 99‐101 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
gesplitst in twee woningen, met bepleisterde en geschilderde
voorgevel, volgens archiefstukken van 1790. Gedeeltelijk behouden
19de‐eeuwse winkelpui.

herbergen

136097

Elektriciteitscabine Prinsenhof

Gent

Gent

Prinsenhof zonder nummer (Gent)

Tussen 1982 en 1984 realiseerde de Elektriciteits‐, Gas‐ en
Waterdiensten van de stad Gent op dit perceel een
elektriciteitscabine naar ontwerp van Marie‐José Van Hee.

elektriciteitscab vanaf 1975
ines

136098

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Prinsenhofplein 1‐3, 4‐5 (Gent)

Gekoppelde burgerhuizen met bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste
eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

136100

Hoekhuis

Gent

Gent

Prinsenhofplein 6, Zilverhof 46 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen, heden met voorgevel van vijf
traveeën, volgens archiefstukken aanvankelijk twee huizen,
waarschijnlijk uit de 16de of 17de eeuw, aangepast tot een lijstgevel
van twee bouwlagen onder een zadeldak in 1819.

burgerhuizen

16de eeuw,
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136101

Stadswoning

Gent

Gent

Prinsenhofplein 7 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, waarschijnlijk uit het
vierde kwart van de 18de eeuw doch met gewijzigde en daardoor
licht storende gevelordonnantie en ‐parement.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136099

Huizenrij met lijstgevel

Gent

Gent

Prinsenhofplein 8‐11 (Gent)

Deze huizenrij werd volgens bouwaanvraag van 1782 opgetrokken als stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
een eenheidsbebouwing. Het is één van de vroegst bekende
voorbeelden van een dergelijk architecturaal concept.

136102

Stadsgezicht Prinses Clementinalaan

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan (Gent)

De Prinses Clementinalaan als belangrijke verbindingsstraat in het
nieuwe stationskwartier behoudt een vrij homogene
burgerarchitectuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw met
voornamelijk art‐nouveau‐inslag. De laan is beboomd met Meelbes en
behoudt nog vele voortuintjes, afgesloten door mooi uitgewerkte
ijzeren hekken.

136103

Burgerhuis in neorococo ontworpen door
Charles Hoge

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 110 (Gent)

Opvallend monumentaal neorococohuis naar ontwerp van architect burgerhuizen,
Ch. Hoge, daterend uit tweede kwart 20ste eeuw. Enkelhuis van drie hekken
traveeën en vier bouwlagen onder pseudomansardedak met centraal
dakvenster onder driehoekig fronton met siervaas en balustrade.

eerste helft
20ste eeuw

neorococo

Hoge Charles (Ontwerper)

136104

Burgerhuis ontworpen door Félicien Bilsen Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 122 (Gent)

Opmerkelijk rijhuis in een decoratieve, expressionistische
baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School.
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen volgens
plintopschrift naar ontwerp van architect Fel. Bilsen van 1925.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

modernisme

Bilsen Félicien (Ontwerper)

136105

Burgerhuizen ontworpen door Leon De
Keyser

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 123‐127, 123A‐C
(Gent)

Twee burgerhuizen met decoratief uitgewerkte gevels in art nouveau, burgerhuizen,
die samen werden gerealiseerd naar een bouwaanvraag van 1908 als hekken
rijhuizen met voortuin en identiek ijzeren hekwerk.

voor WO I

art nouveau

De Keyser Leon (Ontwerper)

136106

Burgerhuis met tegeltableaus

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 129‐131, 129A‐C
(Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak burgerhuizen
volgens bouwplan van 1908; ook het sierlijke ijzeren hekwerk van het
voortuintje is op het bouwplan getekend.

voor WO I

136107

Burgerhuizen

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 143‐149, 157‐163 Gelijkaardige burgerhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen
(Gent)
onder zadel‐ of mansardedak, daterend uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, nummer 143‐149 op de plint gesigneerd: P. Buyck,
architecte.

746/1748

typologie

datering

stijl

context

persoon
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

postmodernism
e

Van Hee Marie‐José (Ontwerper)

Bervoets R. (Ontwerper), De
Taeye Paul (Ontwerper), Hayaert
Jules (Ontwerper), Hoge Charles
(Ontwerper), Pintelon L.
(Ontwerper)

architectenwoni
ngen,
burgerhuizen,
reclamemuursc
hilderingen

burgerhuizen,
hekken

plantensoort

eerste helft
20ste eeuw

Buyck Prosper (Ontwerper)
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136108

Architectenwoning Edgard Van Hoecke‐
Delmarle

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 173 (Gent)

Burgerhuis van vier bouwlagen onder een pseudomansardedak (leien) architectenwoni voor WO I
ngen, hekken
in art nouveau, voorzien van een geplaveide voortuinstrook met
smeedijzeren hekwerk, ontworpen in 1911 als eigen woning van
architect Edgard Van Hoecke‐Delmarle.

136109

Architectenwoning Ferdinand Dierkens

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 175 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak waarin houten dakkapellen, gebouwd in 1914, op de
gevel gedateerd anno 1916, door architect F. Dierkens als eigen
woning met burelen. Vrij klassieke natuurstenen voorgevel met
afgevlakte bossage onder de puilijst.

136110

Architectenwoning Urbain Crommen

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 20 (Gent)

architectenwoni voor WO I
Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven
souterrain onder een laag zadeldak in art nouveau, gerealiseerd naar ngen, hekken
een bouwaanvraag uit 1909 als eigen woning en ontwerp van
architect Urbain Crommen. Pand voorzien van behouden
voortuinaanleg en sierlijk smeedijzeren hek.

136111

Reclameschildering Cigarettes Marouf

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 205‐213 (Gent)

De reclamemuurschildering verwijst naar de firma Cigarettes
Egyptiennes Marouf Matossiari. Op basis van bedrijfsgegevens en
stilistische kenmerken valt te muurschildering te dateren in de jaren
1920.

burgerhuizen, interbellum
reclamemuursc
hilderingen

136112

Burgerhuis ontworpen door August Poppe Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 22‐30 (Gent)

Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen op
souterrain, onder pseudomansardedak, volgens gevelopschrift
ontworpen door architect A. Poppe, Van Herrewege en De Wilde,
constructeurs, the Leeds Fireclay c° LTD, materiaux façade... 1910.

burgerhuizen

136113

Modernistisch duplexflatgebouw

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 3‐9 (Gent)

appartementsge na WO II
Midden jaren vijftig liet stadsarchivaris Henri Nowé een
modernistisch appartementsgebouw optrekken naar plannen van zijn bouwen
zoon architect Olivier Nowé in samenwerking met architect René
Heyvaert. Het gevelfront wordt gekenmerkt door een gevarieerde,
donkere houten gordjjngevel tussen bakstenen muurdammen.

136114

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 42‐48 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect U. Crommen van
1911. Geglazuurd bakstenen parement op arduinen plint en dito
banden. Gemarkeerde middentravee met gebogen erker en
bekronend ijzeren hek op de bovenverdieping.

burgerhuizen

voor WO I

136115

Burgerhuis ontworpen door Leon De
Keyser

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 45‐51 (Gent)

Burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en vier bouwlagen onder burgerhuizen
pseudomansardedak, naar ontwerp van architect Leon De Keyser,
volgens bouwaanvraag uit 1908.

voor WO I

art nouveau

De Keyser Leon (Ontwerper)

136116

Villa Clementine

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 53 (Gent)

Leon De Keyser ontwierp in 1907 dit burgerhuis in art nouveau als
een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een laag
zadeldak, voorzien van een voortuin afgesloten met sierlijk
vormgegeven ijzeren hekwerk. Decoratieve gevelafwerking met
tegeltableaus, waarvan het merendeel vervaardigd door de firma
Helman.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

art nouveau

De Keyser Leon (Ontwerper)

136117

Burgerhuis ontworpen door Gustave
Diegerick

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 61‐67, 67A, 65A
(Gent)

Burgerhuis, volgens bouwaanvraag van 1907 ontworpen door
aannemer Gustave Diegerick. Voortuintje afgesloten door sierlijk
ijzeren hekwerk. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen boven souterrain en afgedekt door een laag zadeldak.
Rijke versiering met tegelpanelen uit de ateliers van firma Helman.

burgerhuizen

voor WO I

136118

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 77 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag van 1908. Bepleisterde en geschilderde
voorgevel met art‐nouveau‐inslag. Behouden voortuin met art
nouveau smeedijzeren hek.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

747/1748

typologie

datering

stijl
art nouveau

architectenwoni WO I
ngen,
burgerhuizen,
hekken

plantensoort

context

persoon
Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

art nouveau

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper)

Poppe August (Ontwerper)

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper)

Crommen Urbain (Ontwerper)

Diegerick Gustave (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

136119

Villa Elisabeth

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 86 (Gent)

136120

Burgerhuis

Gent

Gent

Prinses Clementinalaan 88 (Gent)

136121

Landhuis

Gent

Gent

136122

Neotraditionele bejaardenwoningen van
1911‐1912

Gent

136124

Begijnenhuis der Dry Heilige Koningen

136125

datering

stijl

burgerhuizen
Leon De Keyser ontwierp in 1909 dit burgerhuis in art nouveau als
een enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
laag zadeldak. Parement van wit geglazuurde baksteen, verlevendigd
met groen geglazuurde baksteen en kleurrijke tegeltableaus.

voor WO I

art nouveau

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak,
daterend van 1910. Voorgevelparement van witte geglazuurde
baksteen geleed door arduinen cordons. Behouden voortuin en
smeedijzeren hek.

burgerhuizen,
hekken

voor WO I

Proeftuinstraat 16‐18 (Gent)

Achterin gelegen landhuis van bak‐ en zandsteen, opgetrokken in
neotraditionele stijl en bestaande uit drie gedeelten die samen een
gebouw op L‐vormige plattegrond vormen, en die overwegend
dateren van 1900 en de eerste helft van de 20ste eeuw. Koetshuis,
daterend van 1900 en voorzien van brede korfboogvormige poorten
en een getrapt dakvenster met hijsbalk.

koetshuizen,
landhuizen,
veranda's

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Gent

Prosper Claeysstraat 1‐36, 38 (Gent)

bejaardenwonin voor WO I
Bejaardenwoningen in 1911‐1912 gebouwd door het Bureau voor
Weldadigheid naar ontwerp van Jozef De Waele en gefinancierd door gen, sociale
woningen
liberale verenigingen en individuen; in 1993 verbouwd door de
sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de
Huisvesting, naar ontwerp van Mark Bernaert.

Gent

Gent

Provenierstersstraat 1, 1A‐B (Gent)

Voortuintje toegankelijk langs eenvoudig rechthoekig poortje.
Geschilderd en verankerd bak‐ en zandstenen breedhuis uit de 17de
eeuw.

Begijnenhuis den Calvariënberg

Gent

Gent

Provenierstersstraat 10‐12, 10A‐B (Gent)

Breedhuis van tien traveeën en acht traveeën op de bovenverdieping, begijnenhuizen, 17de eeuw
omheiningsmur
in ommuurde tuin met twee rechthoekige, classicistische
en
toegangspoortjes met deurraampjes. Verankerde baksteenbouw,
voorzien van rechthoekige muuropeningen in een bepleisterde
omlijsting, daterend uit de 17de eeuw.

136126

Begijnenhuis Sint‐Jacobus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 11, 11A (Gent)

Ruimer huis van vier traveeën, bak‐ en zandsteenstijl uit de
zeventiende eeuw; grondig gerestaureerd in 1975‐76. Blinde
zijpuntgevel met muurvlechtingen.

begijnenhuizen 17de eeuw

136127

Begijnenhuis Sint‐Hiacentus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 13‐15 (Gent)

Ruime woning van vijf traveeën. Witgeschilderde baksteenbouw op
gepekte plint met voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de
18de eeuw, doch vermoedelijk met kern uit de eerste helft van de
17de eeuw.

begijnenhuizen eerste helft
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

136128

Begijnenhuis Sint‐Rosa

Gent

Gent

Provenierstersstraat 17‐19 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën in kern opklimmend tot begin 17de eeuw, begijnenhuizen 17de eeuw,
eerste helft
aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, zie gevelsteen 1741.
18de eeuw
Verankerde en geschilderde baksteenbouw. Linker zijpuntgevel met
muurvlechtingen.

136129

Bijgebouw van Begijnenhuis Sint‐Begga

Gent

Gent

Provenierstersstraat 2 (Gent)

Breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak met nagenoeg blinde,
witgeschilderde straatgevel op gepekte plint; opgetrokken in de
tweede helft van de 17de eeuw als bijgebouw van Begijnhofdries
nummers 8‐9.

bijgebouwen

136130

Begijnenhuis Sint‐Guillelmus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 23 (Gent)

Drie traveeën brede, verankerde en geschilderde baksteenbouw.
Nagenoeg blinde begane grond met slechts uiterst rechts
rechthoekige deur en vensters. Lagere aanbouw met blinde
straatgevel.

begijnenhuizen

136131

Begijnenhuis ter Lelietak

Gent

Gent

Provenierstersstraat 25 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en één bouwlaag, daterend uit de 17de
eeuw.

begijnenhuizen 17de eeuw

136132

Begijnenhuizen Sint‐Joanna en Sint‐Ursula Gent

Gent

Provenierstersstraat 27‐29 (Gent)

Rechthoekig toegangspoortje tot voortuin in arduinen omlijsting met begijnenhuizen 18de eeuw
deurraampje. Twee identieke huizen van vijf traveeën. Voorgevels uit
de 18de eeuw doch vermoedelijk met oudere kern, opgevat als een
verankerde bak‐ en zandsteenbouw.

748/1748

typologie

begijnenhuizen 17de eeuw

tweede helft
17de eeuw

plantensoort

context

persoon
De Keyser Leon (Ontwerper)

neotraditioneel

neotraditioneel

De Waele Joseph (Ontwerper),
Bureau voor Weldadigheid Gent
(Opdrachtgever)
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136135

Begijnenhuis den Zoeten naem

Gent

Gent

Provenierstersstraat 31 (Gent)

Poortje en huisje met bovenbouw van vier traveeën en blinde
middentravee uitlopend op houten dakkapel.

begijnenhuizen

136134

Begijnenhuizen Sint‐Anna en Sint‐
Dominicus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 3‐5 (Gent)

Witgekalkte muur van voortuintje, gebogen poortjes: nummer 5 met begijnenhuizen
smeedijzeren deurraampje. Twee gelijkaardige huisjes als nummer 1;
ontpleisterd en gerestaureerd.

136136

Begijnenhuizen Sint‐Marcus en Sint‐Elias

Gent

Gent

Provenierstersstraat 35‐37 (Gent)

Twee éénlaagse enkelhuizen, identiek in spiegelbeeld, van drie
traveeën, afgedekt met steil zadeldak.

begijnenhuizen

136137

Begijnenhuis Sint‐Ludwina

Gent

Gent

Provenierstersstraat 39 (Gent)

Aan de straatkant voorzien van bijgebouwtje van twee traveeën
onder zadeldak en langs weerszijden toegangsdeurtje. Huis achterin
ommuurde tuin van vier traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede
helft van de 17de eeuw, naar verluidt gedateerd 1670.

begijnenhuizen, tweede helft
omheiningsmur 17de eeuw
en,
bijgebouwen

136133

Achterhuizen van Huis Maria Magdalena

Gent

Gent

Provenierstersstraat 4, 2A‐F (Gent)

Achterhuizen van Begijnhofdries nummers 13‐14. Breedhuis van twee achterhuizen
bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een witgeschilderde,
verankerde blinde straatgevel.

136138

Begijnenhuis Sint‐Gertrudis

Gent

Gent

Provenierstersstraat 41 (Gent)

begijnenhuizen 17de eeuw
Rechthoekig poortje in witgekalkte bakstenen omlijsting met
bekronend paneel. Dubbelhuis van vijf traveeën, daterend uit de 17de
eeuw, opgevat als een verankerde bak‐ en zandsteenbouw.

136139

Begijnenhuis Ter Engelen daelen

Gent

Gent

Provenierstersstraat 43 (Gent)

Ommuring voorzien van grote spitsboogdeur. Gerestaureerd
dubbelhuis van vijf traveeën, uit de tweede helft van de 17de eeuw,
opgevat als een verankerde bak‐ en zandsteenbouw.

begijnenhuizen, eerste helft
omheiningsmur 17de eeuw
en

136140

Begijnenhuis Sint‐Judocus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 45 (Gent)

Baroktoegangspoortje tot voortuin: spiegelboogdeur met gesmeed
ijzeren deurraampje en met geblokt arduinen beloop ingeschreven in
rechthoekige omlijsting met kroonlijst. Geschilderde en verankerde
baksteenbouw, spiegelbeeld van nummer 41..

begijnenhuizen,
poorten
(gebouwonderd
elen)

136141

Begijnenhuis Sint‐Nicolaus van Tolenten

Gent

Gent

Provenierstersstraat 47 (Gent)

Rechthoekig arduinen toegangspoortje met bekronend driehoekig
fronton. Gerestaureerd woonhuis van vier traveeën.

begijnenhuizen

136142

Begijnenhuis Onze‐Lieve‐Vrouw
Boodschap

Gent

Gent

Provenierstersstraat 49 (Gent)

Eenvoudig rechthoekig poortje in omheiningsmuur. Bakstenen
woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak, daterend uit de tweede
helft van de 17de eeuw.

begijnenhuizen, tweede helft
omheiningsmur 17de eeuw
en

136143

Begijnenhuis Sint‐Bonaventura

Gent

Gent

Provenierstersstraat 51 (Gent)

Rechthoekig deurtje met driehoekig fronton. Gerestaureerd huisje
met twee getrapte dakvensters in het zadeldak.

begijnenhuizen

136144

Begijnenhuis Sint‐Dorothea

Gent

Gent

Provenierstersstraat 6‐8 (Gent)

Hoekhuis aansluitend bij de huizenrij van de Zwartekatstraat;
voortuintje en voorgevel uitziend op laatstgenoemde straat.
Toegankelijk via een arduinen classicistisch poortje met gesmeed
ijzeren deurraampje in de omheiningsmuur aan de kant van de
Provenierstersstraat. Voorgevel van twee traveeën en twee
bouwlagen uit 18de eeuw.

begijnenhuizen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

136145

Begijnenhuis Sint‐Mathias

Gent

Gent

Provenierstersstraat 7 (Gent)

Gerestaureerd enkelhuisje van per bouwlaag respectievelijk drie en begijnenhuizen 17de eeuw
twee traveeën. Verankerde bak‐ en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.

136146

Begijnenhuis Ludovicus

Gent

Gent

Provenierstersstraat 9 (Gent)

Bakstenen huisje van vier traveeën uit de 17de eeuw, aangepast in de begijnenhuizen 17de eeuw,
19de eeuw
loop van de 19de eeuw. Bijgebouw opgevat als een diephuis met
blinde straatgevel.
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datering

stijl

barok

plantensoort

context

persoon
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136147

Hoekhuis

Gent

Gent

Prudens Van Duyseplein 14 (Gent)

Hoekhuis van twee en vier traveeën met drie bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak, met bepleisterde lijstgevels met imitatiebanden
op begane grond.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

136148

Burgerhuis

Gent

Gent

Prudens Van Duyseplein 8 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
aansluitend bij het hoekhuis met Eekhout. Bakstenen lijstgevel
verwerkt met hardsteen voor platte banden, vensteromlijstingen en
panelen op borstwering. Bovenbouw geritmeerd door kolossale
pilasters in natuursteen.

burgerhuizen

136149

Hoekhuis ontworpen door Ch. Van
Driessche

Gent

Gent

Prudens Van Duyseplein 9 (Gent)

Neotraditioneel hoekhuis van twee bouwlagen onder twee
zadeldaken (pannen), gebouwd naar ontwerp van Ch. Van Driessche
in 1899.

burgerhuizen

136150

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Pussemierstraat 19‐21 (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, vermoedelijk van circa 1800.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136151

Ensemble van vijf stadswoningen

Gent

Gent

Pussemierstraat 23‐31 (Gent)

Vijf enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, stadswoningen eerste helft
19de eeuw
uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met verhoogde begane grond voorzien van imitatiebanden
en afgelijnd door puilijst.

136162

Burgerhuis

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 103 (Gent)

Dubbelhuis met empire‐getinte voorgevel van drie traveeën met twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken van 1838. Begane
grond met imitatiebanden boven de arduinen plint.

136164

Rij van gelijkaardige stadswoningen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 112‐122, 122A‐C
(Gent)

Aanvankelijk homogene huizenrij van gelijkaardige enkelhuizen van stadswoningen derde kwart
19de eeuw
elk twee traveeën met repeterend schema en drie bouwlagen onder
doorlopend hoofdgestel en zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

136165

Stadswoning

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 121 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen, uit overgang
18de naar 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136166

Stadswoningen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 124‐130 (Gent)

In zijn geheel ontworpen gevelwand van aanvankelijk identieke
enkelhuizen van drie traveeën met repeterend schema en drie
bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1866.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

136167

Burgerhuis van 1833

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 18, 18A‐C (Gent)

Aanvankelijk empirehuis van 1833. Rijhuis met twee bouwlagen van burgerhuizen
drie traveeën waarvan de rechts schuingeplaatste travee de overgang
naar de nieuwe rooilijn vormt.

136168

Pleinbeluik

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 25 (Gent)

Pleinbeluik toegankelijk via smalle overbouwde doorgang, gegroeid
rondom een oudere kern, opklimmend tot eind 18de eeuw. Andere
woningen dateren van 1845‐46 en zijn deels verbouwingen van een
bij een lusttuin behorend dienstgebouw, deels nieuwbouw.

136169

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 35‐37 (Gent)

Identieke enkelhuisjes met drie traveeën onder doorlopend zadeldak, arbeiderswonin eerste kwart
uit begin 19de eeuw. Links, doorgang tot beluiken.
gen
19de eeuw

136170

Empire herenhuis

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 43 (Gent)

Empire herenhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en schilddak, herenhuizen
volgens bouwaanvraag van 1835 naar ontwerp van architect L. de
Vogeleire.

tweede kwart
19de eeuw

136171

Huizenblok met burgerhuizen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 49‐55 (Gent)

burgerhuizen
Huizenblok van identieke enkelhuizen met drie bouwlagen en elk
twee traveeën met repeterend schema, onder doorlopende kroonlijst
en zadeldak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

136172

Café Breugel

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 5, 5A‐B (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen onder laag
zadeldak, volgens bouwaanvraag verbouwd in 1825.

eerste kwart
19de eeuw
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beluiken

cafés, winkels

datering

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

Van Driessche Charles Albert
(Ontwerper)

empire

empire

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

empire

De Vogeleire L. (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

136173

Huizenblok van burgerhuizen

Gent

Gent

136174

Burgerhuizen

Gent

136175

Stadswoning

136176

korte beschrijving

typologie

datering

Raas van Gaverestraat 63‐65, 63A‐B (Gent) In zijn geheel ontworpen huizenblok van aanvankelijk drie identieke
enkelhuizen van elk twee traveeën met repeterend schema en drie
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit het derde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Gent

Raas van Gaverestraat 69‐71 (Gent)

Heden zeven traveeën brede gevelwand met gemarkeerd
middenrisaliet en twee bouwlagen onder zadeldak, nummer 71
volgens bouwaanvraag van 1864, nummer 69 later in dezelfde stijl
toegevoegd.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën, aanvankelijk gelijkaardig aan nummer 5. stadswoningen,
winkels
Heden met verbouwde begane grond en vernieuwde kroonlijst en
dakkapel.

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 73‐75 (Gent)

Gekoppelde enkelhuizen van drie traveeën met drie bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Met imitatiebanden
verrijkte, bepleisterde en geschilderde lijstgevels onder doorlopend
uitgewerkt hoofdgestel.

136177

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 77‐79 (Gent)

Ensemble van heden twee burgerhuizen, oorspronkelijk drie, met drie burgerhuizen
bouwlagen en een bepleisterde lijstgevel.

136178

Burgerhuizen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 83‐87 (Gent)

Dubbel‐ en enkelhuis van respectievelijk vijf en twee traveeën met
twee bouwlagen en zelfde gevelopstand, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

136163

Beluik

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 9‐23 (Gent)

beluiken
Beluik van 1837, dat delen van een oudere structuur incorporeert.
Steegbeluik met relatief brede open toegang en met beluikhuizen van
twee lage bouwlagen onder zadeldak.

136161

Stadswoningen

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 96‐102 (Gent)

Aanvankelijk identieke enkelhuizen van vier en drie traveeën met
twee bouwlagen en zadeldak, volgens archiefstukken in 1839 in zijn
geheel ontworpen in empirestijl doch heden met vernieuwde
parementen.

136179

Burgerhuis

Gent

Gent

Raas van Gaverestraat 97 (Gent)

Bepleisterd huis van twee traveeën met twee en een halve bouwlaag burgerhuizen
onder zadeldak, uit overgang 19de naar 20ste eeuw. Bel‐etage
gemarkeerd door zware erker.

voor WO I

136183

Eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Rabotstraat 111‐115, 111A‐D (Gent)

Eenheidsbebouwing van rijhuizen in second‐empirestijl van 1862.
Enkelhuizen van samen acht traveeën, drie bouwlagen hoog.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136182

Burgerhuizen met lijstgevels

Gent

Gent

Rabotstraat 11‐13, 23, 31‐33, 37‐41, 44,
71, 90‐92, Simon de Mirabellostraat 38
(Gent)

Bepleisterde lijstgevels van doorgaans drie bouwlagen boven
arduinen plint, gekenmerkt door een eenvoudige gevelordonnantie
van het doorsneetype uit jaren 1860. Eén van de huizen heeft
voormalige stallen uit laatste kwart 18de eeuw ‐ eerste kwart 19de
eeuw in de Simon de Mirabellostraat.

burgerhuizen,
stallen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136184

Neoromaans burgerhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 15 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag in
neoromaanse stijl van 1864. Onderkelderde lijstgevel met deurrisaliet
en aflijnende hoekbanden.

derde kwart
19de eeuw

136180

Burgerhuizen

Gent

Gent

Rabotstraat 1‐7 (Gent)

Dubbelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde burgerhuizen
lijstgevel afgelijnd door geblokte hoekbanden, daterend van 1864.

derde kwart
19de eeuw

136185

Modernistische woning

Gent

Gent

Rabotstraat 17, 17A (Gent)

Ruime woning daterend van circa 1930. Baksteenarchitectuur in
nieuwe zakelijkheid met typische volumewerking bepaald door het
wijkend gevelvlak en door de aanleg en afwerking der vensters.

burgerhuizen

interbellum

136186

Burgerhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 19‐21 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen met dubbelhuisopstand, gebouwd naar ontwerp van
Charles Leclerc‐Restiaux in 1862.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw
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burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

empire

second empire

neoromaans

modernisme

Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)
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136187

Herenhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 2 (Gent)

Herenhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, daterend van circa
1870. Ontpleisterde lijstgevel gemarkeerd door vlakke kolossale
pilasters.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

136188

Stadswoningen

Gent

Gent

Rabotstraat 4, 10‐32, 48‐56, 63, 80‐88, 94, Enkelhuizen met bepleisterde lijstgevels van gewoonlijk drie
bouwlagen boven arduinen plint met keldervensters, uit de tweede
99‐101, 102‐107, 108‐116, 108A, 86A,
helft van de 19de eeuw.
112A (Gent)

136189

Herenhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 40 (Gent)

136181

Burgerhuizen

Gent

Gent

Rabotstraat 42‐43, 47‐49, 93, 97, 109, 118 Rijhuizen en hoekhuizen, doorgaans enkelhuizen, van drie of drie en
(Gent)
een halve bouwlaag uit de jaren 1860, ontworpen als bepleisterde
lijstgevels, op begane grond versierd met imitatiebanden.

stadswoningen, derde kwart
burgerhuizen
19de eeuw

136190

Burgerhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 46 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde
lijstgevel daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136191

Herenhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 62‐66 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met twee hoekrisalieten van twee traveeën.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

136192

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 79‐81 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, met
ontpleisterde neoclassicistische lijstgevel van 1865. Gecementeerde
vensteromlijstingen met bewaarde sluitsteen.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136193

Burgerhuis

Gent

Gent

Rabotstraat 83 (Gent)

Burgerhuis met ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen; volgens bouwaanvraag daterend van 1865.
Middenrisaliet met geaccentueerd deurvenster voorzien van ijzeren
balkonhek en kroonlijst op consoles; centraal dakvenster met
driehoekig fronton.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136194

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Gent

Gent

Rabotstraat 87‐89 (Gent)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen in
spiegelbeeldschema uit eind 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel van
vier traveeën en drie bouwlagen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136195

Elisabethshuis

Gent

Gent

Rabotstraat 9 (Gent)

achterhuizen,
17de eeuw,
Het huis maakte eertijds deel uit van een groter gebouwencomplex
begijnenhuizen tweede kwart
met binnentuin dat, vóór de aanleg van de Rabotstraat in 1860,
18de eeuw
gelegen was aan een pleintje en aan de omgrachting van het
begijnhof. Van het gebouwencomplex bleef een 18de‐eeuwse woning
bewaard, het huidige Sint‐Elisabethshuis, en een 17de‐eeuws
achtergebouw.

136196

Rabotbrug

Gent

Gent

Rabotstraat zonder nummer (Gent)

Genoemd naar de versterkte sluis op de brug over de Lieve; brug
vernieuwd in 1860.

bruggen

136198

Magazijn

Gent

Gent

Raffinaderijstraatje 4 (Gent)

Bakstenen gebouw van zes traveeën, drie bouwlagen onder twee
aanleunende zadeldaken, uit vierde kwart 19de eeuw.

opslagplaatsen vierde kwart
19de eeuw

136199

Stadswoning

Gent

Gent

Ramen 12 (Gent)

Breedhuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag van 1786 naar ontwerp van architect E.
Migom.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136200

Burgerhuis

Gent

Gent

Ramen 14 (Gent)

Heden twee breedhuizen met twee bouwlagen van twee en drie
traveeën onder hoog zadeldak met Vlaamse pannen, volgens
bouwaanvraag van 1704 opgevat als een traditioneel verankerde
baksteenbouw.

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

burgerhuizen, tweede helft
stadswoningen 19de eeuw

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen van 1865. Horizontaal herenhuizen
belijnde bepleisterde lijstgevel door arduinen plint, doorgetrokken
lekdrempels en hoofdgestel.
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stijl

derde kwart
19de eeuw

Fievé‐Steppe Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme

classicerende
barok

derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
18de eeuw

Migom Emmanuel (Ontwerper)

traditioneel
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136201

Café de Prins

Gent

Gent

Ramen 18 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen onder steil zadeldak daterend uit de cafés
17de eeuw. Voorgevel met trapgevel van drie traveeën en een lagere
travee. Beraapte zijgevel met drie venstertraveeën en blinde muur
naast de hoek met uitspringende schoorsteen.

17de eeuw

136202

Hoekhuis

Gent

Gent

Ramen 2 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk vijf en drie traveeën herenhuizen
onder leien schilddak, daterend uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels op geprofileerde
arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

136203

Burgerhuis

Gent

Gent

Ramen 4, 4A‐I (Gent)

Breedhuis met twee bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak
met Vlaamse pannen, volgens archiefstukken te dateren 1788.
Verankerde, bepleisterde voorgevel met dubbelhuisopstand.
Afgekante hoek en verankerde bakstenen zijgevel met rechthoekige
vensters en éénlaagse aanbouw onder zadeldak, in Klein Raamhof.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136206

Burgerhuizen

Gent

Gent

Rasphuisstraat 104‐106 (Gent)

Burgerhuizen van drie en vier traveeën met drie en een halve
bouwlaag onder zadeldak, gekenmerkt door neoclassicistische
lijstgevels; nummer 104 van 1865. Heden beide ontpleisterd.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136207

Stadswoningen met lijstgevel

Gent

Gent

Rasphuisstraat 108‐114 (Gent)

Stadswoningen met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van acht stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit het tweede tot derde
derde kwart
kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

136205

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Gent

Gent

Rasphuisstraat 1‐9 (Gent)

Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van enkelhuizen met in totaal tien stadswoningen eerste kwart
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, daterend uit begin
19de eeuw.

136208

Stadswoning

Gent

Gent

Rasphuisstraat 2 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met pannen
zadeldak; gecementeerde lijstgevel van circa 1900.

136209

Stadswoningen

Gent

Gent

Rasphuisstraat 86, 90‐92, 92A (Gent)

stadswoningen derde kwart
Twee nog bewaarde stadwoningen van een oorspronkelijke rij van
19de eeuw
acht woningen met bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en
twee en een halve bouwlaag met zadeldak, uit het derde kwart van de
19de eeuw.

136210

Hotel de Smet de Naeyer

Gent

Gent

Ravensteinstraat 12 (Gent)

Herenhuis volgens bouwaanvraag vermoedelijk in kern opklimmend herenhuizen,
hekken,
tot 1776, doch aangepast in empirestijl begin 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevels van drie en vier traveeën, twee bouwlagen en hekpijlers
afgewolfde daken met vier dakkapellen, uitziend op de voortuin.
Voortuintje afgesloten door een gietijzeren hek tussen twee arduinen
pijlers met vaasbekroning.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

empire

136212

Herenhuis ontworpen door J.‐B. Pisson

Gent

Gent

Recollettenlei 10‐16 (Gent)

Herenhuis in empirestijl opgetrokken in 1797 naar ontwerp van
architect J.‐B. Pisson. Breedhuis van zeven traveeën en drie
bouwlagen, onder leien schilddak. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op hardstenen plint.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

empire

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)

136213

Herenhuis in empirestijl

Gent

Gent

Recollettenlei 17‐18, 17B‐C (Gent)

Herenhuis in empirestijl opgetrokken in 1821 naar ontwerp van
architect J.B. Van de Cappelle. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op natuurstenen plint; oorspronkelijk met
dubbelhuisopstand, doch later verdeeld in twee woningen waarvoor
deur links van poort in middentravee werd toegevoegd.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

empire

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

136214

Burgerhuis

Gent

Gent

Recollettenlei 2, 2A‐C (Gent)

Neoclassicistisch‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen, onder pannen zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hardstenen
plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136215

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Recollettenlei 3‐5 (Gent)

herenhuizen
Imposant neoclassicistisch enkelhuis van zeven traveeën en drie
bouwlagen, onder leien zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met hardstenen plint en benedenverdieping met horizontale
banden.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
voor WO I

19de eeuw

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

136216

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Recollettenlei 39‐40 (Gent)

136217

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

136218

Hoekhuis

Gent

136219

Hoekhuis

136220

datering

stijl

herenhuizen
Neoclassicistisch breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen,
onder pannen zadeldak, voorzien van dakkapellen met
frontonbekroning, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand op hardstenen
sokkel.

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

Recollettenlei 41‐44 (Gent)

burgerhuizen,
Twee onderkelderde diephuizen met een gevelwand van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder twee zadeldaken, kern uit de 18de poorten
eeuw, voorgevel vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw (bijgebouwen)
doch met latere aanpassingen. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel. Achtergevel voorzien van twee verankerde en beschilderde
bakstenen puntgevels.

18de eeuw

Gent

Recollettenlei 45 (Gent)

Neo‐Lodewijk XVI‐getint hoekhuis van vier traveeën en vier
bouwlagen met plat dak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Lijstgevel opgetrokken uit Euvillesteen, afgeschuinde hoektravee en
zijgevel van twee traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Gent

Gent

Recollettenlei 6 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, oude burgerhuizen
kern aangegeven door algemeen volume, verankerde zijgevel en
afgekante hoek. Voorgevel aangepast en gewijzigd in de 19de en de
20ste eeuw.

19de eeuw,
20ste eeuw

Hoekhuis

Gent

Gent

Recollettenlei 9, 9A‐B (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder leien schilddak, burgerhuizen
kern vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Voorgevel in
empirestijl opgetrokken in 1828 naar ontwerp van architect C. De
Schilder. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op hardstenen
plint, met enkelhuisopstand.

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

136221

Stadswoning

Gent

Gent

Reep 14 (Gent)

Enkelhuis met oude kern en lijstgevel uit eerste helft 19de eeuw.
Heden gecementeerde voorgevel met drie bouwlagen en twee
traveeën onder gedeeltelijk plat dak en zadeldak.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136222

Stadswoning

Gent

Gent

Reep 15 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak;
vermoedelijk 18de‐eeuwse kern met recent vernieuwd
voorgevelparement.

stadswoningen 18de eeuw

136223

Burgerhuis

Gent

Gent

Reep 16‐17 (Gent)

In 1956 herbouwde trapgevel met twee bouwlagen en drie traveeën
onder zadeldak en rechts toegevoegde travee onder plat dak, met
17de‐eeuwse kern. Behouden arduinen deuromlijsting volgens
archiefstukken van 1753.

burgerhuizen

136224

Stadswoning

Gent

Gent

Reep 18 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens archieffoto's met kern uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

136225

Sint‐Bavo Humaniora

Gent

Gent

Reep 3‐4, 5 (Gent)

Heden ressorteert het enorme complex van de school onder hetzelfde
adres. Dit omvat aan de Reep respectievelijk twee 18de‐eeuwse
herenhuizen, twee trapgevels in traditionele stijl, een eind 18de‐
eeuwse vleugel en een voormalig fabrieksgebouw uit eerste helft
19de eeuw.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
herenhuizen,
kloosters,
Mariabeelden,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en, kapellen
(gebouwen en
structuren)

136226

Rondboogdeur in omlijsting

Gent

Gent

Reep 9‐13 (Gent)

Houten rondboogdeur in een bewaarde arduinen deuromlijsting,
restant van een voormalig burgerhuis volgens archiefstukken van
1780.

vierde kwart
deuren,
ingangsomlijstin 18de eeuw
gen
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typologie

plantensoort

context

persoon

empire

De Schilder C. (Ontwerper)

traditioneel,
rococo

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

17de eeuw, na
WO II

17de eeuw,
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum
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136228

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Reigerstraat 16‐22, 18A (Gent)

Rij doorsnee‐stadswoningen uit eerste helft 20ste eeuw met
bakstenen parementen en sporadisch verwerking van geglazuurde
baksteen en speelse venstervormen.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

136229

Burgerhuis en fabriek

Gent

Gent

Reigerstraat 47‐49 (Gent)

Half vrijstaand huis met links ingang tot de achterin gelegen verf‐ en
lijmenfabriek Spatz.

burgerhuizen,
lijmfabrieken,
verffabrieken

eerste helft
20ste eeuw

136230

Burgerhuis

Gent

Gent

Reinaertstraat 87 (Gent)

Voormalig huis van de vicaris Claeys‐Bouüaert, gebouwd door
architect E. Van Hoecke‐Delmarle in 1909. Bakstenen gevel van vier
traveeën en twee bouwlagen verlevendigd door wit geglazuurde
banden en ontlastingsbogen boven de getoogde vensters.

burgerhuizen

voor WO I

136231

Sluiswachterswoning en bureau

Gent

Gent

Reke 2, 6 (Gent)

Alleenstaand eclectisch gebouw van bak‐ en hardsteen, gedateerd
1909. Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen afgedekt
met zadeldak, gevat tussen twee zijtrapgevels. Middenrisaliet
uitlopend in trapgevel met bolornament op het topstuk.

wachterswonin voor WO I
gen,
kantoorgebouw
en

136232

Burgerhuizen

Gent

Gent

Rekelingestraat 1‐3 (Gent)

burgerhuizen,
Burgerhuizen met eind 19de‐eeuwse voorgevel ontworpen als een
lijstgevel van vier traveeën, drie en een halve bouwlaag met zadeldak. winkels
Twee houten neoclassicistische winkelpuien met gebogen fronton.

136233

Vismarkt

Gent

Gent

Rekelingestraat 5, 5A, Sint‐Veerleplein 5B
(Gent)

De oorspronkelijke Vismarkt werd na de brand van 1872 uitgebreid
op L‐vormige plattegrond en voorzien van nieuwe ingang in de
Rekelingestraat. naast het Nieuw Vleeshuis waarmee hij onderling
verbonden is. Monumentale ingangspoort in barokstijl van twee
bouwlagen onder een zadeldak, gebouwd onder leiding van Adriaan
Van der Linden in 1689. De twee gevels die in de Rekelingestraat
toegang verleenden tot de overdekte Vis‐ en Vleesmarkt zijn
reconstructies van gotische en traditionele bak‐ en
zandsteenarchitectuur en dateren van 1872.

vierde kwart
poorten
(bijgebouwen), 17de eeuw,
derde kwart
vishallen
19de eeuw,
voor WO I

barok,
neogotiek,
neotraditioneel

Van der Linden Adriaan
(Ontwerper), Janssens Amand
Robert (Ontwerper), Van Hamme
Ernest (Ontwerper)

136235

Parochiekerk Christus Koning

Gent

Gent

Rerum‐Novarumplein zonder nummer
(Gent)

De parochiekerk Christus Koning, aan het Rerum‐Novarumplein ten
westen van de Zwijnaardsesteenweg, werd opgericht in
modernistische stijl in 1968 naar ontwerp van de architecten Adrien
Bressers en Jean Gilson.

parochiekerken na WO II

modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper),
Gilson Jean (Ontwerper)

136236

Drie arbeiderswoningen en beluik

Gent

Gent

Ridderstraat 10 (Gent)

Huizenrij van drie enkelhuizen langs de straatzijde en rechthoekige
deur die toegang verleent tot een achterin gelegen beluik met drie
huisjes uit de 19de eeuw.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen, beluiken

136237

Hoekhuis

Gent

Gent

Ridderstraat 17, Sint‐Jacobsnieuwstraat 38 Hoekhuis van drie traveeën breed, negen traveeën diep en drie en
(Gent)
een halve bouwlaag hoog onder schilddak, uit de 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels geleed door omlopende
kordons.

136241

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Jules Lippens

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 102‐122 (Gent)

appartementsge na WO II
Onderkelderd appartementsgebouw van twee traveeën en vijf
bouwen
bouwlagen boven een halfondergrondse garage en onder een plat
dak, volgens een bouwaanvraag van 1950 naar ontwerp van architect
Jules Lippens.

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

136242

Appartementsgebouw naar ontwerp van
architectenbureau C. Van Grimbergen

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 150‐416 (Gent)

Appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 88
appartementsge na WO II
appartementen en 105 autobergplaatsen, vandaag 133
bouwen
appartementen, gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau C.
Van Grimbergen uit Kapellen in opdracht van bouwondernemingen
Amelinckx bvba. Het ontwerp van de appartementstoren voorziet een
sokkel van drie bouwlagen hoog met daarboven elf bouwlagen en een
dakverdieping.

modernisme

Van Grimbergen Carlo
(Ontwerper)

136243

Stadswoning naar ontwerp van K. Saverys Gent

Gent

Rijsenbergstraat 18 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder een plat dak,
volgens een bouwaanvraag van 1936 naar ontwerp van architect K.
Saverys uit Gentbrugge. Deze woning is een vrij gaaf en
representatief voorbeeld van een tijdens het interbellum courant
stadswoningtype.

modernisme

Saverys Karel (Ontwerper)

755/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw

stadswoningen interbellum
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Modernistische stadswoning naar ontwerp Gent
van Emile De Nil

Gent

Rijsenbergstraat 19 (Gent)

In 1936 ontwierp de Gentse architect Emile De Nil deze
modernistische woning in opdracht van Noël Van Hees. De rijwoning
is opgebouwd uit drie bouwlagen en twee traveeën, boven een half
ondergrondse garage en onder een licht hellend plat dak.

stadswoningen interbellum

136245

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 24 (Gent)

Onderkelderd art‐decorijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder een zadeldak, geregistreerd in het kadaster in 1929 en
gebouwd in opdracht van ingenieur André De Cuyper. Dit pand werd
volgens de bouwaanvraag samen met de aanpalende woning nummer
26 in spiegelschema gebouwd en vormt in het straatbeeld één geheel.

interbellum

art deco

136246

Art‐decoburgerhuis

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 26 (Gent)

Onderkelderd art‐decorijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder een zadeldak, geregistreerd in het kadaster in 1929 en
gebouwd in opdracht van ingenieur Gilbert De Cuyper. Dit pand werd
volgens de bouwaanvraag samen met de aanpalende woning nummer
24 in spiegelschema gebouwd en vormt in het straatbeeld een geheel.

interbellum

art deco

136247

Art‐decoburgerhuis naar ontwerp van
Georges Fontaine

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 29 (Gent)

Onderkelderd art‐decorijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën
onder een zadeldak, volgens een bouwaanvraag van 1933 gebouwd
naar ontwerp van architect Georges Fontaine uit Gent, in opdracht
van Hubert Verhoustraete. Dit pand vormt in het straatbeeld een
geheel met de aanpalende woning nummer 31, ontworpen door
dezelfde architect.

stadswoningen interbellum

art deco

Fontaine Georges (Ontwerper)

136248

Art‐deco‐stadswoning naar ontwerp van
Georges Fontaine

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 31 (Gent)

Onderkelderd art‐decorijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën
onder een zadeldak met bewaarde dakkapel. Volgens een
bouwaanvraag van 1934 gebouwd naar ontwerp van architect
Georges Fontaine uit Gent, in opdracht van Maurice Van Wezemael.
Dit pand vormt in het straatbeeld een geheel met de aanpalende
woning nummer 29, ontworpen door dezelfde architect.

stadswoningen interbellum

art deco

Fontaine Georges (Ontwerper)

136249

Burgerhuis naar ontwerp van Jan‐Albert
De Bondt

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 32 (Gent)

Eenvoudig, modernistisch rijhuis in nieuwe zakelijkheid van drie
bouwlagen met kelder onder een plat dak, volgens een
bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van Jan‐Albert De Bondt, in
opdracht van Philippe Gadeyne.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

136250

Meergezinswoning naar ontwerp van
Alexander Meuleman

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 34‐38 (Gent)

Half vrijstaande, onderkelderde meergezinswoning met drie
woongelegenheden van drie bouwlagen hoog onder een plat dak,
volgens een bouwplan van 1934 naar ontwerp van de Gentse
architect Alexander Meuleman.

meergezinswoni interbellum
ngen

modernisme

Meuleman Alexander (Ontwerper)

136251

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice
Olieux

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 37 (Gent)

In 1937 ontwierp de Gentse architect Maurice Olieux deze woning in burgerhuizen
een romantisch‐decoratieve architectuur, in opdracht van Louis
Remouchamps.

interbellum

neotraditioneel

Olieux Maurice (Ontwerper)

136252

Burgerhuis naar ontwerp van Antoine
Gruyaert

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 39 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderde woning in romantisch kubisme onder een plat dak,
van drie bouwlagen hoog en twee traveeën breed, met een
verhoogde begane grond boven een garage. Volgens de aanvraag van
1938 gebouwd naar ontwerp van de Antwerpse architect Antoine
Gruyaert in opdracht van Julien Verhaeghe.

interbellum

modernisme

Gruyaert Antoine (Ontwerper)

136253

Burgerhuis naar ontwerp van H. Van Laere Gent

Gent

Rijsenbergstraat 4 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder een burgerhuizen
plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1935 gebouwd naar
ontwerp van architect H. Van Laere uit Gent in opdracht van Georges
Van der Rol.

interbellum

modernisme

Van Laere Hector F. (Ontwerper)

136254

Burgerhuis naar ontwerp van Andréas De
Maerteleire

Gent

Rijsenbergstraat 42 (Gent)

Karakteristieke woning in romantisch kubisme, volgens een bouwplan burgerhuizen
van 1935 naar ontwerp van Andréas De Maerteleire uit Nazareth in
opdracht van H.E.A. Vosters.

interbellum

modernisme

De Maerteleire André
(Ontwerper)

Gent
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datering

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
De Nil Emile (Ontwerper)
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stijl

Burgerhuis naar ontwerp van Emile De Nil Gent

Gent

Rijsenbergstraat 46 (Gent)

Deels onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder een plat dak,
volgens een bouwaanvraag van 1936 naar ontwerp van de Gentse
architect Emile De Nil. Enkelhuistype met asymmetrische, plastische
voorgevel in romantisch kubisme met aan de rechterzijde een
oplopende muurpenant.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

136256

Villa naar ontwerp van Emile De Nil

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 48 (Gent)

Halfvrijstaande woning met voortuin naar ontwerp van Emile De Nil,
volgens bouwaanvraag te dateren in 1935.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

De Nil Emile (Ontwerper)

136257

Stadswoning van 1941 naar ontwerp van
Frans Meirlé

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 6, 6A (Gent)

stadswoningen WO II
Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder
een plat dak, te dateren in 1941, naar ontwerp van architect Frans
Meirlé uit Gent. De lijstgevel heeft een parement van gele bakstenen
met verdiepte lintvoegen in combinatie met blauwe hardsteen voor
de plint, de deuromlijsting met luifel en de penant tussen de vensters
op de eerste verdieping.

modernisme

Meirlé Frans (Ontwerper)

136258

Burgerhuis naar ontwerp van Alexander
Meuleman

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 62 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder
een plat dak, afgedekt met zwarte dekstenen. Volgens een
bouwaanvraag van 1937, naar ontwerp van A. Meuleman.
Kenmerkend is de asymmetrische gevelopbouw met smalle linker
deurtravee en de brede venstertravee rechts met een verspringende
gevellijn.

136259

Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume
Gyselinck

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 64 (Gent)

burgerhuizen
Deels onderkelderde halfopen bebouwing van twee bouwlagen en
twee traveeën onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van
1937 naar ontwerp van architect Guillaume Gyselinck. Enkelhuistype
met links een venstertravee en een brede deurtravee aan de
rechterzijde.

interbellum

136260

Villa

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 65 (Gent)

Villa van twee bouwlagen en drie traveeën op een arduinen plint, in hekken, villa's
1927 in het kadaster geregistreerd als eigendom van Edmond Louis‐ (bouwkundig
Joostens. De voortuin wordt aan de straatzijde afgesloten door ijzeren erfgoed)
hekwerk, geplaatst op een arduinen plint en gevat tussen arduinen
pijlers.

interbellum

136261

Modernistisch burgerhuis naar ontwerp
van Guillaume Gyselinck

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 68 (Gent)

burgerhuizen
Deels onderkelderd, modernistisch rijhuis van twee bouwlagen en
twee traveeën onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van
1937 naar ontwerp van architect Guillaume Gyselinck in opdracht van
Louis Declercq.

136262

Villa Mauresque naar ontwerp van Marcel Gent
Colpaert

Gent

Rijsenbergstraat 73 (Gent)

Volgens een bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van Marcel
Colpaert in opdracht van E. Adriaensens. Onderkelderde rijwoning
van twee bouwlagen en drie traveeën onder een plat dak met
bekronende balustrade, op een gecementeerde plint met
imitatiebreuksteen.

burgerhuizen

136263

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Emile De Nil

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 75‐85 (Gent)

Appartementsgebouw, opgetrokken in art deco, meer bepaald in de appartementsge interbellum
bootstijl of streamline modern style, volgens een bouwaanvraag van bouwen
1939 naar ontwerp van de Gentse architect Emile De Nil. Gebouw in
dubbelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen boven twee
half ondergrondse garages, links en rechts van de centrale toegang,
en onder een plat dak.

136264

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Marcel Ongenae

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 76‐80 (Gent)

Onderkelderd appartementsgebouw van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1936
naar ontwerp van architect Marcel Ongenae in opdracht van
mevrouw De Waele.

136265

Burgerhuis naar ontwerp van Robert
Buysse

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 82 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
halfondergrondse garage, volgens een bouwaanvraag van 1938 naar
ontwerp van Robert Buysse. Lijstgevel met uitspringende vernieuwde
kroonlijst op consoles. Parement van gele baksteen in
halfsteensverband met Dudok‐voegen.

757/1748

stadswoningen interbellum

plantensoort

context

persoon

Meuleman Alexander (Ontwerper)

modernisme

Gyselinck Guillaume (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Gyselinck Guillaume (Ontwerper)

interbellum

neomoors

Colpaert Marcel (Ontwerper)

art deco

De Nil Emile (Ontwerper)

modernisme

Ongenae Marcel (Ontwerper)

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

appartementsge interbellum
bouwen

interbellum

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

136266

Burgerhuis naar ontwerp van Jos. Den
Dooven

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 87 (Gent)

Burgerwoning van twee traveeën en twee bouwlagen boven een
ondergrondse garage, volgens een bouwaanvraag van 1939 naar
ontwerp van architect Jos. Den Dooven in opdracht van Marcel De
Keukelaere.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Den Dooven Jos. (Ontwerper)

136267

Modernistische stadswoning

Gent

Gent

Rijsenbergstraat 9 (Gent)

Modernistische stadswoning, volgens bouwplan met kantoorgebouw, burgerhuizen
van 1934 naar ontwerp van architect Alphonse Claus. Burgerwoning
van drie en twee bouwlagen met vooruitspringende gevelvlakken en
afgeronde hoeken, onder respectievelijk een plat dak en een
zadeldak.

interbellum

modernisme

Claus Alphonse (Ontwerper)

136276

Twee gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Rodekoningstraat 1 (Gent)

Twee huizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, onder
zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met
gecementeerde plint en met verwerking van zandstenen voor de
vensterdorpels en ‐stijlen en negblokken.

136277

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Rodekoningstraat 12 (Gent)

Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de burgerhuizen
eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel van 8 trappen + topstuk, met
gebruik van zandsteen voor de vensterdorpels en ‐stijlen.

136278

Hoekhuis

Gent

Gent

Rodekoningstraat 3 (Gent)

Klein hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
afgewolfde bedaking, vermoedelijk uit de 17de eeuw, met latere
aanpassingen.

stadswoningen 17de eeuw

136279

Classicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Rodekoningstraat 9‐13 (Gent)

Hoekpand met drie bouwlagen onder schilddak, volgens
archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern. Vijf traveeën
brede voorgevel met bepleisterde en geschilderde lijstgevel,
horizontaal geleed door een geprofileerde puilijst.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136283

Herenhuis

Gent

Gent

Rodelijvekensstraat 23 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
kelderverdieping, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

136281

Vier steegbeluiken

Gent

Gent

Rodelijvekensstraat 32‐70, 74‐130, 70A
(Gent)

Vier steegbeluiken met bakstenen gevelwanden, gebouwd van zuid
naar noord respectievelijk in 1894, 1895, 1908, 1908‐1909. Huisjes
van drie bouwlagen en één travee met getoogde muuropeningen
volgens repeterend schema. Grotere hoekhuizen voorzien van
afgekante hoektravee.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136282

Burgerhuizen

Gent

Gent

Rodelijvekensstraat 7‐15 (Gent)

Enkelhuizen van drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw. Typische
baksteenarchitectuur met uitspringende erker of balkon.

burgerhuizen

voor WO I

136280

Rij burgerhuizen

Gent

Gent

Rodelijvekensstraat 8‐26, 18A (Gent)

Reeks rijhuizen van het enkelhuistype, van twee traveeën en drie
bouwlagen onder pannen zadeldak lijstgevels uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

136284

Brandweercentrum Rodenhuize

Gent

Gent

Rodenhuizekaai 1 (Gent)

Op 9 mei 1987 nam de stedelijke brandweerdienst het nieuwe
gebouwencomplex Rodenhuize in gebruik, gelegen in het
industriegebied van Gent, vlakbij de Moervaart. Ontwerper was
architect Jean Van den Bogaerde die al in 1973 een eerste
voorontwerp maakte.

brandweerkazer vanaf 1975
nes

136286

Flatgebouw naar ontwerp van Oscar Van
de Voorde

Gent

Gent

Roggestraat 106‐116 (Gent)

Flatgebouw gebouwd in opdracht van de Gentsche Maatschappij der appartementsge interbellum
bouwen, sociale
Werkerswoningen in 1933 naar ontwerp van Oscar Van de Voorde.
woningen
Bakstenen gebouw onder plat dak met typische brede ramen in
gecementeerde omlijsting.

Van de Voorde Oscar
(Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever)

136287

Sociale woningbouw

Gent

Gent

Roggestraat 118 (Gent)

appartementsge WO I
Sociale woningbouw verwezenlijkt door de Gentsche Maatschappij
bouwen, sociale
der Werkerswoningen op grond van La Nouvelle Orléans. Twaalf
woningen
appartementen van Ch. Van Rysselberghe van 1914, volgens
gevelsteen met aannemer S. De Taeye en Compagnie. Gevelwand met
zes puntgevels identiek aan deze van Rooigemlaan nummer 350‐378
en Zonnebloemstraat.

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper), De Taeye Serafinus
(Uitvoerder)

758/1748

plantensoort

context

persoon

stadswoningen 17de eeuw

17de eeuw

classicisme

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)
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136288

Krib en onderwijsgebouwen

Gent

Gent

Roggestraat 17 (Gent)

Krib, opgetrokken in nieuwe zakelijkheid in 1932 in opdracht van de
Dochters van Liefde, naar ontwerp van G. Volckaert. Ernaast twee
neogotische trapgevels uit begin 20ste eeuw met elk drie hoge
blindnissen, horend bij de school in de Maïsstraat.

kinderdagverblij interbellum,
voor WO I
ven,
onderwijsgebou
wen

136289

Oorlogsgedenkteken brandweer

Gent

Gent

Roggestraat 70 (Gent)

oorlogsgedenkt na WO II
Deze gedenkplaat werd op 30 juni 1946 onthuld aan de toenmalige
brandweerkazerne in de Academiestraat. Ze werd geschonken door ekens
de brandweer en de wijkafdeling NSB 3de wijk. Sinds de verhuis naar
de nieuwe kazerne aan de Roggestraat, eind 2006, is ook het
gedenkteken meeverhuisd.

136291

Burgerhuis

Gent

Gent

Romain Deconinckplein 1 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak, uit
begin 20ste eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint, belijnd door
arduinen cordons en platte banden.

136292

Hoekhuis

Gent

Gent

Romain Deconinckplein 3 (Gent)

Hoekhuis, opgevat als een diephuis met lijstgevel van vier traveeën en stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
heden drie bouwlagen onder vooraan afgewolfd dak. Voorgevel uit de
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw doch oudere kern van twee
bouwlagen. 17de‐eeuwse achtertuitgevel met muurvlechtingen.

136294

Burgerhuis ontworpen door Albert
Meerschaert

Gent

Gent

Rooigemlaan 152 (Gent)

Bakstenen rijhuis van drie bouwlagen, met een art‐nouveaugevel naar burgerhuizen,
ontwerp van Albert Meerschaert, daterend van 1909.
winkels

136295

Burgerhuis naar ontwerp van Jules Lippens Gent

Gent

Rooigemlaan 158 (Gent)

Burgerhuis in art‐decostijl naar ontwerp van Jules Lippens van 1926.
Bakstenen gevel met verwerking van cementering voor
vensteromlijstingen en panelen.

136296

UCO‐Rooigem, spinnerij en twijnderij

Gent

Gent

Rooigemlaan 2, 2A‐G (Gent)

Spinnerij en twijnderij opgericht in 1897 met als beheerders E. Braun
en E. Cruyplants. Vanaf 1919 opgenomen in het consortium van de
Union Cotonnière. De eerste fabrieksgebouwen opgericht in 1897 zijn
naar ontwerp van architect Van Hoecke‐Peeters. In 1905 belangrijke
uitbreidingswerken naar ontwerp van S. De Taeye en Cie.

136297

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gent

Gent

Rooigemlaan 209 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw, twee linkertraveeën
van 1905. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint in
neoclassiciserende stijl.

136298

Stadswoning

Gent

Gent

Rooigemlaan 211 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde
lijstgevel met art‐nouveau‐invloed.

stadswoningen

136299

Stadswoning

Gent

Gent

Rooigemlaan 219 (Gent)

Breedhuis van één travee en twee en een halve bouwlagen volgens
bouwaanvraag daterend van 1909, doch heden met volledig
aangepaste begane grond.

stadswoningen voor WO I

136300

Burgerhuis

Gent

Gent

Rooigemlaan 255 (Gent)

Rijhuis van één travee op bovenverdiepingen en drie bouwlagen
boven souterrain, bakstenen gevel uit het begin van de jaren 1920.
Gevelopeningen, decoratief gebruik van baksteen en bewerkingen
van het houtwerk getuigen van de invloed van de Amsterdamse
School in deze periode.

burgerhuizen

136301

Burgerhuis

Gent

Gent

Rooigemlaan 31 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van één travee en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens
bouwaanvraag daterend van 1906. Bakstenen art‐nouveaugevel met
getoogde deur en vensters.

voor WO I

art nouveau

136302

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Desmet

Gent

Gent

Rooigemlaan 342 (Gent)

Art‐decohuis in gele baksteen van drie traveeën, volgens opschrift
naar ontwerp van Desmet Th. architecte Gand, daterend van 1929.

interbellum

art deco

759/1748

burgerhuizen

datering

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Van Herrewege ‐ De Wilde
(Ontwerper), Volckaert Gustave
(Ontwerper)

Hallaert M. (Ontwerper), Laforce
G. (Ontwerper), Piette Olivier
(Ontwerper), Suys R. (Ontwerper),
Cornelis (familie) (Uitvoerder)

voor WO I

voor WO I

art nouveau

Meerschaert Albert (Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

art deco

Lippens Jules (Ontwerper)

fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
opslagplaatsen,
spinnerijen,
twijnderijen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

De Taeye Serafinus (Ontwerper),
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

neoclassicisme

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)
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136303

Burgerhuis naar ontwerp van G. Draeye

Gent

Gent

Rooigemlaan 344 (Gent)

Voorheen twee woningen van elk één travee met vier bouwlagen,
daterend van 1927 naar ontwerp van G. Draeye. Gecementeerde
lijstgevels gevat tussen lisenen op de bovenverdiepingen.

burgerhuizen

interbellum

136304

Hoekhuis in art‐decostijl

Gent

Gent

Rooigemlaan 418 (Gent)

Hoekhuis opgetrokken uit baksteen in typische art‐decostijl voor de
jaren 1920‐30. Afgekante hoektravee deels gecementeerd en
voorzien van hoger uitgebouwd topstuk.

burgerhuizen

interbellum

136305

Burgerhuis en lekkerkoekfabriek
ontworpen door F. Langeraert

Gent

Gent

Rooigemlaan 439 (Gent)

Ruime woning met erachter liggende lekkerkoekfabriek, op de
bouwaanvraag brouwerij, opgetrokken uit grijze baksteen naar
ontwerp van architect Langeraert‐Vande Voorde in 1912.

burgerhuizen,
industriële
bakkerijen

voor WO I

136306

Hoekhuis

Gent

Gent

Rooigemlaan 442 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met de Balsamierenstraat van twee bouwlagen
opgetrokken uit gele baksteen met de typische kenmerken eigen aan
de Amsterdamse School, gebouwd in opdracht van Dr. Penneman in
1926.

interbellum

136307

Burgerhuis

Gent

Gent

Rooigemlaan 457 (Gent)

Rijhuis met bakstenen gevel van één travee en drie bouwlagen uit
begin 20ste eeuw. Breed, gebogen bel‐etagevenster met typisch
drielicht.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136308

Burgerhuis

Gent

Gent

Rooigemlaan 465 (Gent)

Rijhuis met bakstenen gevel van één travee en drie bouwlagen van
1912 naar ontwerp van A.L. Meerschaert.

burgerhuizen

voor WO I

136309

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Gent

Gent

Rooigemlaan 522 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met gele bakstenen burgerhuizen
art‐nouveaugevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

136310

geheel van burgerhuizen

Gent

Gent

Rooigemlaan 525‐529, 525A (Gent)

burgerhuizen,
Geheel van drie woningen, volgens de ontwerptekening van 1911
winkels
oorspronkelijk vijf woningen waarvan één winkelhuis. Bakstenen
gevelwand van twee en een halve bouwlaag met art‐nouveau‐inslag.

voor WO I

136311

Burgerhuis naar ontwerp van A. Marchand Gent

Gent

Rooigemlaan 533‐535 (Gent)

Burgerhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak, restant burgerhuizen
van een ensemble van twee woningen naar ontwerp van Achille
Marchand, van 1911.

voor WO I

136312

Architectenwoning Boutchon

Gent

Gent

Rooigemlaan 578 (Gent)

architectenwoni na WO II
Architectenwoning van Prosper Boutchon, gerealiseerd naar een
ngen
ontwerp van 1973. De rijwoning omvat een volume van drie
bouwlagen onder een plat dak, achteraan verhoogd met een
dakverdieping onder een zadeldak. De dynamische gevelopbouw en
volumewerking aan de straatzijde is, samen met de materiaalkeuzes,
representatief voor het brutalisme.

136319

Modernistisch hoekgebouw

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 2‐4 (Gent)

Beeldbepalend hoekgebouw van drie bouwlagen, met mansardedak
met kunstleien, uit het eerste tot tweede kwart van de 20ste eeuw.
Bakstenen meergezinswoning, kenmerkend voor de zogenaamde
nieuwe zakelijkheid.

appartementsge eerste helft
bouwen
20ste eeuw

modernisme

136320

Burgerhuis

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 41, 41A‐D (Gent)

Burgerhuis met gecementeerde lijstgevel met typische art‐
decomotieven.

burgerhuizen

art deco

136321

Herenhuis

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 43 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, volgens
archiefstukken van 1847. Bepleisterde lijstgevel met
steekboogvormige muuropeningen met rechts licht uitspringende
poorttravee.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136322

Burgerhuis

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 45 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met
mansardedak voorzien van dakkapellen. Bakstenen lijstgevel met
neotraditionele inslag, gedateerd 1898 binnen de booglijst van de
deur.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136323

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 49‐51, 57 (Gent)

Rijhuizen van een heden onderbroken eenheidsbebouwing, van twee stadswoningen tweede helft
19de eeuw
en een halve bouwlaag en twee traveeën, met zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

760/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Draeye Gustave (Ontwerper)

art deco

Langeraert François (Ontwerper)

modernisme

Meerschaert Albert (Ontwerper)

art nouveau

Marchand Achille (Ontwerper)

brutalisme

Boutchon Prosper (Ontwerper),
Boutchon Prosper
(Opdrachtgever)
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136324

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Rozemarijnstraat 59‐61 (Gent)

Twee rijhuizen van drie en twee traveeën en drie bouwlagen, uit
tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
steekboogvormige muuropeningen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136325

Kastkapel

Gent

Gent

Rozemarijnstraat zonder nummer (Gent)

Houten muurkapelletje, opgericht en gekapt door beeldhouwer
Mathias Zens in 1899.

kastkapellen

vierde kwart
19de eeuw

136326

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Gent

Gent

Rozendaalken 5‐21 (Gent)

Steegbeluik bestaande uit verankerde, witgekalkte arbeidershuisjes
met twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met repeterend
schema, daterend van 1865.

arbeiderswonin derde kwart
gen, beluiken
19de eeuw

136327

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Rozier 13‐15 (Gent)

Twee identieke, neoclassicistisch getinte enkelhuizen met drie
bouwlagen onder zadeldak, uit overgang 19de‐20de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136328

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semeij

Gent

Gent

Rozier 17 (Gent)

Vrij klassiek enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, op de plint gesigneerd en gedateerd: J.G. Semeij,
bouwmeester, 1901.

burgerhuizen

voor WO I

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

136329

Burgerhuis

Gent

Gent

Rozier 19 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, op
de plint gesigneerd en gedateerd: Ch. Magerman, aannemer, 1901.

burgerhuizen

voor WO I

Magerman Ch. (Uitvoerder)

136330

Stadswoningen

Gent

Gent

Sanderswal 4‐5, 6 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw,
Drie onderkelderde rijhuizen van respectievelijk twee, drie en twee
15de eeuw
traveeën, en twee, drie en twee bouwlagen, onder zadeldak. Rooilijn
van deze gevels overeenstemmend met de noordgevel van de
noordvleugel van het verdwenen slot Prinsenhof, palend aan de
kasteelgracht. In kern opklimmend tot de 15de eeuw.

136332

Vroegrenaissance hoekhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 1 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak. In‐ en
uitgezwenkte voorgeveltop uit begin 16de eeuw, interessant
voorbeeld van de vroegrenaissancestijl met gotische reminiscenties.

burgerhuizen

eerste kwart
16de eeuw

renaissance

136333

Neogotisch burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 10 (Gent)

Neogotisch rijhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak met burgerhuizen
leipannen, naar een ontwerp van architect J. Wijckaert, 1890
gedateerd op cartouche. Trapgevel van baksteen verwerkt met
hardsteen voor sokkel, platte banden en boogstenen.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

136334

Stadswoningen

Gent

Gent

Savaanstraat 102‐106 (Gent)

stadswoningen eerste helft
Oorspronkelijk samen met het linkerpand een breedhuis van acht
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw, nu
een breedhuis van zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak.

136335

Stadswoning

Gent

Gent

Savaanstraat 108‐110 (Gent)

Rijhuis van één travee en drie bouwlagen met latere attiekverdieping, stadswoningen voor WO I,
daterend van circa 1900.
vierde kwart
19de eeuw

136336

Herenhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 112 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak;
voorgevel daterend van 1835 naar ontwerp van Louis Eijkens.
Bepleisterde lijstgevel op natuurstenen plint met twee zijrisalieten
van één travee.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

Eijkens Louis (Ontwerper)

136337

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 114 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met
mansardeverdieping, gebouwd naar ontwerp van architect J. De
Meyer uit begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel verwerkt met
geglazuurde stenen en arduin.

burgerhuizen

voor WO I

De Meyer J. (Ontwerper)

136338

Herenhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 116 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën, drie bouwlagen met pannen zadeldak,
van 1867.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

761/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Zens Mathias (Ontwerper)

neoclassicisme

Wijckaert J. (Ontwerper)
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136339

Hotel de Lichtervelde

Gent

Gent

Savaanstraat 118 (Gent)

Hotel de Lichtervelde, voorheen ook N.M. Union Cotonière‐
Coöperatieve maatschappij la textile, heden afdeling van het Sint‐
Barbaracollege. Breedhuis van dertien traveeën en twee bouwlagen
afgedekt met zadeldak, volgens bouwaanvraag gevel daterend van
1805.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

136340

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 12 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder pannen
zadeldak; daterend uit het midden van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136341

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 120, 124 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met pannen
zadeldak, daterend van begin 20ste eeuw, voorzien van een
bepleisterde lijstgevel en houten erker.

burgerhuizen

voor WO I

136342

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 126 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder pannen
zadeldak met neoclassicistische lijstgevel uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136343

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 128 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak
en een bepleisterde lijstgevel; oudere kern van twee bouwlagen, zie
muurankers, verbouwd in 1835.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136344

Hoekhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 130, Walpoortstraat 26
(Gent)

burgerhuizen
Hoekpand met de Savaanstraat van respectievelijk vier en zes
traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevels met huidige ordonnantie en decoratie volgens
bouwaanvraag van 1866.

derde kwart
19de eeuw

136345

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 2‐6 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
pannen schilddak, daterend uit het midden van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136346

Burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 3 (Gent)

Burgerhuis met ontpleisterde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen, volgens bouwaanvraag daterend van 1836.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136347

Sint‐Barbarakerk en ‐college

Gent

Gent

Savaanstraat 33, zonder nummer (Gent)

De eerste bouwcampagne der jezuïeten betreft de zuidvleugel aan de
straatzijde in 1840. Neoclassicistisch kerkgebouw naar ontwerp van
architect Fr. Steyaert Jr. op de hoek met het Sint‐Barbarastraatje,
daterend van 1855‐58, ingewijd in 1858. In de loop van de 19de en
20ste eeuw uitbreidingen en oprichtingen van nieuwe
schoolgebouwen rondom een rechthoekige binnenkoer.

kloosterkerken,
oorlogsgedenkt
ekens,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
Mariabeelden,
gevelniskapelle
n

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme,
neobarok

136348

Neogotisch hoekhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 43‐47 (Gent)

burgerhuizen
Merkwaardig hoekhuis met begane grond, entresol en twee
bovenverdiepingen onder pannen schilddak, daterend van 1860 en
opgetrokken in neogotische stijl onder invloed van de Engelse Gothic
Revival.

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

136349

Burgerhuis in empirestijl

Gent

Gent

Savaanstraat 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak; burgerhuizen
bepleisterde lijstgevel in empirestijl deel uitmakend van een grotere
gevelwand naar ontwerp van Louis Minard van 1829. Bel‐etage
gemarkeerd door sluitstenen met verwerking van vrouwenhoofdjes.

tweede kwart
19de eeuw

empire

136350

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 7 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
pannen zadeldak van 1853. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint
met keldergaten.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

762/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Steyaert François (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)
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136351

Burgerhuis van 1863

Gent

Gent

Savaanstraat 70 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak; burgerhuizen
gevel van 1863. Bepleisterde lijstgevel met imitatiebanden op begane
grond.

136352

Herenhuis in Louis‐Philippestijl

Gent

Gent

Savaanstraat 72 (Gent)

Dubbelhuis in Louis‐Philippestijl van vijf traveeën en drie bouwlagen
met pannen zadeldak, gebouwd in 1862 als verbouwing van een
ouder huis, zie achterpuntgevel en 18de‐eeuws interieur.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

Louis‐
Philippestijl

136353

Hotel Piers

Gent

Gent

Savaanstraat 76 (Gent)

Zeer ruim herenhuis in Lodewijk XVI‐stijl van elf traveeën en drie
bouwlagen met pannen schilddak, daterend uit de tweede helft van
de 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op hardstenen plint en geblokt
onder de puilijst met enkelhuisopstand. Drie middeltraveeën
benadrukt door cartouches op borstwering en gebogen van oculus
voorzien fronton, rustend op met festoenen verrijkte consoles.

herenhuizen

tweede helft
18de eeuw

classicisme

136354

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 78 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak. herenhuizen
Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel, volgens bouwaanvraag van
1829 naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle op de plaats van twee
oudere huizen.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

136355

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 80 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder leien achterhuizen,
herenhuizen
schilddak. Classicistisch herenhuis, oorspronkelijk van negen
traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Rondboogdeur
voorzien van fakkeldomper en schamppalen.

tweede helft
18de eeuw

classicisme

136356

Classicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 84‐88, 86A‐E (Gent)

Breed hoekgebouw van elf traveeën en drie bouwlagen onder pannen stadswoningen, derde kwart
bijgebouwen
18de eeuw
zadeldak met classicistische lijstgevel, vermoedelijk daterend van
1775.

classicisme

136357

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 9 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak, volgens bouwaanvraag van 1853.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

136358

Hoekhuis

Gent

Gent

Savaanstraat 90 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis met bakstenen lijstgevels van
respectievelijk vier traveeën, een afgekante hoektravee en twee
traveeën, afgedekt met afgewolfde, pannen zadeldaken; daterend
van circa 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136392

Fabrieksgebouw en stadswoning

Gent

Gent

Schepenenvijverstraat 4, 12‐14 (Gent)

nijverheidsgebo voor WO I
Fabrieksgebouw afgedekt met zadeldak, daterend uit begin 20ste
eeuw. Geknikte lijstgevel van drie bouwlagen, links geflankeerd door uwen en
productieplaats
een woongedeelte met gecementeerde art‐decogevel.
en,
stadswoningen

136393

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 11‐17 (Gent)

Twee identieke breedhuizen van drie traveeën met drie bouwlagen
onder zadeldak, met bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

136395

Huis de Rave

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 2 (Gent)

Hoekhuis met de Onderstraat, twee bouwlagen en twee traveeën
brede voorgevel met trapgevel onder zadeldak, in kern opklimmend
tot de eerste helft van de 17de eeuw, volgens archiefstukken
verbouwd in 1746.

stadswoningen eerste helft
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

136394

Stadswoning

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 2 (Gent)

Huis met puntgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde bovenverdieping boven een houten winkelpui uit de
19de eeuw.

winkels,
19de eeuw,
stadswoningen eerste helft
18de eeuw

136396

Stadswoningen

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 31‐33, 31A (Gent)

Oorspronkelijk een diephuis met trapgevel van 12 treden en een
ontbrekend topstuk, twee bouwlagen van vier traveeën onder
zadeldak, uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

136397

Stadswoning

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 35‐37 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, met
sober bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

763/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

art deco

Thienpont Gerard (Ontwerper)
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136398

Stadswoning

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 37, 37A (Gent)

Diephuis met manke trapgevel van oorspronkelijk 7 treden en een
topstuk, twee bouwlagen van drie traveeën, met rechts aanleunend
twee traveeën onder kroonlijst, volgens archiefstukken te dateren in
de tweede helft van de 16de eeuw.

stadswoningen tweede helft
16de eeuw

136399

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 5 (Gent)

Traditioneel diephuis met trapgevel met 6 treden en topstuk in bak‐
en zandsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 17de eeuw.

stadswoningen tweede helft
17de eeuw

136400

Stadswoning met lijstgevel

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 7 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak, met
bepleisterde voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw doch
mogelijk oudere kern.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136401

Stadswoning

Gent

Gent

Schepenhuisstraat 9 (Gent)

17de eeuw,
Diephuis met trapgevel van 7 en 5 treden met topstuk, drie traveeën winkels,
en twee bouwlagen onder zadeldak; traditionele baksteenbouw uit de stadswoningen 19de eeuw
17de eeuw.

136403

Stoomhoutzagerij Karel Herssens

Gent

Gent

Schoolkaai 27, 27A (Gent)

Eenvoudige bakstenen constructie met kelderverdieping en twee en
een halve bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak, met links een
aangebouwde ronde fabrieksschoorsteen op vierkante basis.

fabrieksschoors derde kwart
19de eeuw
tenen,
houtzagerijen

136404

Burgerhuis

Gent

Gent

Schoolkaai 35‐36, 37, 37A (Gent)

Ruim burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand en geprofileerde
hardstenen plint.

burgerhuizen

136411

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Schouwvegersstraat 21‐25 (Gent)

Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van in totaal zeven
traveeën en twee bouwlagen vermoedelijk daterend uit eind 18de
eeuw.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
18de eeuw

136410

Homogene gevelrij

Gent

Gent

Schouwvegersstraat 2‐34 (Gent)

Voorheen homogeen gevelscherm van enkelhuizen met drie traveeën arbeiderswonin tweede kwart
19de eeuw,
en twee bouwlagen onder zadeldaken, daterend van 1837‐38, 1852, gen
derde kwart
1853, 1856, 1857.
19de eeuw

136412

Industrieel complex

Gent

Gent

Schouwvegersstraat 6, 20, 20A‐D (Gent)

Interessant gegroeid industrieel complex, dat heden in twee panden
opgesplitst is. De oudste delen van het geheel bevinden zich links en
rechts van de doorgang achter nummer 20. Het rechter gebouw werd
in 1838 opgericht als werkhuis J. De Buck. Het linker bedrijfsgebouw
werd in 1842‐43 als magazijn opgericht. Het ten noorden gelegen
langgerekt gebouw werd in 1842‐43 opgericht als aardappelmeel‐
fabriek. In 1854 bouwde de kopergieter P. De Cuyper, in het midden
van het toen nog open binnenplein een nieuwe ijzergieterij. Ten
westen aanleunend bij de voormalige ijzergieterij: interessante
houten constructie op bakstenen onderbouw.

136413

Steegbeluik

Gent

Gent

Schrijnwerkersstraat 1‐22 (Gent)

In het vierde kwart van de 19de eeuw werden bijna naast elkaar twee beluiken
beluiken gebouwd aan de Drongensesteenweg, heden zogenaamd
Koker‐ en Schrijnwerkersstraat. Laatstgenoemde vermoedelijk van de
jaren 1880 en 1890. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op
straatbreedte.

764/1748

brouwerijen,
groothandels,
katoenfabrieken
,
metaalfabrieken
,
opslagplaatsen,
smidsen,
spinnerijen,
werkplaatsen

datering

stijl

traditioneel

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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136417

Elektrisch onderstation ontworpen door
J.A. De Bondt

Gent

Gent

Schuurkenstraat 2 (Gent)

De bouw van dit elektrisch onderstation kaderde in de groei van de
Gentse Elektriciteitsdienst in het begin van de jaren 1930, waarbij
tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations werden
opgetrokken. Onderstation ontworpen in 1932 door J.A. De Bondt,
gebouwd in 1933 door aannemer Van Kerkhove‐Gilson. In oorsprong
combineerde het gebouw de functie van onderstation met een
betaaldienst voor de klanten, woning voor de meestergast, kantoren
en radiodistributie. Het bakstenen gebouw is opgevat als een
afgerond hoekgebouw met vier bouwlagen en een kelderverdieping
onder een plat dak. De gevel vertoont een rijk spel van baksteen,
natuursteen, beton en glas.

interbellum
elektrische
onderstations,
kantoorgebouw
en,
meesterwoning
en, zendstations

136418

Burgerhuis

Gent

Gent

Serpentstraat 11, 11A (Gent)

burgerhuizen,
Burgerhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, vermoedelijk
winkels
oorspronkelijk een Lodewijk XVI‐gevel van twee bouwlagen met
klokgevel volgens bouwaanvraag van 1770, aangepast als lijstgevel
van drie bouwlagen in de 19de eeuw. Houten winkelpui afgelijnd door
een kroonlijst.

136419

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 13 (Gent)

Verankerde en bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie en
een halve bouwlaag. 19de‐eeuwse ordonnantie doch oudere, 18de‐
eeuwse kern.

136420

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 15 (Gent)

stadswoningen, 16de eeuw,
Diephuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie
19de eeuw
bouwlagen en zadeldak. Vermoedelijk een topgevel uit de 16de eeuw winkels
aangepast tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw. Houten
winkelpui uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

136421

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 17 (Gent)

Woning met verhoogde halsgevel vermoedelijk daterend van 1708.
Bak‐ en zandsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.

136422

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Serpentstraat 20 (Gent)

De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak, stadswoningen eerste helft
17de eeuw
en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. De voorgevel is
een bakstenen trapgevel – gebouwd ter vervanging van een
oorspronkelijk houten gevel ‐ van vier traveeën en twee bouwlagen in
bak‐ en zandsteenbouw. De achtergevel is een bakstenen tuitgevel.

136423

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Serpentstraat 22‐24, 22A‐B (Gent)

Trapgevel met 7 treden en een topstuk, van vier traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak. Traditionele bak‐ en zandsteenbouw uit de
17de eeuw.

stadswoningen, 17de eeuw
winkels

traditioneel

136424

Burgerhuis De Voet

Gent

Gent

Serpentstraat 26, 26A (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde rococogevel met vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een pseudomansardedak, op de borstwering
gedateerd 1750. Houten winkelpui uit de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

rococo

136425

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Serpentstraat 28 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde trapgevel van 6 treden en een topstuk, stadswoningen 19de eeuw,
tweede kwart
met drie traveeën en twee bouwlagen volgens archiefstukken
18de eeuw
daterend van 1731. Aanbouw verbonden met de trapgevel door de
winkelpui. Bepleisterde lijstgevel, oorspronkelijk een trapgevel
aangepast tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw.

136426

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Serpentstraat 3 (Gent)

Burgerhuis met gerestaureerde trapgevel met 6 treden en topstuk,
van vier traveeën en drie bouwlagen.

136427

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 4‐6 (Gent)

stadswoningen, 17de eeuw,
Gereconstrueerd historisch huis. Oorspronkelijk een trapgevel van
winkels
vier traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken uit baksteen.
13de eeuw,
Muurdelen in Doornikse kalksteen, te dateren uit de 13de‐14de eeuw,
14de eeuw
zijn geïntegreerd in de reconstructie. De middeleeuwse kelder is
bewaard.

765/1748

datering

stijl

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

stadswoningen, eerste kwart
winkels
18de eeuw

burgerhuizen

context

persoon
De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

derde kwart
18de eeuw

plantensoort
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136428

Burgerhuis

Gent

Gent

Serpentstraat 5 (Gent)

burgerhuizen,
Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, afgewolfd dak,
vermoedelijk eertijds een trapgevel, volgens bouwaanvraag van 1728, winkels
aangepast in de loop van de 19de eeuw.

136429

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 7 (Gent)

Diephuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.
Bepleisterde klokgevel op arduinen plint, uit de eerste helft van de
18de eeuw. Houten winkelpui uit de 19de eeuw.

136430

Stadswoning

Gent

Gent

Serpentstraat 8‐18 (Gent)

De stadswoning betreft een dwarshuis van twee bouwlagen afgedekt stadswoningen, eerste helft
17de eeuw
met een zadeldak, en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. winkels
Op de begane grond zijn de drie rechtertraveeën in de tweede helft
van de 19de eeuw verbouwd tot houten winkelpui met centrale deur.
De achtergevel is een puntgevel.

136431

Stadswoning met lijstgevel

Gent

Gent

Serpentstraat 9 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en vier
bouwlagen uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136436

Burgerhuizen

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 11‐17 (Gent)

Huizenrij met lijstgevels van vier traveeën, twee bouwlagen en
zadeldak of mansardedak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

136437

Burgerhuizen

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 12‐14 (Gent)

Enkelhuizen van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136439

Burgerhuizen

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 21‐23 (Gent)

Resterende vier traveeën van een breedhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapellen. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint uit het derde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136438

Laatclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 2‐4, 4A‐C (Gent) Laatclassicistisch burgerhuis met lijstgevel van dertien traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak van circa 1800.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136440

Herenhuis met achterliggend magazijn

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 25, 25A (Gent)

voor WO I, WO
herenhuizen,
Onderkelderd herenhuis, volgens een bouwaanvraag van 1902
gebouwd in opdracht van aannemer Victor De Braeckeleire. Woning houtzagerijen, I, interbellum
opslagplaatsen
van vier traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak met
vier houten dakkapellen. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
19de‐eeuwse ordonnantie in neoclassicistische stijl. De dubbele poort
geeft toegang tot het achterliggende terrein met een magazijn uit
1915 en een houtzagerij en een houtopslagruimte uit 1929.

136441

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 3‐5 (Gent)

Rijhuisjes van samen zes traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.
Lijstgevel met rechthoekige muuropeningen en voornamelijk 19de‐
eeuws uitzicht.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

136435

Burgerhuizen

Gent

Gent

Simon de Mirabellostraat 6‐10 (Gent)

Enkelhuizen van elk drie traveeën en drie bouwlagen met pannen
zadeldak; bepleisterde lijstgevels uit het derde kwart van de 19de
eeuw op verspringende rooilijn.

burgerhuizen

136442

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Amandplein 4, Sint‐Pietersplein 30‐51, Westelijke gevelwand van het Sint‐Pietersplein tussen de Sint‐
42A (Gent)
Amandstraat en de monumentale trap die naar het Sint‐Amandplein
leidt. Vrij oorspronkelijk behouden drieëntwintig traveeën brede
wand met hoekpanden van elk drie traveeën, zijpanden van vijf
traveeën en centraal risaliet van zeven traveeën.

burgerhuizen

136443

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 118 (Gent)

burgerhuizen

Neoclassicistisch hoekhuis van drie bouwlagen, met mansardedak,
voorzien van drie dakvensters, van circa 1900.

766/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

stadswoningen, eerste helft
winkels
18de eeuw,
19de eeuw

classicisme

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

De Braeckeleire Victor
(Opdrachtgever), De Braeckeleire
Léon (Ontwerper), De
Braeckeleire Léon
(Opdrachtgever), De Braeckeleire
Victor (Opdrachtgever)
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136444

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 16, 16A (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136446

Twee rijhuizen ontworpen door Georges
De Grave

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 22‐24, 24A (Gent)

Twee gelijkaardige rijhuizen van elk twee traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak, volgens opschrift midden op de
gemeenschappelijke arduinen plint, van 1862 en naar ontwerp van
bouwkundige Georges De Grave.

burgerhuizen,
winkels

derde kwart
19de eeuw

136445

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 2‐4 (Gent)

Twee dubbelhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk vier en vijf stadswoningen 19de eeuw
traveeën met zadeldak, uit de 19de eeuw.

136447

Burgerhuis met enkelhuisopstand

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 36‐38 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit
midden 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met links licht
uitspringende poorttravee gemarkeerd door imitatiebanden en ‐
hoekstenen.

burgerhuizen

136448

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 68‐70 (Gent)

Twee onderkelderde enkelhuizen van twee bouwlagen en
respectievelijk drie en twee traveeën met zadeldak, uit de tweede
helft van de 18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

136449

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 72‐74, 72A (Gent)

Breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak en een stadswoningen eerste helft
bepleisterde lijstgevel, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

136450

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Amandstraat 86 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, van circa 1900.

136451

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 16 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis naar ontwerp van L. Roelandt met voor‐ en burgerhuizen
zijgevel van drie traveeën.

136452

Josi‐kantoorgebouw

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 17 (Gent)

In 1959 liet de Brusselse verzekeraar Jean‐Marie Josi op de hoek van
het Sint‐Annaplein en de Keizer Karelstraat een nieuw
kantoorgebouw met appartementen optrekken naar ontwerp van de
Brusselse architect Alfons Vanden Berghe.

136453

Gevelwand met neoclassicistische
herenhuizen

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 31‐34, 35 (Gent)

Oostelijke zijde van het Sint‐Annaplein, opgevat als een drie
bouwlagen hoge, neoclassicistiscge gevelwand van drieëntwintig
traveeën, met herenhuizen met bepleisterde lijstgevels van het
enkelhuistype.

136454

Parochiekerk Sint‐Anna

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 46A (Gent)

136455

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

136456

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

136457

Twee stadswoningen

Gent

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

De Grave Georges (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

kantoorgebouw na WO II
en,
appartementsge
bouwen

modern
classicisme

Vanden Berghe Alfons J.
(Ontwerper)

herenhuizen

neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

parochiekerken derde kwart
Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas
19de eeuw
aangelegde Sint‐Annaplein. In 1853 eerstesteenlegging, inwijding van
de de nog niet voltooide kerk in 1869. De eerste, oorspronkelijke
plannen van de stadsarchitect L. Roelandt werden aangepast en zijn
in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de definitieve plannen van
J. Van Hoecke.

eclecticisme

Roelandt Louis (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper), Van Hoecke
Jacques (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

Sint‐Annaplein 63 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak met dakkapelle. Bak‐ en hardsteenbouw van circa 1900
doch door gevelornamentiek toch enigszins aansluitend bij de
neoclassicistische gevels van midden 19de eeuw.

neoclassicisme

Gent

Sint‐Annaplein 67 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie
traveeën, aansluitend bij de homogene gevelwanden van het plein.

Gent

Sint‐Annaplein 68 (Gent)

Twee lage stadswoningen van samen zes traveeën en drie bouwlagen stadswoningen, tweede helft
18de eeuw
onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, met winkels
bepleisterde lijstgevels.

767/1748

tweede kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

burgerhuizen

neoclassicisme
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136458

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 69‐74 (Gent)

Burgerhuizen met bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie en burgerhuizen
twee traveeën aansluitend bij de homogene gevelwanden.

136459

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 75, Zuidstationstraat 1‐5
(Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis met Sint‐Annaplein, waarbij de voorgevelordonnantie
19de eeuw
aansluit bij de Zuidstationstraat. Hoekhuis met drie bouwlagen een
een zijgevel van zes traveeën met eenvoudige rechthoekige vensters,
uiterste travee gedicht.

136460

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Annaplein 8 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk deel uitmaakte van het
middenrisaliet der noordelijke gevelwand rondom het plein.
Bovenbouw geaccentueerd door kolossale pilasters en driehoekig
fronton boven de vensters van de middenverdieping.

136461

Heilig Hartbeeld

Gent

Gent

Sint‐Annaplein zonder nummer (Gent)

Dit standbeeld werd opgericht ter ere van de oorlogsslachtoffers. Het oorlogsgedenkt interbellum
ekens, Heilig
is een ontwerp van de Gentse beeldhouwer Joseph Cornelis. Het
Hartbeelden
betreft een Heilig Hartbeeld op een hoge sokkel, geschraagd door
engelen. Het werd ingehuldigd op 3 oktober 1926.

136463

Burgerhuis ontworpen door Richard
Goetgeluck

Gent

Gent

Sint‐Annastraat 103 (Gent)

Art‐nouveauhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
mansardedak, volgens archiefstukken van 1908 naar ontwerp van
architect R. Goetgeluck.

136464

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Annastraat 89 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, van circa 1900, met burgerhuizen
een bakstenen lijstgevel. Boogvelden van de eerste twee bouwlagen
met sgraffito‐bloemmotieven.

136462

Twee burgerhuizen ontworpen door
Richard Goetgeluck

Gent

Gent

Sint‐Annastraat 97‐101, 101A‐B (Gent)

Twee gelijkaardige, onderkelderde en art‐nouveaugetinte rijhuizen
van ieder twee traveeën en drie bouwlagen, van circa 1908 naar
ontwerp van architect R. Goetgeluck.

136465

Pastorie van Sint‐Antoniusgesticht

Gent

Gent

Sint‐Antoniuskaai 10, 10A‐C (Gent)

kanunnikenhuiz eerste kwart
Verblijf van de kanunnik, later pastorie, Ingeplant haaks op het
en, pastorieën 19de eeuw
voormalige gildehuis van de Sint‐Antoniusgilde, vormt het de
westelijke begrenzing van de voortuin. Enkelhuis van twee bouwlagen
met voorgevel van vijf traveeën en linker zijgevel van twee traveeën,
onder vooraan afgewolfd zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de
eeuw.

136466

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Antoniuskaai 2 (Gent)

herenhuizen
Ruim dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak voorzien van twee dakkapellen; naar verluidt grondig
verbouwde 17de‐eeuwse kern. Ontpleisterde, verankerde bakstenen
lijstgevel in rococostijl, volgens archiefstukken resulterend uit een
verbouwing van 1758.

136467

Sint‐Antoniusgesticht

Gent

Gent

Sint‐Antoniuskaai 9, 9A‐H (Gent)

Achterin gelegen hoofdgebouw, het voormalige gildehuis, van vijf
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Voorgevel in classicerende
barokstijl, gedateerd 1645 op cartouchevormige gevelsteen. Het
complex omvat eveneens de Kapel Sint‐Vincentius van Padua,
opgetrokken in 1821, het voormalig oratorium van de zusters en
verschillende bijgebouwen.

136470

Hotel Haemelinck

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 10, 10A‐B (Gent)

Enkelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder
herenhuizen,
mansardedak, uit 1739 met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel herbergen
qua structuur aansluitend bij de Lodewijk XIV‐stijl. Van het
vermoedelijk 14de‐eeuwse herberg Roosencranscken rest de
achterbouw: breed gebouw van twee bouwlagen onder sterk hellend
zadeldak met zijpuntgevel.

768/1748

typologie

herenhuizen

burgerhuizen

burgerhuizen,
gedenktekens

kapellen
(gebouwen en
structuren),
bijgebouwen,
waterpompen,
paardenstallen,
gildehuizen,
rusthuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

tweede kwart
19de eeuw

voor WO I

neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

Cornelis Joseph (Ontwerper)

art nouveau

Goetgeluck Richard (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
voor WO I

Goetgeluck Richard (Ontwerper),
De Meyer R. (Ontwerper)

17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

rococo

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicerende
barok

tweede kwart
18de eeuw,
14de eeuw

classicerende
barok

't Kindt David (Ontwerper)
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136471

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 11, 11A (Gent)

136469

Burgerhuis

Gent

Gent

136472

Burgerhuis

Gent

136473

Koninklijke Nederlandse Schouwburg

136474

datering

stijl

Onderkelderd enkelhuis in eclectische stijl, van twee traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen, onder mansardedak met dakkapelletje, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Verankerde lijstgevel van kalkzandsteen
met neoromaanse inslag.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

Sint‐Baafsplein 1‐3 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
voorzien van drie dakkapellen met driehoekig fronton, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

Gent

Sint‐Baafsplein 15 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gebogen bakstenen lijstgevel
met verwerking van natuursteen.

eerste helft
20ste eeuw

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 17 (Gent)

Koninklijke Nederlandse Schouwburg, opgericht in eclectische stijl,
naar ontwerp van Edmond De Vigne, daterend van 1897‐1898.
Voorgevel met voornamelijk neorenaissance elementen, van vijf
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met sterk gemarkeerde
middenpartij van drie traveeën bekroond met monumentale
puntgevel, ingevuld met een rondboogvormig timpaan met
mythologisch tafereel in mozaïek.

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 19 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis uit eerste kwart 20ste eeuw met lijstgevel van
witgeglazuurde baksteen; licht uitspringend middenrisaliet van twee
traveeën gemarkeerd door twee balkons met gietijzeren leuningen en
bekroond met grote dakkapel met driehoekig fronton.

136476

Muurschilderingen crypte Sint‐
Baafskathedraal

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 1A (Gent)

Muur‐ en gewelfschilderingen, 14de eeuw, 15de eeuw, eerste kwart
16de eeuw, in de crypte. Ze werden grotendeels in 1936‐1937
ontdekt tijdens verbouwingswerken en blootgelegd door Frans
Coppejans.

136475

Sint‐Baafskathedraal

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 1A (Gent)

Sint‐Baafskathedraal, waarvan de oudste vermelding opklimt tot 942. kathedralen,
oorlogsgedenkt
De bouwgeschiedenis van dit overwegend gotisch gebouw is zeer
ekens
complex. De belangrijkste bouwcampagnes omvatten de bouw van
het koor op het einde van de 13de eeuw en eerste helft 14de eeuw
onder invloed van Noord‐Franse en Scheldegotiek, de bouw van
westtoren in Brabantse gotiek in 1462‐1534, en de bouw van schip en
transept in 1533‐1559.

136477

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 2 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak.
Verankerde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens
archiefstukken daterend van 1778.

136478

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 21 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van één travee en drie bouwlagen, onder een
mansardedak. Het eethuis met woongelegenheid op de bovenste
verdieping, naar ontwerp van architect Urbain Crommen, dateert uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

136479

Burgerhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 23 (Gent)

Breedhuis in eclectische stijl van drie traveeën en vier bouwlagen
onder mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Verankerde bakstenen lijstgevel met ongelijke traveeën en
verwerking van natuursteen voor vensteromlijstingen en ‐dorpels.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136480

Hoekhuis ontworpen door J. Gys

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein 25 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met de Biezekapelstraat, met vier bouwlagen van
respectievelijk twee, een afgesnuite hoektravee en twee traveeën, op
de plint gesigneerd en gedateerd Jean Gys, 1901.

769/1748

typologie

theaters

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

context

persoon

De Vigne Edmond (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

Coppejans Frans‐Jozef
(Uitvoerder)

muurschildering 14de eeuw,
en
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw

burgerhuizen

plantensoort

12de eeuw,
15de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste helft
14de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

romaans, gotiek

Delvaux Laurent (Ontwerper),
Verbruggen Hendrik Frans
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)
eclecticisme

Gys Jean (Ontwerper)
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136481

Belfort

Gent

Gent

Sint‐Baafsplein zonder nummer (Gent)

Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het belforten
eerste kwart van de 14de eeuw. Vermoedelijk was het
oorspronkelijke ontwerp van de hand van de meestermetser Jan van
Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911‐1913. Het
gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken
uit Doornikse kalksteen.

136482

Tuinwijk Sint‐Bernadettestraat

Gent

Gent

Sint‐Bernadettestraat 194‐600 (Gent)

Tuinwijk met 200‐tal woningen, in 1923 gerealiseerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor Goedkope
Woningen naar ontwerp van Oscar Vande Voorde; in 1929‐1930 en
1953 verdicht met appartementsgebouwtjes, naar ontwerp van
respectievelijk Vande Voorde en Jules Trenteseau.

onderwijsgebou interbellum,
interbellum
wen,
appartementsge
bouwen, sociale
woningen,
tuinwijken

136483

Parochiekerk Sint‐Bernadette

Gent

Gent

Sint‐Bernadettestraat 247 (Gent)

Parochiekerk in modernistische stijl, gerealiseerd in 1967‐1968 naar
ontwerp van architecten Leo Lefebure en André Platel, onder leiding
van bouwonderneming Charles en Julien Van Caneghem. De kerk
vormt een samenstel van blokvormige volumes onder platte daken.
Deels vrijstaande toren met een uitkragende bekroning. Verder nog
arduinen kruis met Christusfiguur in kunststeen en arduinen
monument met een sculptuur in witsteen van de Heilige Bernadette.

gedenktekens, na WO II
parochiekerken,
kruisen

136484

Brouwerij

Gent

Gent

Sint‐Bernadettestraat 626 (Gent)

Oorspronkelijke gebouwen vanaf 1873 en voornamelijk in het vierde
kwart van de 19de eeuw opgetrokken rondom een rechthoekige
binnenplein. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak, met uitbreiding links met toren, daterend van 1899.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
koetshuizen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen

136485

Parochiekerk Sint‐Coleta

Gent

Gent

Sint‐Coletastraat 10 (Gent)

De Sint‐Coletakerk werd in een sobere neogotische
baksteenarchitectuur opgericht in 1888‐1890 naar ontwerp van
August Van Assche. De plattegrond ontvouwt een driebeukige
basilicale kerk van vijf traveeën met iets uitspringend transept en
koor van twee traveeën met driezijdig sluiting, met ten zuidoosten
aansluitende sacristie. In de kerk hangt een gedenkplaat ter ere van
de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog met uitgebreid na de
Tweede Wereldoorlog.

oorlogsgedenkt vierde kwart
19de eeuw,
ekens,
parochiekerken voor WO I

neogotiek

136486

Pastorie Sint‐Coletaparochie met tuin

Gent

Gent

Sint‐Coletastraat 18 (Gent)

Onderkelderd neogotisch dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven
traveeën, onder zadeldak, van circa 1890. Bakstenen lijstgevel met
licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën bekroond met
hoge trapgevel van 11 treden met topstuk. Aansluitende tuin.

pastorieën,
pastorietuinen

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

136488

Villa ontworpen door Emile De Nil

Gent

Gent

Sint‐Denijslaan 100‐104 (Gent)

Samengestelde villa met omringende tuin gebouwd in een
overgangsstijl van decoratieve naar functionele architectuur naar
ontwerp van architect E. De Nil, van 1933.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

De Nil Emile (Ontwerper)

136489

Villa ontworpen door Emile De Nil

Gent

Gent

Sint‐Denijslaan 106 (Gent)

Asymmetrische villa met halfcirkelvormige uitgebouwde rechterpartij villa's
van gele baksteen, daterend uit de jaren 1930 en vermoedelijk naar (bouwkundig
erfgoed)
ontwerp van architect E. De Nil.

interbellum

De Nil Emile (Ontwerper)

136490

Burgerhuis naar ontwerp van E. Snoeck

Gent

Gent

Sint‐Denijslaan 149‐153, 153A‐B (Gent)

Rijhuis in zakelijke baksteenarchitectuur, volgens bouwaanvraag van burgerhuizen
1933. Enkelhuis met drie bouwlagen en plat dak. Iets uitspringende
bovenverdieping met verticaal beklemtoond trappenhuis verlicht
door smalle vensters met art‐deco‐glas in lood.

interbellum

Snoeck Ernest (Ontwerper)

136491

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Denijslaan 81 (Gent)

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid daterend van circa 1930. Twee
traveeën en twee bouwlagen onder verspringende platte daken.

interbellum

770/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

eerste helft
14de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw,
voor WO I

gotiek

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
't Kindt Louis (Ontwerper), Cruyl
Lieven (Ontwerper), Roelandt
Louis (Ontwerper), Vaerwyck
Valentin (Ontwerper)

Trenteseau Jules (Ontwerper),
Gentse Maatschappij voor de
Huisvesting (Opdrachtgever), Bar
Charles (Ontwerper), Neirinckx G.
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever)

modernisme

Collon Patrick (Ontwerper),
Heyvaert René (Ontwerper),
Lefebure Leo (Ontwerper), Platel
André J.R.A. (Ontwerper)

neotraditioneel

modernisme

De Meyer Gerard (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper),
Colpaert Florent‐Prosper
(Uitvoerder)
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136492

Klooster van de arme klaren‐coletinnen

Gent

Gent

Sint‐Elisabethplein 13 (Gent)

Oorspronkelijk klooster gesticht in de Goudstraat in 1442. De huidige kloosters
kloostergebouwen dateren van 1834. Het kloosterpand omvat twee
gelijklopende vleugels verbonden door een haakse kapelvleugel en
een recente bouw. Bakstenen straatgevel van tien traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit derde kwart
19de eeuw wat de vier rechtertraveeën betreft, de zes linkertraveeën
werden slechts in 1922 in dezelfde stijl voor de kapelvleugel
gebouwd.

136493

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Elisabethplein 14 (Gent)

Achterin gelegen huis met voortuintje en hek, twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, mogelijk met 18de‐eeuwse kern.

stadswoningen 18de eeuw

136494

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Elisabethplein 21 (Gent)

Gebogen hoekpand met drie bouwlagen en drie traveeën onder laag
dak. Rechts aanleunende lagere travee met twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, uit eerste helft 20ste eeuw.

stadswoningen, eerste helft
winkels
20ste eeuw

136495

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Elisabethplein 24‐26 (Gent)

Bakstenen gebouw van twee traveeën met twee bouwlagen onder
gedeeltelijk zadeldak, uit eerste kwart 18de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

136496

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Elisabethplein 25 (Gent)

stadswoningen
Aanvankelijk zijgevel van de huizenrij van de Provenierstersstraat
waartegen de monumentale toegangspoort van het Begijnhof
aanleunde; afgebroken in 1879. Heden geschilderde bakstenen gevel
met rechthoekige vensters en centrale deur.

136501

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 111‐113 (Gent)

Stadswoning met gedecapeerde bakstenen lijstgevel met getoogde
vensters en kroonlijst op klossen, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136502

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 117 (Gent)

Enkelhuis met neoclassicistische‐inslag, van vier traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Gecementeerde lijstgevel met begane grond voorzien van
imitatiebanden en afgelijnd door cordon.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

136503

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 119, 119A‐L (Gent) Ruim breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, burgerhuizen
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

136504

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 121 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met stadswoningen eerste helft
19de eeuw
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

136505

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 17 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde
lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136506

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 2 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie bouwlagen onder mansardedak voorzien van
dakkapellen, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Voorgevel van
drie traveeën en zijgevel van twee traveeën, opgevat als bepleisterde
lijstgevels.

tweede helft
19de eeuw

136507

Twee stadswoningen met lijstgevel

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 20, 20A‐F (Gent)

Stadswoningen met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van
twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de
eeuw met gemeenschappelijke en totaal gewijzigde begane grond.

136508

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 21 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met burgerhuizen
mansardedak, voorzien van twee dakkapellen met driehoekig fronton.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw met
contrastwerking verkregen door de hardstenen vensteromlijstingen.
Vermoedelijk oude kern.

19de eeuw

136509

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 25 (Gent)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de burgerhuizen
eeuw. Gerestaureerde bak‐ en zandstenen klokgevel, bekroond met
driehoekig fronton. Volgens archiefstukken geveltop gewijzigd tot
klokgevel in 1781.

17de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

771/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Cappelle Jean Baptiste
junior (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme
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typologie

datering

136510

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 28 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag met
zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel geleed door
cordons, begane grond met imitatiebanden.

burgerhuizen

19de eeuw

136511

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 30 (Gent)

Hoekhuis van vijf traveeën breed en twee bouwlagen hoog met
zadeldak, uit de 16de eeuw. Verankerde bak‐ en zandstenen
renaissancegevel met in‐ en uitgezwenkte top. Gerestaureerde
bovenbouw. Achtergevel: gecementeerde trapgevel.

burgerhuizen

16de eeuw

136512

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 36 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
voorgevel uit de 19de eeuw doch oudere kern onder meer
aangegeven door algemeen volume. Ruim uitstalraam met houten
omlijsting.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

136513

Burgerhuis met lijstgevel

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 46 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Rijkelijk met stuc verfraaide rechthoekige bovenvensters.

burgerhuizen

136514

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 48 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met kern stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw
uit de 17de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.
Achtergevel opgevat als een aangepaste verankerde bak‐ en
zandstenen puntgevel.

136515

Hotel Snoeck

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 50, 50A‐E (Gent)

Herenhuis in rococostijl, volgens archiefstukken in 1749 opgetrokken herenhuizen
naar ontwerp van architect David 't Kindt. Oorspronkelijk dubbelhuis,
heden enkelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak voorzien van dakkapellen.

136516

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 85, 85A (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de
17de eeuw met aanpassingen uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Achtergevel opgevat als een gedeeltelijk bepleisterde, verankerde
bakstenen tuitgevel met muurvlechtingen.

burgerhuizen,
winkels

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

136517

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jacobsnieuwstraat 91 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met licht uitspringende middentravee gemarkeerd door
centrale loggia met bekronend balkon.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136518

Pastorie van de Sint‐Jan‐Baptistparochie
met tuin

Gent

Gent

Sint‐Jan‐Baptiststraat 11 (Gent)

pastorieën,
Pastorie, opgetrokken tijdens de bouw van de neogotische kerk.
Second‐empiregebouw, gedateerd in de sluitsteen van de deur 1866, pastorietuinen
volgens bouwaanvraag van 1864 naar ontwerp van stadsarchitect Ch.
Leclerc‐Restiaux. Aansluitende tuin.

136519

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 11 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met hardstenen plint, begane grond met
imitatiebanden.

burgerhuizen

136521

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 15, 15A (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met getoogde vensters en doorgetrokken
onderdorpels.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

136522

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 17, 17A‐B (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met hardstenen plint. Centrale houten loggia
op versierde kraagstenen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136523

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 19 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met ongelijke traveeën, hardstenen plint,
geleed door cordons.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

772/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

renaissance

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

rococo

't Kindt David (Ontwerper)

second empire

Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)
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136525

Stadswoningen

Gent

Gent

stadswoningen eerste helft
Sint‐Jansdreef 20‐28, 22A‐C, Steendam 60 Huizenblok met een gevelwand van dertien traveeën en drie
20ste eeuw,
(Gent)
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot
vierde kwart
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Drie rijhuizen met
19de eeuw
dubbelhuisopstand en een hoekhuis met afgeschuinde hoektravee,
opgevat als een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

136526

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 21 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw. Bakstenen
lijstgevel met geschilderde hardstenen plint, hoek‐ en sluitstenen en
platte banden.

136527

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 23 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder afgewolfde bedaking, gedateerd burgerhuizen,
1897 op de borstwering van het dakvenster. Bakstenen lijstgevel van gevelniskapelle
één travee, afgeschuinde hoektravee en twee traveeën. Afgeschuinde n
hoektravee bekroond met dakvenster onder driehoekig fronton; op
tweede bouwlaag ingemetselde neoclassicistische muurkapel,
gedateerd 1850.

136524

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 2‐4, 4A‐D (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels, begane grond met
imitatiebanden, afgelijnd door smalle puilijst.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

136520

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Jansdreef 5‐9, 13 (Gent)

Drie enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart 20ste eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels, begane grond met
imitatiebanden en afgezoomd door cordon.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

136528

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 11 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, met bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel, doch vermoedelijk
oudere kern aangegeven door algemeen volume.

136529

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 13‐15 (Gent)

Twee enkelhuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met arduinen plint;
begane grond met afgevlakte bossage en puilijst.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136530

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 18 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met
schilddak, uit tweede helft 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
overschilderde natuurstenen plint. Uitspringende, brede
middentravee gemarkeerd door korfboogpoort met brede hollijst op
imposten.

herenhuizen

tweede helft
18de eeuw

136531

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 22 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen van circa 1800, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

136532

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 26 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met plat dak, uit 19de
eeuw. Bepleisterde lijstgevel, geknikt van tweede travee af.

stadswoningen 19de eeuw

136533

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 28‐30, 28A‐C (Gent)

Twee breedhuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en twee stadswoningen, vierde kwart
bouwlagen, afgedekt met zadeldak; volgens archiefstukken voorheen suikerraffinader 18de eeuw
ijen
een suikerraffinaderij in 1777 voorzien van een nieuwe gevel met
dubbelhuisopstand en boven drie middentraveeën voorheen
bekroond met driehoekig fronton.

136534

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 3 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
18de eeuw
zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1786. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met eenvoudige rechthoekige muuropeningen.

136535

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 31‐35 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van wit en groen
geglazuurde baksteen en met ongelijke traveeën; trapezoïdale houten
loggia met hekbekroning.
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort
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persoon
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136536

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 42‐44 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen
lijstgevel met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136537

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 48 (Gent)

Neoclassicistisch getint enkelhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw, met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136538

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 5 (Gent)

Empire‐getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136539

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Jansvest 7 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, afgedekt herenhuizen
met zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde lijstgevel met
arduinen plint.

136540

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 1‐2 (Gent)

Hoekhuis met Tussen 't Pas, met drie bouwlagen van respectievelijk
drie en twee traveeën, nummer 1 met afgesnuite hoektravee, onder
afgewolfd dak, uit einde 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels boven een arduinen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136541

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 12‐13, 14, 13A (Gent)

Identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit eind 19de eeuw. Horizontaal belijnde, bepleisterde en
geschilderde lijstgevels boven een arduinen plint met keldervensters.

vierde kwart
19de eeuw

136542

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 15‐18, 17A (Gent)

Gebogen huizenblok op de hoek van de Steendam. Heden drie
rijhuizen van samen acht traveeën met drie bouwlagen en zadeldak
met dakkapel op middentravee, uit einde 19d eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136543

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 3‐4 (Gent)

Twee identieke enkelhuizen van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit overgang 19de naar 20ste eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels, horizontaal belijnd door
gekorniste cordons en verticaal gemarkeerd door risalieten.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136544

Burgerhuizen met fabriek

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 5‐6, 6A (Gent)

Huizenblok als geheel ontworpen met twee gelijkaardige enkelhuizen
met drie bouwlagen van twee ongelijke traveeën onder mansardedak,
uit overgangsjaren 19de naar 20ste eeuw. Brede getoogde inrijpoort
met achterin gelegen fabriek.

burgerhuizen, vierde kwart
nijverheidsgebo 19de eeuw,
voor WO I
uwen en
productieplaats
en

136545

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 7 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met herenhuizen
plat dak; links torentje met koepelvormige bedaking en ijzeren
belvedère, uit overgang 19de naar 20ste eeuw. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevel op een hardstenen onderbouw in rustiekwerk.

136546

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Joriskaai 8‐11, 8A‐B (Gent)

Twee gelijkaardige enkelhuizen van drie traveeën met drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de tot 20ste eeuw. Zandstenen
voorgevel met verwerking van arduin voor plint en decoratieve
elementen.

136551

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 10‐12 (Gent)

Huis met trapgevel met 7 trappen en topstuk; vier traveeën met twee stadswoningen 17de eeuw
bouwlagen en zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw;
bepleisterd en voorzien van nieuwe vensters in de eerste helft van de
19de eeuw.

136552

Herenhuis de Pelikaan

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 11 (Gent)

Huis de Pelikaan van 1701, gebouwd door L. Bellemans. Dubbelhuis herenhuizen
van zeven traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak met
centraal dakvenster en recentere dakkapelletjes. Baksteenbouw met
verwerking van zandsteen boven een plint van Doornikse steen.

136550

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 1‐3 (Gent)

Twee samen ontworpen enkelhuizen van drie traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken te dateren 1783.
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19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
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vierde kwart
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voor WO I

eerste kwart
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interbellum

arbeiderswonin vierde kwart
gen
18de eeuw

classicerende
barok

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)
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136553

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 14 (Gent)

Aanvankelijk diephuis met topgevel, met twee bouwlagen van drie
traveeën, vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw bepleisterd en
verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen, onder zadeldak.

stadswoningen 19de eeuw

136554

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 15 (Gent)

Empire‐getint enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, uit eerste helft 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

136555

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 16‐22 (Gent)

Dubbelhuis van zes traveeën met drie bouwlagen onder
lessenaarsdak, met kern uit 18de eeuw, mogelijk verhoogd met een
verdieping en aangepast in 19de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

136556

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 17 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder afgewolfd dak stadswoningen 19de eeuw,
20ste eeuw
met vermoedelijk oudere kern met twee bouwlagen, aangepast en
bepleisterd in 19de en 20ste eeuw.

136557

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 19 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, met sober bepleisterde voorgevel uit 19de
eeuw.

136558

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 2 (Gent)

Hoekhuis in traditionele bak‐ en zandsteenbouw, twee bouwlagen en stadswoningen 17de eeuw,
derde kwart
drie traveeën brede trapgevel met 7 treden en topstuk onder
18de eeuw
zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw, volgens
archiefstukken verbouwd in 1757.

136559

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 21 (Gent)

Diephuis met tuitgevel met muurvlechtingen, twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot 17de
eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
interbellum

136560

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 24 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
volgens archiefstukken daterend van 1782 doch met vernieuwde
kroonlijst en sierstukken uit 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136561

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 26 (Gent)

Classicistisch herenhuis van 1775 met drie bouwlagen en zes
traveeën onder zadeldak. Horizontale geleding door middel van een
geprofileerde puilijst en gekornist hoofdgestel met gemarkeerde
middentravee onder driehoekig fronton op zware Lodewijk XVI‐
consoles.

herenhuizen

derde kwart
18de eeuw

136562

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 28‐32 (Gent)

Enkelhuis van drie ongelijke traveeën met drie bouwlagen en sober
bepleisterde voorgevel uit 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.

burgerhuizen

19de eeuw

136563

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 34‐38 (Gent)

Oorspronkelijk breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder stadswoningen tweede helft
18de eeuw
zadeldak, mogelijk met kern uit tweede helft 18de eeuw doch heden
gecementeerd.

136564

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 40 (Gent)

Aansluitend enkelhuisje bij nummer 34‐38 onder eenzelfde dak doch
met gevelparement van witte geglazuurde tegels met decoratieve
groene banden en gelijkaardig zaagtandmotief.

stadswoningen

136565

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 42 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen met licht hellend
zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1787.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136566

Drie stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 5‐9, 9A‐C (Gent)

Huizenrij van drie gelijkaardige enkelhuizen met drie bouwlagen van stadswoningen 18de eeuw,
eerste kwart
respectievelijk drie, twee en drie traveeën onder een zadeldak, uit
19de eeuw
begin 19de eeuw. Nummers 5, 7 met 18de‐eeuwse kern, aangegeven
door muurankers en haakse achterbouw met puntgevel.

136567

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 6 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw.
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136568

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Katelijnestraat 8 (Gent)

Huis met trapgevel met 6 trappen en topstuk, twee bouwlagen en
drie traveeën onder zadeldak; in kern opklimmend tot de 16de of
17de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

136569

Gemeenteschool Ecole Primaire Garçons

Gent

Gent

Sint‐Kristoffelstraat 1 (Gent)

In de gebouwen van het voormalige capucijnenklooster, werd in 1828 kloosters,
een armenschool ingericht naar ontwerp van architect P. de Broe. Bij lagere scholen
de gedeeltelijke herbouwing en vergroting van de gemeenteschool in
1867‐1868 naar de plannen van architect A. Pauli kwam het
langgerekte schoolgebouw met rechthoekige plattegrond en
voorgevel in de Abeelstraat tot stand. Tweelaags gebouw van
eenendertig traveeën onder zadeldak aan de Sint‐Kristoffelstraat.

136575

Drie stadswoningen met lijstgevels

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 16, 64, 72 (Gent)

Breedhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk vier, twee en drie stadswoningen, derde kwart
19de eeuw
traveeën, met zadeldak. Bepleisterde lijstgevels uit het derde kwart winkels
van de 19e eeuw met rechthoekig omlijste bovenvensters.

136576

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 18 (Gent)

Dubbelhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, met
mansardedak, voorzien van dakkapellen met driehoekig fronton, uit
het laatste kwart van de 19de eeuw.

136577

Woning Damman

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 20‐22 (Gent)

Rijwoning in brutalistische stijl van 1973 ontworpen door architecten burgerhuizen
Johan Raman en Fritz Schaffrath voor de heer en mevrouw Damman.
De voorgevel met parement in zichtbeton is bijzonder sculpturaal
opgevat en wordt verlevendigd door onregelmatig geplaatste erkers,
vensternissen en balkons met metalen buisleuningen.

136578

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 32 (Gent)

19de‐eeuws rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, waarvan
de bovenverdieping voorzien is van een parement van decoratief
aangewende geglazuurde baksteen.

stadswoningen 19de eeuw

136579

Burgerhuis met erker

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 36 (Gent)

Rijhuis van hetzelfde type als nummer 32 met idem gevelparement.
Bredere rechter venstertravee met over twee bouwlagen
doorlopende trapezoïdale erker met art‐deco‐inslag in de
stucbloemmotieven.

burgerhuizen

136580

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 38‐40 (Gent)

Twee gelijkaardige rijhuizen van ieder drie bouwlagen en een brede burgerhuizen
travee, van circa 1900. Gele en rode bakstenen lijstgevels waarvan de
brede bovenvensters gevat zijn tussen pseudopilasters voorzien van
sierankers.

136581

Stadswoning Het Hooghuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 52 (Gent)

Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met
steil, gebogen zadeldak, minstens opklimmend tot de 17de eeuw.
Houten muurkapel tussen eerste en tweede bovenvenster, volgens
archiefstukken geplaatst in 1868 ter vervanging van een oudere
muurkapel van 1833.

136582

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 54 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit eind burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met smalle en licht
uitspringende deurtravee. Rechthoekige muuropeningen, op de
bovenverdieping in geprofileerde omlijstingen met stucversiering.

vierde kwart
19de eeuw

136583

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 56‐58 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, linkergevel van twee traveeën,
afgeschuinde hoektravee en rechterzijgevel van vier traveeën, met
schilddak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136584

Burgerhuis in second empire

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 62 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met schilddak en
bepleisterde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw in
second‐empirestijl.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136585

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 71 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis met een bepleisterde lijstgevel met twee
traveeën en drie bouwlagen uit eind 19de eeuw, met recent
toegevoegde dakverdieping.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
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na WO II

brutalisme
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second empire

Raman & Schaffrath (Ontwerper)
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136586

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 74 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met omlijste, steekboogvormige muuropeningen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136587

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 75 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit het
laatste kwart van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde
lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136588

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 76 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, van
circa 1900. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met licht
uitspringend rechterrisaliet van twee traveeën, voorzien van
horizontale banden. Houten winkelpui.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136589

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 77‐79 (Gent)

Twee breedhuizen van twee bouwlagen en ieder drie traveeën, met
zadeldak, volgens archiefstukken van 1799. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met deels behouden imitatiebanden op de
benedenverdieping.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136590

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 81‐83 (Gent)

Het enige grootschalig oud rijhuis uit de straat van vijf traveeën, drie herenhuizen
bouwlagen, met schilddak, volgens archiefstukken van 1845.

136591

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 82 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, van circa
1900, met bepleisterde lijstgevel met schijnvoegen. Omlijste
steekboogvormige bovenvensters met diamantkopsluitsteen en
lekdrempelversiering.

stadswoningen voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

136592

Sint‐Pieterskapel en Sint‐Pietersschool

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 84 (Gent)

De voormalige Sint‐Pietersschool, een kosteloze katholieke lagere
jongensschool met jongenspatronaat werd in 1852 gesticht. Aan de
school werd een neogotische kapel gehecht, in 1857 gerealiseerd
volgens plannen van baron Jean Baptiste Bethune. Zowel door haar
locatie als door het bouwtype refereert de kapel aan een veel oudere
verdwenen kapel die hier omstreeks 1300 door de abt van de Sint‐
Pietersabdij zou zijn opgericht.

onderwijsgebou tweede helft
wen, kapellen 19de eeuw
(gebouwen en
structuren),
arcades,
binnenplaatsen

neogotiek

136593

Ensemble van neogotische burgerhuizen
met schoolpoort

Gent

Gent

Sint‐Kwintensberg 86‐90 (Gent)

Dit ensemble van neogotische burgerhuizen dateert uit 1900. De
bredere linkertravee van de bakstenen lijstgevel wordt gemarkeerd
door een houten erker. De licht uitspringende rechtertravee is
voorzien van drielichten boven een brede tudorboogvormige poort.
Deze poort deed dienst als schoolpoort voor de voormalige Sint‐
Pietersschool.

burgerhuizen, voor WO I
poorten
(gebouwonderd
elen)

neogotiek

136594

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenslaan 115 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis met witte bepleisterde lijstgevel van twee
traveeën en drie bouwlagen met art‐nouveau‐inslag.

burgerhuizen

136595

Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Gent
Semey

Gent

Sint‐Lievenslaan 132 (Gent)

Onderkelderd eclectisch rijhuis van drie bouwlagen en één travee,
met zadeldak, volgens archiefstukken aanvankelijk een winkelhuis
daterend van 1899 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

136596

Burgerhuis in art deco

Gent

Gent

Sint‐Lievenslaan 136 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie en een halve bouwlaag met
zadeldak, daterend van circa 1925, met lijstgevel van Euvillesteen in
art‐decostijl.

burgerhuizen

interbellum

art deco

136597

Kunstenaarswoning ontworpen door A.
Van Hoecke‐Dessel

Gent

Gent

Sint‐Lievenslaan 258 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, volgens gevelsteen van 1903 en volgens archiefstukken
naar ontwerp van architect A. Van Hoecke‐Dessel voor kunstschilder
Charles Hoste. Bakstenen lijstgevel met art‐nouveau‐inslag op
gedeeltelijk breukstenen plint.

burgerhuizen, voor WO I
kunstenaarswo
ningen

136598

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 103 (Gent)

Twee resterende traveeën van oorspronkelijk een breedhuis van twee stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
bouwlagen en driemaal twee traveeën, met zadeldak, volgens
archiefstukken van 1844.

777/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper), Hoste Constant
Prosper (Opdrachtgever)
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136599

Tweezijdig bebouwd steegbeluik

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 106‐120 (Gent)

beluiken,
Vroegere naar de Oude Schelde leidende steeg, heden tweezijdig
bebouwd steegbeluik met relatief brede open toegang. 19de‐eeuwse distilleerderijen,
eenlaagse woningen van twee traveeën in spiegelbeeldschema onder opslagplaatsen
zadeldak, en bewaarde ruïnes van een vroegere stokerij en magazijn.

136600

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 109 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens stadswoningen derde kwart
archiefstukken van 1852.
19de eeuw

136601

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 118‐120, 120A
(Gent)

Stadswoning met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen, met eenvoudige rechthoekige
bovenvensters, uit eerste helft 19de eeuw. Achterbouw van één
bouwlaag onder steil zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

136602

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 120B‐D (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit
eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met empire‐inslag, heden drie rijhuisjes van respectievelijk twee,
twee en drie traveeën.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136603

Café Wapens van Antwerpen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 13, 13A (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, van
circa 1900. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
contrasterende lichter geschilderde vensteromlijstingen,
borstweringen, platte banden en kroonlijsten.

cafés

136604

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 136 (Gent)

Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën met zadeldak, uit de
16de‐17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel met 6 treden en
topstuk.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

136605

Rijhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 137 (Gent)

Rijhuis van één travee en drie bouwlagen met zadeldak, in eclectische burgerhuizen
stijl. Volgens archiefstukken samen met het links aanpalende (nu
gesloopte) huis met spiegelbeeldschema, opgetrokken in 1901, naar
ontwerp van architect J.G. Semey. Ingedrukte, bakstenen klokgevel
met schouderstukken en topstuk, met enkelhuisopstand.

voor WO I

136606

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 138‐140 (Gent)

Twee gelijkaardige rijhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
met zadeldak, van circa 1900, met een bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

136607

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 141 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G.
Semey. Bak‐ en natuurstenen trapgevel in eclectische stijl.

burgerhuizen

136608

Parochiezaal en schoolgebouwen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 142 (Gent)

Voormalig lokaal van Sint‐Annaparochie, sinds 1910 bisschoppelijke
huishoudschool, volgens archiefstukken opgetrokken in 1866 naar
ontwerp van architect F. De Noyette. Diephuis met fraaie bakstenen
puntgevel van twee bouwlagen in neogotische stijl. Bakstenen
schoolgebouwen opgetrokken rondom kleine rechthoekige
binnenkoer uit eerste kwart 20ste eeuw.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
heiligenbeelden
, parochiezalen

136609

Klooster van de zusters van Liefde

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 143, zonder
nummer (Gent)

Oorspronkelijk klooster met kapel, een neogotische bakstenen
constructie van 1873‐1876 naar ontwerp van A. Verhaegen. Vier
vleugels gerangschikt rondom een vierkante kloosterhof met volledig
omlopende kloostergang. Parallel aan de Krevelstraat bevindt zich
een bakstenen vleugel van rond 1900. De zuidkant wordt ingenomen
door een recente bakstenen constructie van 1977‐1978, naar
ontwerp van architectenbureau De Vloed waarbij gepoogd werd
aansluiting te zoeken met de neogotische gebouwen.

778/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

De Noyette Ferdinand
(Ontwerper)

kloosters,
tweede helft
kapellen
19de eeuw,
(gebouwen en voor WO I
structuren),
oorlogsgedenkt
ekens

neogotiek

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper), Verhaegen Arthur
(Ontwerper), Salieres Karel
(Ontwerper)
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136610

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 16‐20 (Gent)

Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met mansardedak, uit
eerste kwart 18de eeuw. Volgens archiefstukken aanvankelijk een
lijstgevel van twee bouwlagen met centraal dakvenster voorzien van
op voluten eindigende vleugelstukken en driehoekige
frontonbekroning, verhoogd met een derde bouwlaag in 1863.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136611

Steegbeluik

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 162‐172 (Gent)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik van 1860 met brede open toegang.
Toegang versmallend ten opzichte van het beluik. Beluikhuizen van
twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met repeterend
schema onder zadeldak.

beluiken

derde kwart
19de eeuw

136612

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 181 (Gent)

Aanvankelijk drie identieke smalle rijhuizen van twee traveeën en
twee en een halve bouwlaag, met zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136613

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 182‐184, 184A
(Gent)

Hoekhuis met een bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand van
drie traveeën en twee en een halve bouwlaag met rechts afgewolfd
zadeldak, van circa 1800.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136614

Eenzijdig bebouwd steegbeluik

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 186‐192 (Gent)

Heden eenzijdig bebouwd steegbeluikje achter smalle overbouwde
toegang. Resterende vier huizen van een binnenblok van tien huizen
van 1846. Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën met
repeterend schema onder zadeldak.

beluiken,
waterpompen

136615

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 202 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen en vier traveeën, waaronder een
afgeschuinde hoektravee, met schilddak, uit de 19de eeuw.

cafés,
19de eeuw
stadswoningen

136616

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 220‐224 (Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van heden drie
enkelhuizen, met samen negen traveeën en drie bouwlagen, uit
tweede helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

136617

Poelier Diegenant

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 228 (Gent)

stadswoningen, na WO II
In 1954 ontwierp de Gentse architect Hector Van Laere een nieuw
handelspand met woning voor poelier Diegenant die al sinds 1878 op slagerijen
die plaats gevestigd was. Dit gebouw bleef tot op heden bewaard,
inclusief het traditioneel getinte winkelinterieur.

136618

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 244, 256‐258
(Gent)

Rijhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk drie en voorts twee
traveeën met zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

136619

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 262‐264 (Gent)

Stadswoningen met een bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
van drie bouwlagen en samen zes traveeën. Restant van een
ensemble van oorspronkelijk vier woningen en dertien traveeën,
volgens archiefstukken van 1864. Linker pand met gedenksteen die
vermeldt dat dit het geboortehuis was van dichter Karel van de
Woestijne.

gedenktekens, derde kwart
stadswoningen 19de eeuw

136620

Refugiehuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 34 (Gent)

16de eeuw
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak uit de kloosters,
refugiehuizen,
16de eeuw. Rest van het voormalige klooster der rijke klaren,
stadswoningen
opgericht in 1613, waarschijnlijk in hun refugiehuis aldaar. Drie
overblijvende traveeën van een vleugel van zeven traveeën van het
voormalig clarissenklooster welke in 1839 en in 1916 gedeeltelijk
afgebroken werd.

136621

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 36‐40 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder links
afgewolfd zadeldak; verbouwde oude kern met overblijfsel van het
verdwenen clarissenklooster, volgens archiefstukken aangepast in
1839.

779/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

kloosters,
eerste kwart
stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

Van Laere Hector F. (Ontwerper)
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136622

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 42 (Gent)

Herenhuis met neoclassicistische inslag uit eerste kwart 20ste eeuw. herenhuizen
Vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak, voorzien van
vier oeils‐de‐boeuf en een centraal dakvenster met vleugelstukken en
een gebogen fronton. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

136623

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 44 (Gent)

stadswoningen voor WO I,
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, van
vierde kwart
circa 1800. Lijstgevel in eerste kwart 20ste eeuw voorzien van een
18de eeuw,
nieuw parement van vierkante rood gemarmerde en geel geglazuurde
eerste kwart
tegels.
19de eeuw

136624

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 48 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit eerste kwart
20ste eeuw met een lijstgevel van geglazuurde baksteen.

136625

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 67‐69, 67A (Gent) Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
volgens archiefstukken met aanpassingen van 1832 en van 1866.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136626

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 71 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak;
oorspronkelijk met één bouwlaag en uit de 18de eeuw, doch volgens
archiefstukken in 1851 aangepaste bepleisterde lijstgevel met
rechthoekige bovenvensters.

stadswoningen 18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136627

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat 99 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit de
19de eeuw.

burgerhuizen

136628

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Lievenspoortstraat zonder nummer
(Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Twee rechter traveeën van oorspronkelijk een breedhuis van twee
bouwlagen met vier traveeën onder steil zadeldak, uit de 17de eeuw
en met achterpuntgevel. Lijstgevel met nieuw gevelparement en links
doorgang naar beluikhuisjes nummer 186 tot 192.

136629

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Machariusstraat 7, 15, 26‐30, 36‐40,
48, 52‐58 (Gent)

Lage rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak, met oude,
vermoedelijk 18de‐eeuwse kern, met oorspronkelijk bepleisterde
lijstgevels met rechthoekige vensters.

136630

Parochiekerk Sint‐Macharius

Gent

Gent

Sint‐Machariusstraat zonder nummer
(Gent)

parochiekerken, vierde kwart
Centrale inplanting, rondom met linden beboomd. Neogotische
19de eeuw
kruisbasiliek, opgetrokken in 1880‐82 uit rode baksteen en hardsteen bomenrijen
naar ontwerp van Arthur Verhaegen‐Lammens en uitgevoerd onder
leiding van architect E. Nève. Westelijke toren slechts afgewerkt in
1893 en hersteld onder leiding van Bressers in 1956.

136632

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 10 (Gent)

Op een nieuwe rooilijn opgetrokken onderkelderd dubbelhuis van vier burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

136633

Pastorie Sint‐Stephanusparochie

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 11 (Gent)

eerste kwart
Voormalig spreekhuis van het Augustijnenklooster, thans pastorie van bibliotheken,
de Sint‐Stephanusparochie. Imposante pilastergevel in barokstijl met heiligenbeelden 18de eeuw
classicistische inslag, volgens archiefstukken in 1719 opgetrokken na , kloosters
sloping van een aantal vervallen kloosterpanden.

136635

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 12 (Gent)

Rijhuisje van twee traveeën, en twee bouwlagen onder steil zadeldak, stadswoningen 16de eeuw
waarschijnlijk uit de 16de eeuw.

136634

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 12 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak herenhuizen
met zijaandaken. Bouwaanvraag volgens archiefstukken daterend van
1751 met vermelding van architect David 't Kindt; jaartal 1755 in
cartouche boven deurvenster van de gevel. Kwaliteitsvolle,
bepleisterde en geschilderde lijstgevel in rococostijl, op een plint van
Lediaanse steen.

780/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen, 20ste eeuw
winkels

19de eeuw

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Nève Eugène (Ontwerper),
Verhaegen Arthur (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

barok

rococo

't Kindt David (Ontwerper)
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136631

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 1‐3 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en links een afgeschuinde hoektravee,
drie bouwlagen met plat dak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136636

Hoekhuis

Gent

Gent

burgerhuizen
Sint‐Margrietstraat 16‐18, Tempelhof 2A‐B Ruim hoekhuis van drie bouwlagen, voorgevel van zes traveeën,
(Gent)
linker zijgevel van vier traveeën, onder zadeldak, minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch gevelopstand
volgens archiefstukken gewijzigd in 1783.

136637

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 5 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit de stadswoningen tweede helft
tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

136638

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 7 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, mansardedak met
dakvenster en dakkapel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

136639

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat 9 (Gent)

Herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak herenhuizen,
oorlogsgedenkt
met twee onversierde oeils‐de‐boeuf boven de zijtraveeën.
ekens
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op plint van Lediaanse
steen, volgens archiefstukken van 1734, licht aangepast in het derde
kwart van de 19de eeuw. Achtergevel in rococostijl: lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen en geflankeerd door naar voren
uitspringende zijgevels van één travee.

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

rococo

136640

Parochiekerk Sint‐Stephanus

Gent

Gent

Sint‐Margrietstraat zonder nummer (Gent) Plattegrond ontvouwt een driebeukige, pseudobasilicale kerk van zes parochiekerken eerste kwart
17de eeuw,
traveeën met een halfrond afgesloten koor ingeschreven in een
derde kwart
vijfzijdige absis en recht afgesloten zijbeuken. Polygonale traptoren in
17de eeuw,
zuidwestelijke kooroksel, achtkantige klokkentoren boven het koor.
tweede kwart
19de eeuw

gotiek

136643

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Martensblindeken 5‐7, 15‐23, 27‐43
(Gent)

Twee parallelle rijen arbeiderswoningen, daterend van 1840‐41.
Bakstenen verankerde gevelwand van twee bouwlagen met
rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

136644

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 1 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een
pseudomansardedak met twee dakkapellen, met 20ste‐eeuwse
voorgevel van geglazuurde baksteen.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

136645

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 10 (Gent)

Bakstenen enkelhuis van twee traveeën, drie bouwlagen en
mansardedak met dakkapel; voorgevel uit eerste kwart 20ste eeuw
met hoekige houten loggia.

burgerhuizen

136646

Neotraditionele stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 11‐13 (Gent)

Neotraditionele lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, verhoogd met twee recente verdiepingen. Volgens
archiefstukken vermoedelijk een 18de‐eeuwse deur, eertijds een
achterpoortje van Onderbergen nummer 86.

stadswoningen

136647

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 12 (Gent)

burgerhuizen
Drie verdiepingshuis van drie traveeën onder een mansardedak,
gebouwd in eerste kwart 20ste eeuw naar ontwerp van architect Van
huffel. Houten loggia markeert de tweede bouwlaag.

voor WO I

Van huffel Albert (Ontwerper)

136648

Burgerhuis, gedateerd 1909

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 14 (Gent)

burgerhuizen
Rijwoning met enkelhuisindeling, te dateren in 1909 naar ontwerp
van Van Herrewege & De Wilde. Het ontwerp van de gevel en het
interieur van het huis worden echter toegeschreven aan Albert Van
huffel die vanaf 1903 voor het aannemersbedrijf Van Herrewege & De
Wilde werkte.

voor WO I

Van Herrewege ‐ De Wilde
(Ontwerper), Van huffel Albert
(Ontwerper)

136649

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 20‐22, 22A‐B, 22D
(Gent)

Twee identieke bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en twee
bouwlagen met typisch uitzicht van eerste kwart 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

781/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

burgerhuizen

De Baets Jean Baptiste
(Ontwerper), Thienpont Gerard
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel
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136650

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Martensstraat 9 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis met twee gevels van drie traveeën
gescheiden door een afgeschuinde hoektravee, en drie bouwlagen
onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevels
van Franse zandsteen, verdeeld in vakken door doorlopende
hardstenen cordonlijsten en vensteromlijstingen.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

136651

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 1 (Gent)

Hoekhuis met de Koornmarkt, met drie bouwlagen van respectievelijk burgerhuizen
zes en acht traveeën onder mansardedak met houten dakkapellen en
dakvenster, rond 1912 gebouwd naar ontwerp van architect Janssens,
geïnspireerd op de bouwaanvraag van het huis, Jan Breydelstraat
nummer 42 van 1705.

voor WO I

136652

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 2 (Gent)

Vooruitspringend ten opzichte van het hoekpand, diephuis met
trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1912 naar opdracht van architect Janssens volgens
bouwaanvraag van een heden gesloopt huis in de Plotersgracht van
1700.

burgerhuizen

voor WO I

136653

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 3 (Gent)

bioscopen,
Breedhuis van zes traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
herenhuizen
gebouwd circa 1912 volgens de bouwaanvraag van een huis in de
Lange Munt van 1705; heden in twee panden verdeeld. Bak‐ en
hardstenen gebouw, horizontaal belijnd door cordons en gekornist
hoofdgestel met bekronende opengewerkte attiek met pijnappels en
obelisken.

136654

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 4 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en mansardedak
met centraal dakvenster van twee traveeën onder bekronend
pseudofronton; gebouwd volgens de bouwaanvraag van 1752 van
een huis van de Koornmarkt.

burgerhuizen

voor WO I

136655

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 5 (Gent)

Rijhuis met brede halsgevel, twee bouwlagen en vijf traveeën onder
zadeldak, in 1912 gebouwd volgens de bouwaanvraag van een
gesloopt huis op de Zandberg van 1712.

burgerhuizen

voor WO I

136656

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielshelling 6 (Gent)

Diephuis met trapgevel, drie bouwlagen van drie traveeën onder
zadeldak, gebouwd in 1912, geïnspireerd op een project van 1698.

burgerhuizen

voor WO I

136657

Sint‐Michielsbrug

Gent

Gent

bruggen,
voor WO I
Sint‐Michielshelling zonder nummer (Gent) Sint‐Michielsbrug gerealiseerd onder burgemeester E. Braun naar
ontwerp van Louis Cloquet, met mooie centrale lantaarn met bronzen heiligenbeelden
Sint‐Michielsbeeld door R. Rooms.

136658

Oud huis Katrien en kelder Hof van
Ravenstein

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 1, zonder nummer
(Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde gevel met imitatiebanden van één
bouwlaag. Vermaard en enig snoepwinkeltje met trap die leidt naar
overwelfde kelder uit de 13de eeuw, overblijfsel van het oude Hof van
Ravenstein.

136659

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 12 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis met sterke art‐nouveau‐inslag, twee traveeën en drie
bouwlagen, onder mansardedak met twee dakkapellen, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

136660

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 13 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder burgerhuizen
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met ongelijke traveeën met imitatiebanden.

eerste helft
20ste eeuw

136661

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 14‐15 (Gent)

Twee soortgelijke enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Witgeschilderde bakstenen lijstgevel met verwerking van hardsteen
voor de talrijke cordons en horizontale banden, vensteromlijstingen
en dorpels.

eerste helft
20ste eeuw

136662

Vleugel Hof van Ravenstein

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 2‐3 (Gent)

stadspaleizen
Middelgroot hoekhuis met drie traveeën brede trapgevel van twee
bouwlagen, onder sterk hellend zadeldak, vermoedelijk uit de 17de
eeuw, en oorspronkelijk een vleugel van het oude Hof van Ravenstein
en deel uitmakend van het gebouwencomplex Onderbergen 2.

17de eeuw

782/1748

plantensoort

context

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

traditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

voor WO I

stadswoningen, derde kwart
19de eeuw,
winkels,
13de eeuw
kelders,
stadspaleizen

Cloquet Louis (Ontwerper), Rooms
Remi (Ontwerper)
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136663

Parochiekerk Sint‐Michiels

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 30 (Gent)

parochiekerken, 15de eeuw,
In 1440 werd de bouw van de huidige Sint‐Michielskerk begonnen
oorlogsgedenkt 16de eeuw,
waarbij aanvankelijk het oude vroeggotische koor behouden werd.
17de eeuw,
ekens
Laatgotische basiliek in Brabantse stijl met plattegrond in de vorm
voor WO I
van een Latijns kruis, driebeukig schip van vijf traveeën met vijf
zijkapellen; portaal met breedte van middenbeuk en anderhalf travee
diep tussen de eerste twee traveeën vormt de benedenruimte van de
ingebouwde vierkante westtoren.

136664

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Michielsplein 4‐7 (Gent)

Burgerhuizen met neoclassicistische inslag van respectievelijk vier,
vier, drie en vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, uit
midden 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136665

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 12 (Gent)

Breedhuis met twee bouwlagen van zeven traveeën onder
mansardedak, volgens archiefstukken daterend van 1778, doch met
toegevoegde centrale deur en driehoekig fronton met oeil‐de‐boeuf
boven de vier middentraveeën.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

136666

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 15, 15A (Gent)

Diephuis met trapgevel van 8 treden + topstuk, twee bouwlagen van stadswoningen tweede helft
17de eeuw
vier traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de tweede helft
van de 17de eeuw.

136667

Herenhuis in second‐empirestijl

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 16 (Gent)

Rijk versierd enkelhuis in second‐empirestijl van vijf traveeën met
drie bouwlagen onder zadeldak, onderaan op gevelsteen gedateerd
en gesigneerd: architect Keuckeleere, 1859.

136668

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 2 (Gent)

19de‐eeuws hoekhuis met drie bouwlagen van vier traveeën waarvan burgerhuizen
de twee middelste afgesnuit zijn, onder mansardedak met dakkapel.

19de eeuw

136669

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 27 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen,
op een gevelsteen gedateerd 1886. Sobere bak‐ en hardsteenbouw, slagerijen
horizontaal gemarkeerd door een doorlopend balkon op consoles,
met ijzeren hek en tekst Boucherie.

vierde kwart
19de eeuw

136670

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 29 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak en
met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit einde 19de of
20ste eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136672

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 31, 31A‐C (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
overgang 19de naar 20ste eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel boven een arduinen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136671

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 3‐5, 5A‐B (Gent)

Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën met drie
bouwlagen en zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

136673

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 4 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en
pseudomansardedak met dakkapellen, uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136674

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Michielsstraat 7‐11, Watergraafstraat Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit achterhuizen,
1, 1A‐B (Gent)
uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bepleisterde en geschilderde burgerhuizen
lijstgevel met doorlopende kroonlijst op klosjes; beschilderde
zandstenen plint. Achterhuis met zijpuntgevel in de Watergraafstraat.

136676

Neogotisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 12, 12A (Gent)

Neogotisch huis aansluitend bij nummer 8‐10, baksteenbouw met
drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak met links getrapt
dakvenster en dakkapelletje.

783/1748

typologie

herenhuizen

burgerhuizen

datering

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek, barok

Cruyl Lieven (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper),
Delvaux Laurent (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper), Pepers
Pieter sr. (Ontwerper), Roelandt
Louis (Ontwerper), Cornelis Gust
(Ontwerper), Vindevogel
(Gentbrugge) (Uitvoerder)

second empire

Keuckeleere J. (Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw

neogotiek
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136677

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 17‐19, 23, 17A‐B, 21A‐B Breedhuizen met drie bouwlagen van respectievelijk vier en zes
(Gent)
traveeën onder zadeldak, uit overgang 19de naar 20ste eeuw.
Baksteenbouw verrijkt met Franse kalksteen voor speklagen en
vensteromlijstingen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136678

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 25 (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen uit einde burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met zeker verticalisme, ingebracht
door breed zijrisaliet met markante houten loggia op de bel‐etage.

vierde kwart
19de eeuw

136679

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 25A‐B (Gent)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen onder
pseudo‐mansardedak met dakkapel en oculus, uit einde 19de eeuw.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel gemarkeerd door linker
zijrisaliet met imitatiebanden en driezijdige loggia op de
bovenverdieping.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136680

Telefooncentrale Regie van Telegraaf en
Telefoon

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 27, 27A (Gent)

In de tweede helft van de jaren vijftig trok de Regie van Telegraaf en
Telefoon in het historisch stadscentrum van Gent een nieuwe
telefooncentrale op naar ontwerp van ingenieur‐architect Jules
Trenteseau, ter vervanging van het tijdens de Tweede Wereldoorlog
vernielde exemplaar van architect Alfons Van Houcke uit 1901.

telefooncentral na WO II
es

136681

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 32‐34, 32A (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
einde 19de eeuw, heden verdeeld in twee panden. Behouden
bepleisterde en geschilderde bovenbouw, vermoedelijk
oorspronkelijk een dubbelhuis gezien de geaccentueerde
middentraveeën.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136682

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 36‐38 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136683

Ensemble burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 40‐46, 40A (Gent)

Huizenrij van identieke enkelhuizen met bepleisterde en geschilderde burgerhuizen
lijstgevels van twee traveeën met drie bouwlagen onder een
zadeldak, uit einde 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels, horizontaal belijnd door puilijst en gekorniste cordons;
imitatiebanden op de begane grond.

vierde kwart
19de eeuw

136684

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 52, 52A‐B (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van respectievelijk vijf en vier traveeën burgerhuizen
onder mansardedak met dakkapellen, uit einde 19de eeuw. Behouden
neoclassicistisch‐getinte, bepleisterde en geschilderde
bovenverdieping.

vierde kwart
19de eeuw

136685

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 56 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en entresol onder
zadeldak, uit einde 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136675

Neogotisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 8‐10 (Gent)

Neogotisch breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met centraal getrapt dakvenster en
dakkapelletjes, uit einde 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136686

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Niklaasstraat 9‐15 (Gent)

Aanvankelijk twee samen ontworpen rijhuizen van twee traveeën met burgerhuizen
drie bouwlagen onder zadeldak, uit overgang 19de naar 20ste eeuw,
in loop van de 20ste eeuw verhoogd met één bouwlaag. Voorgevel
opgetrokken uit witte geglazuurde baksteen met decoratieve rode
banden en ruitmotieven.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136687

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersaalststraat 116 (Gent)

Alleenstaand burgerhuis met omhaagde tuin en ijzeren toegangshek. burgerhuizen,
hagen, hekken
Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder
mansardedak, daterend uit tweede helft 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

136688

Meergezinswoningen ontworpen door M. Gent
Neerman

Gent

Sint‐Pietersaalststraat 145‐151, 161‐167
(Gent)

Heden meergezinswoningen in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van appartementsge interbellum
architect M. Neerman, nummer 145‐151 volgens bouwaanvraag van bouwen
1930. Bakstenen parement, vier bouwlagen en plat dak.

784/1748

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Trenteseau Jules (Ontwerper)

neogotiek

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)
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136689

Burgerhuis ontworpen door H. Van
Ooteghem

Gent

Gent

Sint‐Pietersaalststraat 153 (Gent)

136690

Villa Elegeert

Gent

Gent

136691

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Buiten

Gent

136692

Burgerhuis

136693

Hoekhuis ontworpen door J. De Leu‐
Laureys

datering

stijl

Rijhuis met drie bouwlagen en plat dak, eveneens in nieuwe
burgerhuizen
zakelijkheid naar ontwerp van architect H. Van Ooteghem, van 1930.

interbellum

modernisme

Van Ooteghem Herman
(Ontwerper)

Sint‐Pietersaalststraat 175 (Gent)

Villa in cottagestijl, opgetrokken naar ontwerp van architect Jean De hekken, villa's
Smet in 1928 en gelegen in een omringende tuin, afgesloten door een (bouwkundig
erfgoed)
art‐decohek.

interbellum

cottagestijl

De Smet Jean (Ontwerper)

Gent

Sint‐Pietersaalststraat 84 (Gent)

De parochiekerk Sint‐Pieters‐Buiten werd opgericht in 1856 naar
ontwerp van J.B. Boterdaele en tussen 1934 en 1937 uitgebreid en
vernieuwd in modernistische stijl door Valentin Vaerwyck.

modernisme

Boterdaele Jan Baptist
(Ontwerper), Crespin Louis
Charles (Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper), Colpaert Florent‐
Prosper (Uitvoerder)

Gent

Gent

Sint‐Pietersaalststraat 88, 88A (Gent)

Ruim alleenstaand burgerhuis met voorgevel uitziend op de oostelijke burgerhuizen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
kerkgevel. Dubbelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen en
en
zadeldak, daterend uit vierde kwart 19de eeuw.

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 1 (Gent)

Hoekhuis van respectievelijk drie en twee traveeën en drie
bouwlagen met mansardedak, voorheen voorzien van dakkapellen
met driehoekige frontons. Volgens plintopschrift van 1892 en naar
ontwerp van architect J. De Leu‐Laureys. Bak‐ en natuurstenen
lijstgevels met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen,
winkels

136694

Appartementsgebouw ontworpen door Pol Gent
Ed. Hoste

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 106‐114 (Gent)

Flatgebouw van drie traveeën en vijf bouwlagen met mansardedak,
volgens opschrift van 1917 en naar ontwerp van architect Pol Ed.
Hoste.

appartementsge WO I
bouwen,
winkels

136695

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 109, 109A (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit
midden 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136696

Klooster en rustoord voor dames van de
zusters van de Onbevlekte Ontvangenis ‐
apostolinnen

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 115 (Gent)

Herenhuis op de hoek van de Sint‐Pietersnieuwstraat en het Sint‐
Pietersplein, bekend staande als de voormalige woning van de
Oostenrijkse generaal de Murray, heden deel uitmakend van een
lijstgevel van drie bouwlagen en achttien traveeën, waarschijnlijk
resulterend van een verbouwing en verhoging van twee of drie
woningen uit de 18de eeuw. Neogotische kapel, volgens een
gedenksteen naast de ingang daterend van 1868.

stenen,
herenhuizen,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136697

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 116, 116A‐C
(Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak met recente
dakkapel boven de twee lijstgevels van drie traveeën elk, uit eind
19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136698

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 118 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136699

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 126A (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, overblijfsel van een gevel
van zeven traveeën van 1792. Merkwaardige winkelpui in art‐
decostijl uit de eerste helft van de 20stee eeuw, volgens opschrift
naar ontwerp van architect Th. Desmet.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136700

Redactie en drukkerij Dagblad Vooruit

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 128 (Gent)

interbellum
Redactie en drukkerij Dagblad Vooruit, met opvallende voorgevel van drukkerijen,
rood en zwart geglazuurde tegels, glas‐ en ijzerwerk, behorend tot de kantoorgebouw
nieuwe zakelijkheid, volgens plintopschrift van 1930 en naar ontwerp en
van architect Fernand Brunfaut.

785/1748

typologie

parochiekerken derde kwart
19de eeuw,
interbellum

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

art nouveau

Hoste Pol Ed. (Ontwerper)

neogotiek

art deco

Desmet Theofiel (Ontwerper),
Staelens A. (Uitvoerder)

art deco,
modernisme

Brunfaut Fernand (Ontwerper)
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136701

Herenhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 136 (Gent)

136702

Burgerhuis

Gent

Gent

136703

Burgerhuis

Gent

136704

Herenhuis

136705

datering

stijl

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit het einde van de 19de eeuw. Geschilderde en
bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische inslag en
enkelhuisopstand. Benedenverdieping met imitatiebossage onder de
geprofileerde puilijst. Uitspringend middenrisaliet van drie traveeën,
op de bel‐etage gemarkeerd door een balkon.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Sint‐Pietersnieuwstraat 138 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 140 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 142 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met schilddak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Witgeschilderde en bepleisterde
lijstgevel met enkelhuisopstand.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 144‐150 (Gent)

18de‐eeuws burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak voorzien van een centraal dakvenster bekroond met
een driehoekig fronton.

burgerhuizen

18de eeuw

136706

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 15‐17 (Gent)

Breedhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën met zadeldak.
Empiregetinte, bepleisterde lijstgevel met rondboogvormige
bovenvensters voorzien van booglijsten op imposten, volgens
archiefstukken aanpassing van 1838 van oudere kern.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
tweede kwart
19de eeuw

136707

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 158 (Gent)

Hoekhuis van circa 1900, van drie bouwlagen met mansardedak
voorzien van een dakkapel met gebogen fronton en vleugelstukken
boven de afgeschuinde hoektravee.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136708

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 160 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
mansardedak, van rond 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136709

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 164 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen van circa 1900.
Bakstenen lijstgevel geleed door arduinen cordons. Rechthoekige
muuropeningen in natuurstenen omlijstingen in bossage.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136710

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 166 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, van
circa 1900. Bakstenen lijstgevel met dezelfde uitwerking als nummer
164 doch tevens voorzien van speklagen in bossage.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136711

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 182‐184 (Gent)

Twee onderkelderde enkelhuizen van respectievelijk drie en vier
traveeën en drie bouwlagen met mansardedak voorzien van zeven
dakkapellen met een driehoekig fronton, uit het einde van de 19e
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136712

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 186, 186A, 186D,
186H, 186K (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit
eind van de 19de eeuw. Brede, bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met enkelhuisopstand.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136713

Café De Hoeve ‐ Bij Mon

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 188 (Gent)

Breedhuis van één bouwlaag; opvallend overblijfsel van de
oorspronkelijke bebouwing, gesitueerd op de oude rooilijn en gevat
tussen grootschalige, latere panden.

cafés,
18de eeuw
stadswoningen

136714

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 19 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak, in totaal voorzien
van vier dakkapellen, uit eind 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

786/1748

typologie

plantensoort

context

persoon
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136715

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 196 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met burgerhuizen
zadeldak voorzien van recentere dakkapellen, uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

136716

Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 202 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, volgens opschrift van 1906 en naar ontwerp van architect
A. Ledoux.

136717

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 21 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens cafés,
archiefstukken voorheen gedateerd 1714 en met centraal dakvenster stadswoningen
boven de tweede bouwlaag, in 1861 aangepast tot een lijstgevel van
drie bouwlagen.

eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136718

Burgerhuis ontworpen door J. De Leu‐
Laureys

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 214 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak, voorzien van vier dakkapellen met een driehoekig
fronton. Lijstgevel van bak‐ en natuursteen, volgens opschrift in de
plint van 1887 en naar ontwerp van architect J. De Leu‐Laureys.

vierde kwart
19de eeuw

136719

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 216 (Gent)

Ruim dubbelhuis van vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag met burgerhuizen
zadeldak en neoclassicistische, bepleisterde lijstgevel; gedeeltelijke
uitvoering van een bouwaanvraag van 1848.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

136720

Feestlokaal Vooruit

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 23 (Gent)

feestzalen
Feestlokaal Vooruit, opgetrokken in art‐nouveaustijl, in 1911‐1914,
naar ontwerp van architect Fd. Dierkens. Natuurstenen voorgevel van
vijf traveeën en vier bouwlagen. Deels beglaasde bedaking
geschraagd door gebogen ijzeren spanten met centraal belvedère.
Natuurstenen achtergevel, eveneens in art‐nouveaustijl, uitziend op
de Schelde.

voor WO I

art nouveau

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

136721

Rijksuniversitaire gebouwen, rectoraat,
beheer en technische dienst

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 25‐27, zonder
nummer (Gent)

Op dit perceel was een katoenfabriek gevestigd waarvan de
gebouwen na de Tweede Wereldoorlog herbestemd werden als
kantoren, eerst voor de Union Cotonnière, nadien als rectoraat voor
de universiteit. Achteraan het perceel, aan de Schelde, werd in 1977
het nieuw rectoraat gerealiseerd, een hoogbouw naar ontwerp van
architectenkoppel Jean Zerck en Claire Mulder.

na WO II, voor
spinnerijen,
WO I, vanaf
kloosters,
katoenfabrieken 1975
,
universiteitsgeb
ouwen

brutalisme

Zerck ‐ Mulder (Ontwerper)

136722

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 3 (Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van twee traveeën en drie
bouwlagen, volgens archiefstukken van 1865.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

136723

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 34 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
voorzien van dakkapellen met een driehoekig fronton, van rond 1900.

136724

Stadswoningen

Gent

Gent

stadswoningen 18de eeuw,
Sint‐Pietersnieuwstraat 38‐42, 40A (Gent) Rijhuizen van elk drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldaken.
19de eeuw
Het algemeen volume wijst er op dat deze woonhuizen minstens
opklimmen tot de 18de eeuw, doch voorzien zijn van bepleisterde en
witgeschilderde 19de‐eeuwse lijstgevels.

136725

Technische laboratoria en thermische
centrale van de Universiteit Gent

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 41‐45 (Gent)

Het Technicum van de Universiteit Gent is een omvangrijk complex
met voorbeeldwaarde, tot stand gekomen volgens architecturale en
structurele concepten die beantwoordden aan de toenmalige
behoeften op esthetisch, pedagogisch en experimenteel vlak en dit
volgens de ontwerpen van professor ingenieur architect Jean‐Norbert
Cloquet in nauwe samenwerking met professor ingenieur Gustave
Magnel.

modernisme

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper), Magnel Gustave
(Ontwerper), Mees Firmin
(Ontwerper), Steenbrugge Oscar
(Ontwerper), Mahu Jan
(Uitvoerder)

136726

Burgerhuis en studentenrestaurant De
Brug

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 45 (Gent)

Neoclassicistische lijstgevel met enkelhuisopstand, van vier traveeën burgerhuizen,
kantines
en drie bouwlagen, met tentdak, volgens archiefstukken van 1862.
Erachter gelegen studentenrestaurant zogenaamd De Brug van 1956‐
1960, naar ontwerp van architect G. De Leye.

neoclassicisme

De Leye Gaston (Ontwerper), De
Vynck Jean‐Pierre (Ontwerper)

787/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Ledoux Adrien (Ontwerper)

De Leu‐Laureys Joseph Augustin
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw,
tenen,
elektriciteitscen interbellum
trales,
laboratoria,
oorlogsgedenkt
ekens,
spinnerijen,
universiteitsgeb
ouwen
derde kwart
19de eeuw, na
WO II
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136727

Burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 47‐49 (Gent)

Twee dubbelhuizen van samen zeven traveeën en drie bouwlagen, uit burgerhuizen
het midden van de 19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136729

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 51 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met arduinen plint.

19de eeuw

136728

Stadswoningen

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 5‐7 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Breedhuis van drie bouwlagen met respectievelijk drie en twee
voor WO I,
traveeën onder zadeldak met linkerzijtrapgevel uit de 17de eeuw.
vierde kwart
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel aanpassing van rond 1900.
19de eeuw

136730

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 79 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
midden 19de eeuw.

136731

Neoclassicistisch appartementsgebouw

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 84‐94, 84A‐C, 94A‐ Flatgebouw van vijf traveeën en vier bouwlagen onder mansardedak, appartementsge interbellum
bouwen,
C, 92A, 88A, 90A (Gent)
voorzien van vijf dakkapellen met een gebogen fronton, van rond
winkels
1920. Neoclassicistische lijstgevel van Euvillesteen.

neoclassicisme

136732

Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 87 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens burgerhuizen
archiefstukken van 1827 en naar ontwerp van architect L. Minard.

tweede kwart
19de eeuw

empire

136733

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 93 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, voorzien
van een zadeldak, uit midden 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

136734

Burgerhuis ontworpen door G. Vereecken Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat 99‐103, 99A‐H,
99K‐N, 99P (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met een
mansardedak, voorzien van drie dakkapellen, gedateerd 1913 en
volgens opschrift naar ontwerp van architect G. Vereecken. Middelste
poorttravee gemarkeerd door een licht gebogen erker met
hekbekroning.

136735

Achterhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersnieuwstraat zonder nummer
(Gent)

16de eeuw,
Achterbouw tegen de afsluitmuur van de tuin: klein diephuis van twee achterhuizen,
stadswoningen, 17de eeuw
bouwlagen; met zadeldak, uit de 16de‐17de eeuw. Bakstenen
constructie met zandstenen hoekblokken, negblokken, vensterdorpels keermuren
en ‐kruisen en boogstenen.

136736

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Pietersplein 1‐4, 5‐7 (Gent)

Oostelijke, meest oorspronkelijk behouden neoclassicistische
gevelwand van het Sint‐Pietersplein van vierentwintig traveeën met
drie bouwlagen onder verspringende zadeldaken, uit midden 19de
eeuw.

136737

Gevelwand van burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Pietersplein 52‐59, 54A‐B (Gent)

Vormt de rechter‐, westelijke gevelwand van tweeëntwintig traveeën burgerhuizen
met soms sterk verbouwde ordonnantie en voornamelijk
gecementeerde parementen. Bij de hoekpanden van respectievelijk
vier en drie traveeën werden enkel de benedenvensters gedeeltelijk
verbouwd.

136738

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Pietersplein 61 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën aan het Sint‐Pietersplein en een rijker
versierde zijgevel van één travee in de Sint‐Pietersnieuwstraat,
voorzien van een bepleisterende lijstgevel.

burgerhuizen

136739

Neoclassicistisch ensemble

Gent

Gent

Sint‐Pietersplein 7, Tweekerkenstraat
zonder nummer (Gent)

Neoclassicistisch dubbelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen
onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. Horizontaal belijnde begane
grond met imitatiebanden en geprofileerde puilijst. Links
aanleunende vijf traveeën brede gevelwand onder doorlopende
kroonlijst.

burgerhuizen

788/1748

typologie

burgerhuizen

burgerhuizen

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

voor WO I

Minard Louis (Ontwerper)

Vereecken Georges (Ontwerper)

traditioneel

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme
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136740

Openbare trap en keermuur

Gent

Gent

Sint‐Pietersplein zonder nummer (Gent)

De openbare trap naar het Sint‐Amandsplein, gelegen tegenover de openbare
trappen,
Sint‐Pieterskerk, werd aangelegd als onderdeel van het
keermuren
urbanisatieplan van 1848‐1851 van stadsarchitect Charles Leclerc‐
Restiaux. Het niveauverschil tussen het Sint‐Pietersplein en het hoger
gelegen Sint‐Amandsplein werd opgelost door middel van een
breukstenen terrasmuur met bekronende ijzeren balustrade en
postamenten met acht siervazen en een monumentale bordestrap
geflankeerd door vier gietijzeren kandelaars met gevleugelde
vrouwelijke hermenfiguren.

136741

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 101 (Gent)

Heden breedhuis met lijstgevel van drie traveeën met drie bouwlagen stadswoningen, eerste kwart
18de eeuw,
onder zadeldak. Sober bepleisterde voorgevel van 1846 doch oudere winkels
tweede kwart
kern volgens archiefstukken van 1715.
19de eeuw

136742

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 106 (Gent)

Neoclassicistisch getint breedhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit vroeg 20ste eeuw. Bepleisterde en
geschilderde voorgevel op arduinen plint.

burgerhuizen

voor WO I

136743

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 115 (Gent)

Samen met nummers 117‐127, in 1906 verkavelde panden samen met burgerhuizen,
de erachter gelegen straten in het vroegere Meerhem. Breedhuis met winkels
twee traveeën met behouden houten winkelpui op de begane grond.

voor WO I

136744

Burgerhuis met winkelpui

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 117 (Gent)

burgerhuizen,
Samen met nummers 115 en 119‐127, in 1906 verkavelde panden
winkels
samen met de erachter gelegen straten in het vroegere Meerhem.
Drie traveeën brede voorgevel met opengewerkte begane grond met
oorspronkelijk behouden winkelpui.

voor WO I

136745

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 119 (Gent)

burgerhuizen
Samen met nummers 115‐117 en 121‐127, in 1906 verkavelde
panden samen met de erachter gelegen straten in het vroegere
Meerhem. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak.

voor WO I

136746

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 121, 121A (Gent)

Samen met nummers 115‐119 en 123‐127, in 1906 verkavelde
panden samen met de erachter gelegen straten in het vroegere
Meerhem. Breedhuis van twee traveeën met behouden bepleisterde
bovenverdieping boven een storend verbouwde begane grond.

burgerhuizen

voor WO I

136747

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 123 (Gent)

Samen met nummers 115‐121 en 125‐127, in 1906 verkavelde
panden samen met de erachter gelegen straten in het vroegere
Meerhem. Een eerder art‐nouveaugetint rijhuis met
neoclassicistische reminiscenties naar ontwerp van architect
Vermeulen van 1909.

burgerhuizen

voor WO I

136748

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 125 (Gent)

Samen met nummers 115‐123 en 127, in 1906 verkavelde panden
samen met de erachter gelegen straten in het vroegere Meerhem.
Neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën. Winkelpui op de
begane grond.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

136749

Schoolgebouw in neoromaanse stijl

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 14, 14A (Gent)

Geschilderd bakstenen schoolgebouw in neoromaanse stijl volgens
bouwaanvraag van 1856. Voorgevel met dubbelhuisopstand en
centraal dakvenster met rondboognis en bekronend kruisbeeld.
Rondboogvensters in geprofileerde arduinen omlijsting onder
booglijst, verbonden door imposten; doorlopende onderdorpels.

onderwijsgebou derde kwart
19de eeuw
wen,
gevelniskapelle
n

136750

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 2 (Gent)

Hoekhuis met trapgevel met 7 treden en topstuk, twee bouwlagen en stadswoningen 17de eeuw
drie traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot 17de eeuw.
Heden vernieuwd bakstenen parement.

136751

Parochiale Kring van de Heilige Kerst

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 28‐32, zonder nummer Rechts van geplaveide binnenkoer, éénlaags bakstenen gebouw onder gevelniskapelle vierde kwart
n, bijgebouwen, 19de eeuw
(Gent)
zadeldak, geritmeerd door brede en smalle steekboognissen. Links,
parochiezalen
haaks op straat, bakstenen hoofdgebouw van negen traveeën met
twee bouwlagen en hoog zadeldak, daterend uit vierde kwart 19de
eeuw.

789/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Leclerc‐Restiaux Charles
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Vermeulen Alexander
(Ontwerper)

neoclassicisme

neoromaans

Ghyselinck Ed. (Uitvoerder)
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136752

Tweezijdig bebouwd steegbeluik

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 38, 42‐48, 52, 56, 60‐74 Tweezijdig bebouwd breed steegbeluik, achter brede open toegang. beluiken,
gemakhuisjes,
(Gent)
Gekasseide steeg met achteraan gemeenschappelijke toiletten, en
waterkraan links achter toegang; kolenbakken onder de vensters. Dit kasseiwegen
beluik kwam in vier bouwfasen, en in opdracht van evenveel
bouwheren tot stand.

136753

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 4 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en schilddak,
volgens archiefstukken van 1866; heden met gecementeerde
voorgevel.

burgerhuizen

136754

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 49‐51 (Gent)

Diephuis met lijstgevel van vier traveeën met drie bouwlagen onder
schilddak, volgens bouwaanvraag verbouwd en verhoogd in 1840.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

136755

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 6, 6A‐C (Gent)

Diephuis met lijstgevel van drie traveeën met drie bouwlagen onder
schilddak. Kern uit vierde kwart 18de eeuw met gecementeerde
voorgevel met art‐decogetinte panelen op de borstweringen.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136756

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Salvatorstraat 8 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder
pseudomansardedak met dakkapel en oeils‐de‐boeuf, uit vierde kwart
19de eeuw. Voorgevel met enkelhuisopstand, opgetrokken uit bak‐ en
hardsteen.

136757

Oorlogsgedenkteken van de 8e wijk

Gent

Gent

oorlogsgedenkt interbellum
Sint‐Salvatorstraat zonder nummer (Gent) Dit monument werd op 25 september 1921 ingehuldigd. Het werd
opgericht ter ere van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog uit ekens
de Gentse 8e wijk en werd gefinancierd door buurtbewoners van de
dekenij en de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond.
Later werden er langs beide zijden rechthoekige panelen bijgeplaatst
die de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

136759

Katholieke jongensschool

Gent

Gent

Sint‐Theresiastraat 1‐3 (Gent)

De jongensschool in de Gentse volkswijk de Muide werd gebouwd in
1911 in een sobere neogotische baksteenarchitectuur naar plannen
van bouwmeester Fr. Van Hove, uitgevoerd door aannemer E.
Wyckaert. Het gebouwencomplex omvat een directie‐ en
schoolgebouw gegroepeerd in U‐vorm omheen de speelplaats.

136760

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Sint‐Theresiastraat 4 (Gent)

Neotraditioneel enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
steil zadeldak, gedateerd op gevelstenen in de top: anno 1893.
Verankerde bakstenen trapgevel horizontaal geleed door
natuurstenen waterlijsten.

136761

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Theresiastraat 6 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak).
Qua bouwtrant aansluitend bij nummer 4 doch bescheidener wat
betreft volume en geveluitwerking.

136762

Hoekhuis

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 10 (Gent)

burgerhuizen
Gereconstrueerd hoekhuis; was tot begin 20ste eeuw een
bepleisterde lijstgevel met 19de‐eeuws uitzicht, bij de restauratie van
het plein en het Gravensteen in oorspronkelijke stijl herbouwd.
Oorspronkelijke voorgevel in de Rekelingestraat met in‐ en
uitgezwenkte top uit eind 16de eeuw.

136763

Gravensteen

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 11 (Gent)

In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op
de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de‐10de eeuw, en naar het
voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië
opgericht. Het complex, slechts ten dele met water omringd, bestaat
uit een poortgebouw, een ringmuur met walgang, een krocht, een
donjon met bijgebouwen en het huis van de graaf.

790/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

De Maertelaere Achilles
(Ontwerper), De Budt Henri
(Uitvoerder), Van der Stichele J.
(Uitvoerder)

directeurswonin voor WO I
gen,
omheiningsmur
en,
onderwijsgebou
wen, poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
19de eeuw

Van Hove Frans senior
(Ontwerper)

neotraditioneel

burgerhuizen

burchten,
donjons,
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

19de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
voor WO I

tweede helft
12de eeuw,
eerste kwart
13de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

De Waele Joseph (Ontwerper),
Mortier Stephan (Ontwerper)
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136764

Burgerhuis

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 12 (Gent)

burgerhuizen
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een
zadeldak, uit de 16de eeuw. Voorgevel met in‐ en uitgezwenkte top in
traditionele bak‐ en zandsteenbouw.

16de eeuw

traditioneel

136765

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 13 (Gent)

Huis met trapgevel met 5 trappen + topstuk, twee traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak, uit de 17de eeuw. Traditionele bak‐ en
zandsteenbouw waarbij de Balegemse zandsteen bij restauratie
vervangen werd door Franse steen.

burgerhuizen

17de eeuw

traditioneel

136766

Huis De Waterzooi

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 2 (Gent)

Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Traditionele burgerhuizen
bak‐ en zandsteenbouw, klokgevel volgens bouwaanvraag daterend
van 1737, zie zelfde jaartal in het fries.

tweede kwart
18de eeuw

traditioneel

136767

Traditionele burgerhuizen

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 3‐4, 4A‐C (Gent)

Twee traditionele lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen
onder een zadeldak met twee dakvensters in renaissancestijl,
gebouwd na afbraak van de Sint‐Veerlekerk in 1581; na 1908
gerestaureerd.

136768

Burgerhuizen met trapgevel

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 6‐7, 8 (Gent)

burgerhuizen
Drie trapgevels met 5 treden + topstuk, van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak; de oorspronkelijke gevels van 1632
werden aangepast als empiregetinte, bepleisterde lijstgevels in eerste
kwart 19de eeuw, gedecapeerd en gereconstrueerd in eerste kwart
20ste eeuw.

tweede kwart
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136769

Wenemaershospitaal

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein 9 (Gent)

Ingang en gevels van het Wenemaershospitaal, in 1323 gesticht door ziekenhuizen
Willem Wenemaer en zijn echtgenote Margaretha Sbrunen. De
oorspronkelijke gebouwen geschikt rondom een binnenplaats
verdwenen in 1872 en werden vervangen door de overdekte
Vismarkt. Behouden bak‐ en zandstenen voorgevel met twee in‐ en
uitgezwenkte toppen van vier en drie traveeën, drie bouwlagen met
zadeldak, eertijds op muurankers gedateerd 1564.

17de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

136770

Barokpoort

Gent

Gent

Sint‐Veerleplein zonder nummer (Gent)

Zandstenen barokpoortje, vermoedelijk voormalige toegang tot het poorten
gesticht voor weesjongens op Bisdomplein, later overgebracht naar (bijgebouwen)
het Museum voor Stenen Voorwerpen en circa 1913 hier geplaatst als
achterpoortje van een huis aan de Kraanlei. Daterend van de tweede
helft van de 17de eeuw.

tweede helft
17de eeuw,
voor WO I

136771

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Widostraat 10 (Gent)

Enkelhuis met traditionele trapgevel met 7 treden + topstuk, van drie stadswoningen tweede helft
17de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit tweede helft
17de eeuw.

136772

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Widostraat 12 (Gent)

Enkelhuis met trapgevel met 6 treden + topstuk, van drie traveeën en stadswoningen 17de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, uit 17de eeuw. Verankerde
baksteenbouw, bepleisterd en voorzien van imitatievoegen in de 19de
eeuw.

136773

Stadswoning

Gent

Gent

Sint‐Widostraat 8 (Gent)

Enkelhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen
afgedekt met een mansardedak met klimmende dakkapel;
dagtekenend uit 17de eeuw, verbouwd in derde kwart 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

136774

Herenhuis In 't Gouden Hoofd

Gent

Gent

Slachthuisstraat 104 (Gent)

Vrij oorspronkelijk behouden breedhuis van vijf traveeën met drie
bouwlagen en laag zadeldak, uit derde kwart 19de eeuw.

cafés,
herenhuizen

136775

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 10, 10A (Gent)

Diephuis van drie traveeën; aanvankelijk een 17de‐eeuwse topgevel
van twee bouwlagen; volgens archiefstukken, zoals nummer 8, in
1862 omgevormd tot een lijstgevel van drie bouwlagen.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
derde kwart
19de eeuw

136776

Stadswoningen met trapgevel

Gent

Gent

Sleepstraat 100‐104, 100A‐B, 104A (Gent) Hoek‐ en rijhuis uit 16de‐17de eeuw met gelijkaardige trapgevels van stadswoningen 16de eeuw,
elk twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak.
17de eeuw

791/1748

typologie

burgerhuizen

vierde kwart
16de eeuw,
voor WO I

derde kwart
19de eeuw

barok

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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136777

Samenstel van stadswoningen

Gent

Gent

Sleepstraat 100‐108, 104A, 100A‐B (Gent) Hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk een breedhuis uit de 17de eeuw stadswoningen, 17de eeuw
van acht traveeën en twee bouwlagen waarvan de huidige niet blinde winkels
bovenste vensters mogelijk overeenstemmen met vroegere
dakvensters. Heden drie verschillende verbouwde lijstgevels van
respectievelijk twee, drie en drie traveeën en drie bouwlagen.

136778

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 109‐115 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak,
voorzien van een dakkapel. Empire‐getinte, bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel uit eerste helft 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

136779

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 110, 110A‐D (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
volgens archiefstukken van 1844.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136780

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 120‐122 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en heden drie bouwlagen met schilddak. stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
Oorspronkelijk met een verankerde 17de‐eeuwse trapgevel van twee
19de eeuw
bouwlagen, volgens archiefstukken in 1838 verhoogd en aangepast
tot een bepleisterde lijstgevel.

136781

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 125‐129, 125A (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met tentdak, uit eerste
helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136782

Hoekhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 131 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak.
Volgens archiefstukken werd de voorgevel vernieuwd in 1729, zie
gevelsteen. Heden ontpleisterde, verankerde bakstenen trapgevel
met 8 treden + topstuk.

stadswoningen 17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

136783

Hoekhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 133‐135, 135A (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, voorgevel van drie traveeën en linker
zijgevel van zes traveeën met schilddak, volgens archiefstukken van
1861.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

136784

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 166 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw
Diephuis met verankerde en bepleisterde trapgevel van twee
bouwlagen onder zadeldak, waarschijnlijk uit 16de eeuw. Links onder
de eerste console van de overkraging bleef een console met
boogaanzet bewaard van de vermoedelijk in 18de eeuw gesloopte
gevel van de langsvleugel van dit complex gebouw.

136785

Herenhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 170 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak
voorzien van drie dakkapellen met frontonbekroning. Bepleisterde
19de‐eeuwse lijstgevel met neoclassicistische inslag. Gedenkplaat
onder het balkon met vermelding "Dit is het vaderhuis van Karel van
de Woestijne".

136786

Hoekhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 171 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan
19de eeuw
afgewolfd zadeldak, volgens archiefstukken van 1852. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met verbouwde begane grond.

136787

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 173 (Gent)

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de
17de eeuw. Verankerde, brede bakstenen trapgevel met 9 treden en
een topstuk, licht aangepast in 19de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

136788

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 180 (Gent)

Op de oude rooilijn gelegen onderkelderd rijhuis van twee traveeën
en twee en een halve bouwlaag met zadeldak, uit eerste helft 19de
eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136789

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 194‐196 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen van circa 1900.
Hoge bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136790

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 198 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, van circa 1900. Hoge burgerhuizen
bepleisterde lijstgevel met bredere en uitspringende venstertravee.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

792/1748

typologie

gedenktekens,
herenhuizen

datering

19de eeuw

stijl

plantensoort
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136791

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 199‐201 (Gent)

Breedhuis van twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van
dakkapel met driehoekig fronton boven de zijtravee. Voorgevel
volgens archiefstukken vernieuwd in 1757, doch later verbouwd.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

136792

Hoekhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 2 (Gent)

Hoekpand van drie bouwlagen onder twee haakse zadeldaken van
circa 1800. Voorgevel van vier traveeën, rechter zijgevel van zes
traveeën.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136793

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 200 (Gent)

Neoclassicistisch enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, van burgerhuizen
circa 1900. Hoge bepleisterde lijstgevel, onderbouw en verhoogde
begane grond van arduin met geblokte banden onder een
geprofileerde lijst.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

136794

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Sleepstraat 206‐208, 208A‐D (Gent)

burgerhuizen
Twee rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste
eeuw. Topgevels van bak‐ en natuursteen in neo‐Vlaamserenaissance‐
stijl. Borstweringen versierd met gevelstenen en rolwerk.

voor WO I

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

136795

Hoekhuis in eclectische stijl

Gent

Gent

Sleepstraat 210, 210A‐D (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder twee zadeldaken, in eclectische
stijl met voornamelijk neo‐Vlaamserenaissance‐inslag, gedateerd
1903 op een gevelsteen in het dakvenster van de linker gevel.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

136796

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 212 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met neo‐Vlaamserenaissance‐
inslag.

voor WO I

136797

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 213 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen, met empire‐inslag uit eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136798

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 214 (Gent)

Enkelhuis van drie bouwlagen en twee traveeën met zadeldak, uit
begin 20ste eeuw. Bak‐ en natuurstenen lijstgevel in eclectische stijl
met neo‐Vlaamserenaissance‐inslag.

burgerhuizen

136799

Pastorie Sint‐Salvatorsparochie

Gent

Gent

Sleepstraat 216 (Gent)

pastorieën
18de‐eeuws bepleisterd breedhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een met natuurleien bedekt zadeldak. De gevel is
kenmerkend voor de Lodewijk XVI‐stijl met consoles en een fronton
met het wapenschild van bisschop Van Eersel. Classicistische pastorie
met vier eeuwen interieuraankleding van de 17de tot 20ste eeuw.

136800

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 219 (Gent)

Haakse achteraanbouw van een stadswoning, uitziend op Meerhem, stadswoningen 16de eeuw
van twee bouwlagen onder mansardedak, uit de 16de eeuw, met een
verankerde trapgevel met 6 trappen en topstuk van twee traveeën.

136801

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 221‐223 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw,
Breedhuis van één travee en twee bouwlagen, onder zadeldak,
17de eeuw
opklimmend tot 17de eeuw, doch later aangepast. Haakse
achteraanbouw van twee bouwlagen, onder zadeldak, uit 16de‐17de
eeuw met gereconstrueerde trapgevel.

136802

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 33, 33A (Gent)

Onderkelderd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, in kern opklimmend tot 17de eeuw. Volgens archiefstukken
in 1777 voorzien van een fraaie nieuwe voorgevel in Lodewijk XVI‐
stijl.

136803

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 4 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit
midden 18de eeuw.

136804

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 41, 41A (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met schilddak volgens stadswoningen tweede kwart
archiefstukken van 1836.
19de eeuw

136805

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 43‐45 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met plat dak, uit de 18de stadswoningen 18de eeuw,
eeuw.
tweede kwart
19de eeuw

793/1748

datering

stijl

voor WO I

eclecticisme

17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

136806

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 48 (Gent)

Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder steil zadeldak
met later aangepaste 16de‐eeuwse topgevel met gecementeerde in‐
en uitgezwenkte top.

stadswoningen 16de eeuw

136807

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 50 (Gent)

Breedhuis van drie bouwlagen en één travee met zadeldak, volgens
archiefstukken aanpassing van 1837 van een oudere kern.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met empire‐inslag.

stadswoningen 18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

136808

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 59 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel uit derde
kwart 19de eeuw met enkelhuisopstand.

burgerhuizen

136809

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 6 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën, oorspronkelijk een 17de‐eeuwse gevel van
twee bouwlagen, doch later verhoogd.

stadswoningen 17de eeuw

136810

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 61, 61A (Gent)

Enkelhuis van circa 1900, met drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak. Eclectische lijstgevel van witgeglazuurde baksteen met
verwerking van arduin.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

136811

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 62, 62A‐B (Gent)

Burgerhuis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen, volgens archiefstukken van 1833.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

136812

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 65, 65A‐C (Gent)

Neoclassicistisch dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
met plat dak, uit tweede helft 19de eeuw. Witgeschilderde en
bepleisterde lijstgevel. Bredere rechter travee gemarkeerd door
trapezoïdale erker op gegroefd kraagstuk.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

136813

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sleepstraat 69‐71 (Gent)

stadswoningen 16de eeuw,
Heden een rijhuis samengesteld van links naar rechts uit een
eerste helft
breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën met zadeldak uit de
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw en rechts een 16de‐eeuws diephuis van
twee traveeën en twee bouwlagen, met in de eerste helft van de 19de
eeuw tot lijstgevel van drie bouwlagen verhoogde voorgevel.

136814

Stadswoning met klokgevel

Gent

Gent

Sleepstraat 70‐72 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak. Ontpleisterde bakstenen klokgevel uit derde en vierde
kwart 18de eeuw, met Lodewijk XVI‐inslag.

136815

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 8, 8A (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, volgens
derde kwart
archiefstukken oorspronkelijk met trapgevel, doch in 1862 aangepast
19de eeuw
tot een lijstgevel van drie bouwlagen.

136816

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 80 (Gent)

Ruim burgerhuis van circa 1900 met ontpleisterde bakstenen
lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen.

burgerhuizen

136817

Burgerhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 82‐84 (Gent)

Rijhuis met een art‐decogetinte lijstgevel van drie bouwlagen. Over
twee bouwlagen doorlopende trapezoïdale houten erker met
geometrische roedeverdeling, geflankeerd door bakstenen
muurdammen met natuurstenen consoles met bloemmotief.

burgerhuizen

136818

Stadswoningen

Gent

Gent

Sleepstraat 87‐93 (Gent)

Nummer 87, diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
vooraan afgewolfd zadeldak. Bepleisterde en witgeschilderde 18de‐
eeuwse lijstgevel, volgens archiefstukken in 1853 samen met
nummers 89‐93 aangepast tot één lijstgevel.

stadswoningen 18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136819

Stadswoning

Gent

Gent

Sleepstraat 92 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak,
minstens opklimmend tot 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

794/1748

datering

stijl

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stadswoningen derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

neoclassicisme
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136820

Hoekhuis

Gent

Gent

Sleepstraat 98 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen van zes traveeën met schilddak, uit
eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevel met afgekante
hoektravee met ingang.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

136821

Parochiekerk van de Heilige Kerst of Sint‐
Salvator

Gent

Gent

Sleepstraat zonder nummer (Gent)

In 1550 opbouw van een nieuwe kerk in laatgotische stijl onder meer parochiekerken derde kwart
16de eeuw,
met subsidies van Keizer Karel. In 1810‐1812 werd een nieuwe
eerste kwart
voorgevel in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect P.J. de
19de eeuw
Broe voor de laatgotische kerk, die naar men vermoed onafgewerkt
gebleven was, gebouwd.

136824

Burgerhuis ontworpen door A.
Vercauteren

Gent

Gent

Slinke Molenstraat 18 (Gent)

Smal bakstenen rijhuis van één travee en drie bouwlagen, volgens
bouwaanvraag naar ontwerp van A. Vercauteren van 1913.

136825

Stadsschool

Gent

Gent

Slinke Molenstraat 26 (Gent)

Stadsschool uit gele baksteen opgetrokken in 1913 naar ontwerp van onderwijsgebou voor WO I
stadsarchitect Ch. Van Rysselberghe. Voorportaal aan de straatkant in wen
neo‐renaissancestijl.

neorenaissance

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

136826

Neotraditionele bejaardenwoningen van
1908

Gent

Gent

Slinke Molenstraat 33‐47 (Gent)

Bejaardenwoningen, in 1908 gebouwd door het Bureau voor
Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele. Midden
jaren negentig werden ze overgenomen door de sociale
huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.

bejaardenwonin voor WO I
gen, sociale
woningen

neotraditioneel

De Waele Joseph (Ontwerper),
Bureau voor Weldadigheid Gent
(Opdrachtgever)

136829

Burgerhuis

Gent

Gent

Sluizeken 11 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
eerste kwart 20ste eeuw. Lijstgevel van wit geglazuurde baksteen
horizontaal geleed door arduinen banden.

burgerhuizen

136830

Stadswoning

Gent

Gent

Sluizeken 15 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
schilddak, met 19de‐eeuwse bepleisterde lijstgevel als aanpassing
van oudere kern.

stadswoningen 19de eeuw

136831

Hoekhuis

Gent

Gent

Sluizeken 17 (Gent)

winkels
Imposant hoekhuis op trapezoïdale plattegrond, volgens een
aanvraag van 1906 gebouwd als ruim winkelpand met daarnaast een
café. Het gebouw van vier bouwlagen hoog en elf traveeën breed is
afgedekt met een mansardedak en vertoont een merkwaardige
mengeling van neoclassicistische‐ en art‐nouveau‐elementen in een
constructie waarvan de onderste drie bouwlagen neigen tot een
glazen skeletbouw.

neoclassicisme,
art nouveau

Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

136832

Hoek‐ en rijhuis

Gent

Gent

Sluizeken 19 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder twee haakse
zadeldaken, uit de tweede helft van de 17de eeuw, en aansluitend
dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak,
opgetrokken circa 1800.

stadswoningen tweede helft
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

136833

Stadswoning

Gent

Gent

Sluizeken 20 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, in
kern opklimmend tot eerste helft 18de eeuw, doch huidige
gevelordonnantie volgens archiefstukken daterend van een
verbouwing van 1773.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

136834

Stadswoning

Gent

Gent

Sluizeken 21 (Gent)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder tentdak met stadswoningen, eerste helft
18de eeuw,
gecementeerde lijstgevel waarvan de drie traveeën een stompe hoek winkels
vierde kwart
vormen met de bredere eerste linkertravee. In kern opklimmend tot
18de eeuw,
eerste helft 18de eeuw volgens archiefstukken verbouwd in 1787,
eerste helft
doch cementering en huidige decoratie uit eerste kwart 20ste eeuw.
20ste eeuw

136835

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Sluizeken 22 (Gent)

Twee diephuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, uit 18de eeuw. Rechterpand met 16de‐eeuwse
achteraanbouw met verankerde bakstenen achtertuitgevel.

795/1748

burgerhuizen

datering

stijl

gotiek,
neoclassicisme

voor WO I

plantensoort

context

persoon

de Broe Pierre‐Jean (Ontwerper)

Vercauteren A. (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

stadswoningen 16de eeuw,
18de eeuw
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136836

Stadswoning en achterhuis

Gent

Gent

Sluizeken 26‐27 (Gent)

Diephuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, vermoedelijk uit de 17de eeuw, doch voorgevel uit de 19de
eeuw. Achterbouw, breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
afgedekt met zadeldak met twee zijtrapgevels, mogelijk opklimmend
tot 16de eeuw.

16de eeuw,
achterhuizen,
duivenverblijve 17de eeuw,
19de eeuw
n,
stadswoningen,
winkels

136837

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Sluizeken 28, 28A‐E (Gent)

16de eeuw,
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak uit de achterhuizen,
stadswoningen 17de eeuw
16de tot 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak met links aandak met muurvlechtingen,
uit de 16de eeuw.

136838

Stadswoning met achterhuis

Gent

Gent

Sluizeken 29 (Gent)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak, uit de 16de eeuw.

achterhuizen,
16de eeuw,
stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

136839

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Sluizeken 30, 30A‐D (Gent)

Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak met achterpuntgevel, uit de 16de eeuw tot de eerste helft
van de 17de eeuw. Achterbouw van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, met links aandak, uit de 16de tot 17de
eeuw.

achterhuizen,
burgerhuizen

16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

136840

Burgerhuis met achterhuis

Gent

Gent

Sluizeken 31‐34 (Gent)

Ruim diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, achterhuizen,
uit de 17de eeuw, met gerestaureerde trapgevel in traditionele bak‐ burgerhuizen
en zandsteenstijl. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen
onder een naar de nok toe versmallend zadeldak, uit de 17de eeuw.

17de eeuw

traditioneel

136841

Hoekhuis met art‐nouveaugevel

Gent

Gent

Sluizeken 8 (Gent)

burgerhuizen
Beeldbepalend hoekhuis van vier bouwlagen, afgeschuinde
hoektravee tussen twee gevels van een en twee traveeën, onder plat
dak. Gevel in art‐nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1904,
vermoedelijk naar ontwerp van architect Geo Henderick.

voor WO I

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

136842

Burgerhuis met eclectische lijstgevel

Gent

Gent

Sluizeken 9 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak met links een kleine dakkapel met schilddak, volgens
archiefstukken van 1902 naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

136843

Hoekcomplex De Roos

Gent

Gent

Sluizekenkaai 1 (Gent)

Hoekhuis met aanbouwen rechts. Heden breedhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit tweede helft 16de eeuw ‐
eerste helft 17de eeuw.

paardenstallen, 18de eeuw,
stadswoningen tweede helft
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

136844

Hoekhuis ontworpen door Louis Cloquet

Gent

Gent

Smidsestraat 1‐13 (Gent)

Merkwaardig halfcirkelvormig uitgebouwd hoekpand, volgens
bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van architect L. Cloquet.
Gebouw met vier bouwlagen en in 1913 toegevoegde
zolderverdieping.

burgerhuizen

136845

Parochiekerk Sint‐Paulus

Gent

Gent

Smidsestraat 130 (Gent)

De Sint‐Pauluskerk vormt het centrum van de nieuwe Sint‐
parochiekerken interbellum
Paulusparochie, opgericht in 1902. De kerk is gebouwd in 1930 naar
ontwerp van architect Valcke in de voor die periode ongebruikelijke
neoromaanse stijl. De kerk is van het basilicale type en telt drie
beuken met evenveel apsiden en een slechts beperkt uitspringend
transept. Achteraan in de kerk zijn er twee kleine halfronde kapellen:
de grafkapel en de doopkapel. Tussen de toren en de grafkapel geeft
een spiltrap toegang tot het doksaal, de toren en de zolder.
Aansluitend aan de rechterkant van de kerk bevindt zich de sacristie.
Het interieur bestaat uit een mengvorm van neoromaanse stijl,
Byzantijnse stijl, art deco en symbolisme en kwam volledig tot stand
in de periode 1930‐1936. De glasramen werden allen geleverd door
het gerenommeerde atelier Ganton‐Defoin.

neoromaans

Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Speiser Leo
(Ontwerper), Valcke Henri
(Ontwerper)

136846

Vrije Kleuter‐ en Basisschool Sint‐Paulus

Gent

Gent

Smidsestraat 76 (Gent)

kleuterscholen, voor WO I,
Het in 1910 door de broeders van Liefde opgerichte Sint‐
Paulusinstituut bestaat uit een neotraditionele straatvleugel, midden lagere scholen vanaf 1975
jaren 1980 op postmoderne wijze verbouwd en uitgebreid naar
ontwerp van de architecten Albert en Eric Lefebure.

neotraditioneel,
postmodernism
e

Lefebure Albert (Ontwerper),
Lefebure Eric (Ontwerper)

796/1748
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voor WO I
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Cloquet Louis (Ontwerper)
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136847

Pastorie Sint‐Paulusparochie

Gent

Gent

Smidsestraat 78 (Gent)

De huidige pastorie links van de school en ervan gescheiden door een hekken,
pastorieën
doorgang met ijzeren straathek, dateert van circa 1877. Herenhuis
van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag onder schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

136848

Kleuterschool

Gent

Gent

Smidsestraat 88 (Gent)

Kleuter‐ en bewaarschool naar een ontwerp van architect Edgard Van kleuterscholen
Hoecke‐Delmarle uit 1904. Half vrijstaand gebouw bestaande uit een
hoofdvolume van twee bouwlagen en zeven traveeën met een
symmetrische opbouw.

voor WO I

136849

Gebouwencomplex

Gent

Gent

Sneppenbrugstraat 5‐11 (Gent)

Vermoedelijk deel van het vanouds bekende zogenaamd goed der
Assels. Het complex omvat een herenhuis met grote ommuurde tuin
met loofbomen en vijver. Ten zuiden oude stallen, gedeeltelijk
verbouwd tot woonhuis en ten noorden twee boerenhuisjes.

136851

Twee burgerhuizen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Snoekstraat 116 (Gent)

Twee samenhorende, bakstenen rijhuizen van twee traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen, onder zadeldak in eclectische stijl. Volgens archiefstukken
bouwaanvraag van 1899 en naar ontwerp van architect J.G. Semey;
gedateerd 1900 met muurankers over beide gevels.

136850

Rij arbeiderswoningen ontworpen door F. Gent
Mommens

Gent

Snoekstraat 81‐111 (Gent)

Vrij originele huizenrij bestaande uit onderkelderde enkelhuizen van arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw
één travee en twee bouwlagen, onder mansardedak voorzien van
oeils‐de‐boeuf; een dakkapel met gebogen fronton boven nummer 91
en 101 van twee traveeën en boven de hoekhuizen, volgens
archiefstukken van 1886 en naar ontwerp van architect F. Mommens.

136855

Convent Ter Volderstraeten

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 1 (Gent)

conventen,
Convent met links ommuurd tuintje met arduinen toegangspoort:
ingangsomlijstin
rechthoekige omlijsting in Lodewijk XVI‐stijl uit de tweede helft van
de achttiende eeuw. Drie traditionele diephuizen met trapgevels van gen
twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldaken.

136856

Convent Ter Berghe

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 11 (Gent)

Huis van twee bouwlagen met zadeldak, uit het eerste kwart van de omheiningsmur eerste kwart
en, conventen 17de eeuw
17de eeuw. Ommuurde voortuin met twee brede rechthoekige
toegangspoorten in arduinen omlijsting van circa 1800. Bakstenen
voorgevel, voorzien van een verankerde trapgevel met 10 trappen +
topstuk, van drie traveeën. Zijgevel van zeven traveeën voorzien van
twee getrapte dakvensters. Aan de rechter kant haakse aanbouw met
trapgevel.

136857

Convent Ter Leye

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 2 (Gent)

Ruim hoekgebouw van twee bouwlagen van 1653‐54. Links van de
voorgevel gekanteeld muurtje met steekboogpoort, volgens
archieffoto's eertijds voorzien van siervaas.

136858

Begijnenhuis Sint‐Barbara

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 24 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën op de benedenverdieping en vijf erboven begijnenhuizen tweede helft
17de eeuw
en twee bouwlagen onder zadeldak, baksteenbouw uit tweede helft
17de eeuw.

136859

Begijnenhuizen Sinte‐Aldegonde, Sint‐
Andreas, Sint‐Margaretha en Sint‐
Benedictus

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 30, 36, 42‐44, 48
(Gent)

Rijhuizen van samen vijftien traveeën met twee bouwlagen onder
zadeldaken. Bepleisterde bakstenen gevels uit de 18de eeuw,
nummer 30 heden ontpleisterd.

begijnenhuizen 18de eeuw

136860

Convent Ter Eecke

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 4‐22 (Gent)

Convent met traditionele lijstgevel van in totaal tien traveeën, twee
bouwlagen hoog onder zadeldak, daterend van 1629‐30. Het pand
werd omstreeks 2012‐2013 grotendeels gereconstrueerd.
Verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor
hoekblokken.

conventen

136861

Huis Sint‐Donatus

Gent

Gent

Sophie Van Akenstraat 5‐7 (Gent)

Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit
de 18de eeuw, met ommuurde voortuin met lage bijgebouwtjes
onder schilddak.

begijnenhuizen 18de eeuw

797/1748

typologie
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Van Hoecke‐Delmarle Edgard
(Ontwerper)

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hekpijlers,
19de eeuw
herenhuizen,
hoeven,
omheiningsmur
en, stallen,
vijvers

conventen

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

derde kwart
17de eeuw

tweede kwart
17de eeuw

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Mommens Ferdinand (Ontwerper)

traditioneel,
classicisme

traditioneel

traditioneel

traditioneel
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136862

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Spadestraat 17‐27, zonder nummer (Gent) Arbeiderswoningen van telkens twee traveeën onder zadeldak, uit het arbeiderswonin derde kwart
derde kwart van de 19de eeuw.
gen
19de eeuw

136863

Sint‐Baafsabdij

Gent

Gent

Spanjaardstraat 10 (Gent)

Voormalig Gandaklooster, vanaf 864 Sint‐Baafsabdij genoemd naar
de Heilige Bavo. Heropbouw vanaf 940, maar grootste
bouwcampagne in tweede helft 12de eeuw. Gedeeltelijk gesloopt in
1540 voor bouw Spanjaardkasteel. Tot circa 1830 kazerne, nadien
ontmanteling en afbraak van de citadel: herontdekking van de oude
abdij en besluit tot conservatie van de ruïnes, sinds 1882 Museum
voor Stenen Voorwerpen. De inplanting der abdijgebouwen volgt
grotendeels het eenvoudige grondplan van een benedictijnerabdij uit
de vroege middeleeuwen. De gebouwen zijn grotendeels uitgevoerd
in Doornikse steen, en met uitzondering van de gerestaureerde
noordvleugel grotendeels in puin of verdwenen.

abdijen,
abdijkerken,
omheiningsmur
en, waterputten

11de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
13de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw

136866

Duitse bunker

Gent

Gent

Spanjeveerstraat zonder nummer (Gent)

Bunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende tot de
Duitse Hollandstellung. De bunker heeft een opvallend grote
verblijfsruimte.

bunkers

WO I

136868

Stadswoning

Gent

Gent

Speldenstraat 12 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136867

Burgerhuis en stoom‐houtzagerij

Gent

Gent

Speldenstraat 1‐5 (Gent)

Breedhuis met wisselend aantal traveeën en twee bouwlagen,
coöperatieve Vooruit vermoedelijk gebouwd circa 1904. In de
achterbouw, uitziend op de Leie, bevinden zich de resten van een
voormalige stoom‐houtzagerij uit tweede kwart 19de eeuw.

burgerhuizen, tweede kwart
fabrieksschoors 19de eeuw,
voor WO I
tenen,
houtzagerijen,
winkels

136869

Hoekhuis

Gent

Gent

Speldenstraat 19 (Gent)

Ruim hoekhuis van drie bouwlagen onder mansardedak. Kern
vermoedelijk uit de 18de eeuw doch gewijzigde gevelindeling en
nieuw bakstenen gevelparement uit 20ste eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
20ste eeuw

136870

Hoekhuis

Gent

Gent

Speldenstraat 2, 6, 10, 10A (Gent)

Onderkelderd hoekhuis van negen traveeën breed en vier traveeën
diep, met drie bouwlagen, onder afgewolfde bedaking, uit tweede
helft 19de eeuw doch met oudere kern van twee bouwlagen
opklimmend tot tweede helft 18de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

136871

Hoekhuis

Gent

Gent

Speldenstraat 32 (Gent)

Onderkelderd hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

136872

Stadswoningen

Gent

Gent

Speldenstraat 7‐11 (Gent)

Twee onderkelderde enkelhuizen van drie traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

136873

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Gent

Gent

Spijkstraat 65‐71, 83‐87 (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte. Twee beluiken,
waterpompen
rijen van oorspronkelijk zes arbeiderswoningen, maar aan de
rechterkant zijn er slechts drie bewaard. Woningen van twee
bouwlagen en twee traveeën met repeterend schema, onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

136874

Woningen in steegbeluik

Gent

Gent

Spitaalpoortstraat 3‐23 (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte,
daterend van circa 1880, gerenoveerd in 1981‐82. Twee hoekhuizen
en twee rijen van respectievelijk vijf en zes enkelhuizen met, voor de
renovatie, repeterend schema.

beluiken,
gemakhuisjes,
kasseiwegen,
waterpompen

vierde kwart
19de eeuw

798/1748

typologie

datering

stijl

romaans, gotiek

plantensoort

context

persoon

Buoni di Pellozuoli Donato
(Ontwerper), Van Rysselberghe
Charles (Ontwerper)
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136875

Appartementsgebouw Trianon Residence

Gent

Gent

Sportstraat 155‐175 (Gent)

Het appartementsgebouw in sobere art‐decostijl is gebouwd naar
ontwerp van Camiel Lefebvre in 1939; de naam van de architect
wordt vermeld op de pui naast de centrale inkomdeur. Hoekgebouw
van zes bouwlagen onder plat dak, opgetrokken met een parement
van rode baksteen met verdiepte horizontale voegen.

appartementsge interbellum
bouwen

art deco

Lefebvre Camiel (Ontwerper)

136876

Burgerhuis naar ontwerp van Robert
Buysse

Gent

Gent

Sportstraat 181 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak,
gebouwd in opdracht van aannemer Gérard De Gezelle volgens
bouwplan van 1938 naar ontwerp van architect Robert Buysse, zie
inscriptie links onderaan de erker: R. Buysse arch. Gent.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper), De
Gezelle Gérard (Uitvoerder)

136877

Burgerhuis naar ontwerp van Robert
Buysse

Gent

Gent

Sportstraat 183 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder plat dak, volgens
bouwaanvraag van 1937 naar ontwerp van architect Robert Buysse,
ook de inscriptie in de arduinen plint vermeldt: Rob. Buysse arch.
Gand/ G. De Gezelle entr. Gand. Gevel met decoratief metselwerk van
gele baksteen met dieperliggende horizontale voegen op een plint
van blauwe hardsteen en bruine verticale dakpannen als
gevelbeëindiging.

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper), De
Gezelle Gérard (Uitvoerder)

136878

Burgerhuis naar ontwerp van Robert
Buysse

Gent

Gent

Sportstraat 185 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen onder pannen lessenaarsdak met brede burgerhuizen
klimmende dakkapel, volgens bouwaanvraag van 1936 naar ontwerp
van architect Robert Buysse, ook de inscriptie in de plint vermeldt:
Rob. Buysse arch. Gand/ G. De Gezelle entrep. Gand. De
bovenverdieping wordt geaccentueerd door een rechthoekige
bakstenen erker met doorlopende beglazing van zevendelig venster.

interbellum

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper)

136879

Burgerhuis naar ontwerp van Gaston
Eysselinck

Gent

Gent

Sportstraat 195 (Gent)

Karakteristieke rijwoning in nieuwe zakelijkheid ontworpen door
architect Gaston Eysselinck in 1938 in opdracht van J.A. De Voldere.
Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen, met tussenverdiep boven
de inkom, afgedekt door een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

136880

Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume
Monnier

Gent

Gent

Sportstraat 197 (Gent)

burgerhuizen
Het onderkelderde rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen,
afgedekt door een flauw hellend dak, volgens bouwaanvraag met zink
bekleed, is gebouwd naar een ontwerp van architect Guillaume
Monnier van 1937.

interbellum

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

136881

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Vandersmissen

Gent

Gent

Sportstraat 205 (Gent)

burgerhuizen
Het onderkelderde rijhuis van drie bouwlagen onder plat dak is een
ontwerp van architect Franz Vandersmissen van 1937 en is gebouwd
onder leiding van aannemer G. Geeraert, zoals ook vermeld in de
arduinen plintstenen. Gevelbekleding van gele baksteen met
contrasterende pui in blauwe hardsteen.

interbellum

Vandersmissen Franz
(Ontwerper), Geeraert G.
(Uitvoerder)

136882

Flatgebouw naar ontwerp van J.M. Joris

Gent

Gent

Sportstraat 210‐230 (Gent)

appartementsge interbellum
Flatgebouw op de hoek met de Patijntjestraat, gebouwd naar een
bouwen
ontwerp van architect J.M. Joris, volgens bouwaanvraag van 1936 ‐
1937, gesigneerd op de pui links boven de deur. Vrij ruim complex van
vijf bouwlagen onder plat dak voorzien van dakappartement en
dakterras.

136883

Burgerhuis naar ontwerp van Geo Martens Gent

Gent

Sportstraat 211 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak, volgens
bouwaanvraag van 1939 naar ontwerp van architect Geo Martens.
Gevel van gele baksteen met dieperliggende horizontale voegen op
arduinen plint.

burgerhuizen

interbellum

Martens Geo (Ontwerper)

136884

Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume
Gyselinck

Gent

Gent

Sportstraat 217 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder later aangepast burgerhuizen
pseudomansardedak met daklichten, gebouwd naar ontwerp van
architect Guillaume Gyselinck van 1937. Plastisch uitgewerkte gevel
met parement van gele baksteen in halfsteensverband met sokkel van
donkerbruine geglazuurde baksteen en verwerking van simili voor
plint en decoratieve elementen.

interbellum

Gyselinck Guillaume (Ontwerper),
Claus A. (Uitvoerder)

136885

Burgerhuis met kantoorfunctie

Gent

Gent

Sportstraat 22 (Gent)

Woning met kantoorgebouw in een versoberde traditionalistische
baksteenarchitectuur gebouwd in drie fasen, 1926‐1928‐1939, naar
ontwerp van architecten Fritz Coppieters en Maurice Fétu. Heden
ruim huis met wisselende bouwhoogte onder hoog pannendak, met
links aanpalende garage. Typerend parement van gele baksteen op
arduinen plint.

burgerhuizen, interbellum
kantoorgebouw
en

Coppieters Fritz (Ontwerper), Fétu
Maurice (Ontwerper)

799/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Joris Jean Marie (Ontwerper)
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136886

Burgerhuis naar ontwerp van E.F.
Callebaut

Gent

Gent

Sportstraat 221, 221A (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen dak,
gesigneerd op een faiencetegel door architect E.F. Callebaut naar
ontwerp van 1936. Plastische vormgeving refererend aan de
Amsterdamse School waarbij het steile dakvlak van de venstertravee
en de typische verlengde deurtravee naast de zolderverdieping
opvalt.

interbellum

136887

Hoekhuis naar ontwerp van Robert Buysse Gent

Gent

Sportstraat 225 (Gent)

Drie verdiepingen tellend hoekhuis onder plat dak, volgens
bouwaanvraag van 1937 naar ontwerp van architect Robert Buysse,
een gevelsteen boven de plint rechts naast de deur vermeldt: Rob.
Buysse arche. Gand/ G. De Gezelle entr. Gand.

burgerhuizen

interbellum

136888

Burgerhuis

Gent

Gent

Sportstraat 231 (Gent)

Het onderkelderde rijhuis is volgens de bouwaanvraag van 1934
gebouwd onder leiding van Baes & Rombaut. Het huis telt twee
bouwlagen boven een kelder en wordt afgedekt door een plat dak.

burgerhuizen

interbellum

Baes & Rombaut (Ontwerper)

136889

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Desmet

Gent

Gent

Sportstraat 241 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd naar ontwerp van architect Th. Desmet van 1932.
Decoratieve rood bakstenen gevel met contrasterende simili voor de
plint en de vensterdorpels, gecementeerde omlijstingen van de
muuropeningen en gevelbanden.

burgerhuizen

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)

136890

Twee burgerhuizen naar ontwerp van
Gaston Goethals

Gent

Gent

Sportstraat 243‐245 (Gent)

Twee onderkelderde rijhuizen van twee ongelijke traveeën en twee
bouwlagen onder plat dak, nummer 243 van 1933, gesigneerd in
plintsteen, nummer 245 van 1934, volgens de bouwaanvraag:
samenhang van twee gebouwen.

burgerhuizen

interbellum

Goethals Gaston (Ontwerper)

136891

Burgerhuis naar ontwerp van Gaston
Goethals

Gent

Gent

Sportstraat 251 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van
architect Gaston Goethals, gesigneerd op de puilijst, in het kadaster
geregistreerd in 1934. De strakke vormgeving vertoont sterke
verwantschap met nummer 243‐245 van dezelfde architect.

burgerhuizen

interbellum

Goethals Gaston (Ontwerper)

136892

Hoekpand naar ontwerp van Emile De Nil

Gent

Gent

Sportstraat 267‐273 (Gent)

Het hoekpand met voormalig winkelhuis werd volgens het bouwplan appartementsge interbellum
van 1935 ontworpen door architect Emile De Nil. Het drie bouwlagen bouwen,
winkels
tellende en deels onderkelderde gebouw wordt afgedekt door een
plat dak; rechts sluit nog een éénlaags woongedeelte aan.

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

136893

Ensemble naar ontwerp van Jules Lippens

Gent

Gent

Sportstraat 295‐311 (Gent)

Ensemble van drie ongeveer identieke huizen van drie bouwlagen,
met drie flats, en platte daken, naar ontwerp van architect Jules
Lippens van 1937. Gevelstijl aansluitend bij de modernistische stijl
van het romantisch kubisme.

appartementsge interbellum
bouwen

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

136894

Burgerhuis naar ontwerp van Edgar Celie

Gent

Gent

Sportstraat 300 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van 1938
van architect Edgar Celie, zie gevelsteen in onderbouw rechts. Recent
toegevoegde dakverdieping in kubusvormig volume.

interbellum

Celie Edgar (Ontwerper)

136895

Burgerhuis naar ontwerp van Van den
Hende

Gent

Gent

Sportstraat 313 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van drie bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van
architect Van den Hende van 1935. Bakstenen gevelparement
gevarieerd met gepleisterde gevelvlakken en arduinen plint. De
asymmetrie in de gevelopbouw, de decoratieve metselverbanden, en
de erker verwijzen naar de expressionistische architectuur van de
Amsterdamse School.

interbellum

Van den Hende Mauritius
(Ontwerper)

136896

Burgerhuis naar ontwerp van André
Claessens

Gent

Gent

Sportstraat 318 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van
architect André Claessens van 1937. Bescheiden strakke woning in
zakelijke baksteenarchitectuur met sober gevelparement van bruine
baksteen.

burgerhuizen

interbellum

136897

Hoogspanningscabine

Gent

Gent

Sportstraat 318A (Gent)

Hoogspanningscabine gebouwd door de elektriciteitsdienst van de
Stad Gent volgens de bouwplannen van 1936. Vermoedelijk één van
de vele realisaties van architect Jan‐Albert De Bondt voor de Gentse
elektriciteitsmaatschappij in de jaren 1930.

elektriciteitscab interbellum
ines

800/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

modernisme

modernisme

Buysse Robert (Ontwerper), De
Gezelle Gérard (Uitvoerder)

Claessens André (Ontwerper)

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)
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136898

Flatgebouw Residentie Owe

Gent

Gent

Sportstraat 320‐342 (Gent)

Flatgebouw, gesigneerd en gedateerd: J.M. Joris. Architecte 1947 op appartementsge na WO II
de pui, naar een ontwerp van 1946, volgens oorspronkelijk bouwplan bouwen
vier bouwlagen boven souterrain, toevoeging van bovenste bouwlaag
en dakverdieping aan het in opbouw zijnde appartementsgebouw in
1947.

136899

Ensemble naar ontwerp van Alex
Meuleman

Gent

Gent

Sportstraat 321‐323 (Gent)

Ensemble van twee onderkelderde woningen in spiegelbeeldschema, burgerhuizen
gebouwd naar ontwerp van architect Alex Meuleman in 1937,
opgetrokken in modernistische interbellumarchitectuur met
parement van gele baksteen.

136900

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Th. Desmet

Gent

Gent

Sportstraat 350‐364 (Gent)

Appartementsgebouw van vier bouwlagen onder plat dak, gebouwd appartementsge interbellum
naar ontwerp van architect Th. Desmet van 1936, later uitgebreid met bouwen
een gelijkaardig flatgebouw rechts ernaast in dezelfde bouwstijl.

Desmet Theofiel (Ontwerper)

136901

Appartementsgebouw naar ontwerp van R. Gent
Kesteleyn

Gent

Sportstraat 37‐43 (Gent)

appartementsge na WO II
Het klein appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag 4
woongelegenheden, van drie bouwlagen en een dakverdieping in het bouwen
zadeldak, is gebouwd naar een ontwerp van architect R. Kesteleyn
van 1959.

Kesteleyn Robert (Ontwerper)

136902

Burgerhuis naar ontwerp van Jules Lippens Gent

Gent

Sportstraat 376‐380 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven kelder onder plat burgerhuizen
dak, uit de jaren 1930, gesigneerd op de pui: L'architecte Lippens
Jules, nu onderverdeeld in drie appartementen. Zakelijke
baksteenarchitectuur met sober gevelparement van bruine baksteen
in halfsteensverband met dieperliggende horizontale voegen.

interbellum

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

136903

Burgerhuis in art‐decostijl naar ontwerp
van Ernest Snoeck

Gent

Gent

Sportstraat 396 (Gent)

Rijhuis in art‐decostijl met drie bouwlagen en plat dak, gesigneerd: Er. burgerhuizen
Snoeck, arch, volgens bouwaanvraag van 1937. Het belendend pand
nummer 398 is van dezelfde architect opgetrokken in een
gelijkaardige decoratieve baksteenarchitectuur. De vormgeving
behoort tot de art deco en vertoont verwantschap met de
zogenaamde Bootstijl in de afgeronde erker, balkon met
buisleuningen en patrijspoortvensters.

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

136904

Burgerhuis in art‐decostijl naar ontwerp
van Ernest Snoeck

Gent

Gent

Sportstraat 398 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis met drie bouwlagen en plat dak, gesigneerd op een
faiencetegeltje links van de deur: Er. Snoeck bouwkundige
Warnefordstraat St. Amandsberg, volgens bouwaanvraag van 1937.
De vormgeving behoort tot de art deco en vertoont verwantschap
met de zogenaamde Bootstijl door de afgeronde erker, het balkon
met buisleuningen en verwijzing naar de vlaggenmast. Het belendend
pand nummer 396 is van dezelfde architect.

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

136905

Burgerhuis naar ontwerp van Tony
Lesseliers

Gent

Gent

Sportstraat 432 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak, naar
ontwerp van architect Tony Lesseliers van 1937, zie inscriptie op de
sokkel van de erker.

burgerhuizen

interbellum

Lesseliers Tony (Ontwerper)

136906

Stadswoning naar ontwerp van Guillaume Gent
Monnier

Gent

Sportstraat 434 (Gent)

Onderkelderd rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak, naar
ontwerp van architect Guillaume Monnier, van 1936.

stadswoningen interbellum

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

136907

Ensemble naar ontwerp van architect Th.
Desmet

Gent

Gent

Sportstraat 438‐440 (Gent)

Ensemble van twee rijhuizen naar ontwerp van architect Th. Desmet, burgerhuizen
van 1936, in een stijl aanleunend bij het romantisch kubisme. Op het
bouwplan gesigneerd met stempel Th. Desmet‐Sion. Twee aan elkaar
gespiegelde woningen van twee bouwlagen hoog onder plat dak.

interbellum

136908

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Desmet

Gent

Gent

Sportstraat 442 (Gent)

Rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak, aansluitend bij de
bebouwing ernaast nummers 438‐440 naar ontwerp van dezelfde
architect Th. Desmet van 1936.

burgerhuizen

interbellum

136909

Flatgebouw naar ontwerp van Jules
Lippens

Gent

Gent

Sportstraat 444‐448 (Gent)

Klein onderkelderd flatgebouw van drie bouwlagen onder plat dak,
volgens de bouwaanvraag van 1949 een ontwerp van architect Jules
Lippens uit Gent.

appartementsge na WO II
bouwen

801/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Joris Jean Marie (Ontwerper)

modernisme

modernisme

Meuleman Alexander (Ontwerper)

Desmet Theofiel (Ontwerper)

Desmet Theofiel (Ontwerper)

Lippens Jules (Ontwerper)
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136910

Ensemble naar ontwerp van architect Th.
Desmet

Gent

Gent

Sportstraat 450‐452 (Gent)

Ensemble van twee rijhuizen gebouwd in spiegelbeeldschema naar
ontwerp van architect Th. Desmet van 1935, gesigneerd rechts in de
simili gevelband boven de patrijspoort: Th. Desmet arch. Gand.

burgerhuizen

interbellum

Desmet Theofiel (Ontwerper)

136911

Burgerhuis naar ontwerp van Ernest
Snoeck

Gent

Gent

Sportstraat 454‐458 (Gent)

Oorspronkelijk burgerhuis van drie bouwlagen, nu met drie flats,
afgedekt door een plat dak, naar een ontwerp van architect Ernest
Snoeck van 1936.

burgerhuizen

interbellum

Snoeck Ernest (Ontwerper)

136912

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Piet Cassiman

Gent

Gent

Sportstraat 53‐59 (Gent)

Volgens de bouwaanvraag van 1959, gebouw met drie
woongelegenheden naar ontwerp van architect Piet Cassiman. Een
jaar later, in 1960, werd een appartement in de mansardeverdieping
toegevoegd.

appartementsge na WO II
bouwen

Cassiman Piet (Ontwerper)

136913

Oorlogsgedenkteken Geheim Leger

Gent

Gent

Staakskenstraat 1 (Gent)

Deze bronzen gedenkplaat bevindt zich tegen de voorgevel van het
Clubhuis voor Senioren‐Palinghuizen. Ze werd ingehuldigd op 18 mei
1947, ter ere van gesneuvelden van weerstandsgroep La Sarcelle,
Geheim Leger. De signatuur op het werk luidt: g. vindevogel ‐ sculp.
zwijnaarde.

oorlogsgedenkt na WO II
ekens

Vindevogel Geo (Ontwerper)

136914

Groep arbeiderswoningen

Gent

Gent

Staakskenstraat 3‐43 (Gent)

Twintig woningen opgetrokken door de dienst woningnood van de
stad Gent in 1927 naar ontwerp van architect P. De Taeye.

arbeiderswonin interbellum
gen

De Taeye Paul (Ontwerper)

136915

Villa

Gent

Gent

Staakskenstraat 8 (Gent)

Villa in art‐decogetinte stijl, volgens gevelsteen naar ontwerp van
Marc Lambrecht en daterend van 1928.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

136917

Herenhuis

Gent

Gent

Stapelplein 32‐33 (Gent)

herenhuizen
Enkelhuis met drie bouwlagen en zeven traveeën brede voorgevel,
onder zadeldak uit vierde kwart 19de eeuw. Witbepleisterde lijstgevel
gemarkeerd door linker zijrisaliet en imitatiebanden onder de puilijst.

vierde kwart
19de eeuw

136918

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Stapelplein 41 (Gent)

Burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl daterend uit vroeg 20ste eeuw. burgerhuizen
Rijkelijke voorgevel van drie traveeën met drie bouwlagen onder plat
dak.

voor WO I

136919

Burgerhuis

Gent

Gent

Stapelplein 42 (Gent)

burgerhuizen
Rijkelijk burgerhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit eind 19de eeuw. Witbepleisterde voorgevel op
arduinen plint, op de verhoogde begane grond verrijkt met
imitatiebanden.

vierde kwart
19de eeuw

136920

Stadswoning

Gent

Gent

Stapelplein 43 (Gent)

Vier resterende traveeën van het hoekcomplex met de Fiévéstraat
volgens bouwaanvraag van 1865.

136921

Stedelijk stapelhuis

Gent

Gent

Stapelplein 70 (Gent)

Stedelijk stapelhuis, in 1921 opgericht ter vervanging van het in 1919 opslagplaatsen interbellum
door brand verwoeste Entrepot. Het ontwerp werd uitgewerkt door
de stedelijke technische diensten, onder leiding van Julius Van
Volden, en uitgevoerd door de ondernemers Van Kerkhove en Gilson.
Functioneel complex van negen traveeën met kelderverdieping en
vier bouwlagen onder licht afhellend dak met bitumenbekleding.

136922

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 108‐110, 110A‐G (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met
bepleisterde voorgevel uit 19de eeuw. Deurvenster met bekronend
balkon in de middentravee. Winkelpui uit eerste kwart 20ste eeuw.

burgerhuizen,
winkels

136923

Pastorie van de Sint‐Jacobsparochie met
tuin

Gent

Gent

Steendam 11 (Gent)

De pastorie van Sint‐Jacob werd in 1952 deels afgebroken en
heropgebouwd naar plannen van Valentin Vaerwyck en Jean
Hebbelynck, met recuperatie van bestaande elementen zoals de
barokke, 18de‐eeuwse deuromlijsting. Aansluitende tuin.

pastorietuinen, na WO II, 18de
omheiningsmur eeuw
en, pastorieën,
ingangsomlijstin
gen

802/1748

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon

Lambrecht Marc (Ontwerper)

neoclassicisme

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

Roelandt Louis (Ontwerper), Van
Volden Julius (Ontwerper)

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
neotraditioneel,
barok

Hebbelynck Jean (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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136924

Brouwerij De Goublomme

Gent

Gent

Steendam 112 (Gent)

Mooie rococogevel met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een brouwerijen
mansardedak met twee dakkapellen, volgens bouwaanvraag
daterend van 1747. Geaccentueerde middentravee, geflankeerd door
pilasters met Korinthisch kapiteel en met één verdieping hoger
opgetrokken.

136925

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 14 (Gent)

Rijhuis van zes traveeën, twee bouwlagen en twee zadeldaken met
bepleisterde lijstgevel op arduinen plint uit tweede helft 19de eeuw.

136926

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Steendam 16 (Gent)

Trapgevel met 8 treden + topstuk, met vier traveeën, twee bouwlagen stadswoningen vierde kwart
en zadeldak, uit eind 16de of begin 17de eeuw.
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

traditioneel

136927

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Steendam 18, 18A (Gent)

Traditionele trapgevel met 7 treden + topstuk van zandsteen met drie stadswoningen eerste kwart
traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, in cartouche gedateerd 1613.
17de eeuw

traditioneel

136929

Hoekhuis

Gent

Gent

Steendam 20‐22, 22A (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van twee bouwlagen uit eerste kwart 20ste eeuw.
Voorgevel van drie traveeën met rechter risaliet gemarkeerd door
houten loggia met afgeronde hoeken en het neobarok dakvenster met
bekronend gebogen fronton met siervaas.

eerste helft
20ste eeuw

136930

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Steendam 27‐29 (Gent)

herenhuizen,
Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd
woningen van
voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het
religieuzen
vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten. Breed
uitgewerkte lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen; volledig
bepleisterd op zandstenen plint. In de inkomhal hangt een
gedenkplaat, naar ontwerp van Geo Verbanck, voor de oud‐leerlingen
van het Sint‐Jorisgesticht die stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Verbanck Geo (Ontwerper)

136928

Hoekhuis

Gent

Gent

Steendam 2‐8 (Gent)

Hoekhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl gebouwd naar
ontwerp van P. Eeckhout in 1960.

burgerhuizen

na WO II

neotraditioneel

Eeckhout Paul (Ontwerper)

136931

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 39 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde voorgevel, uit eerste kwart 20ste
eeuw; 17de‐eeuwse kern in zij‐ en achtergevel. Zijgevel,
oorspronkelijk rechts uitlopend in een trapgevel die slechts
gedeeltelijk bewaard is.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

136932

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 51 (Gent)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen afgedekt met een
schilddak, met bepleisterde lijstgevel met houten winkelpui uit 19de
eeuw.

burgerhuizen,
winkels

136933

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 53, 53A (Gent)

stadswoningen 17de eeuw,
Diephuis van drie traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw, maar
18de eeuw
vermoedelijk met een oudere, 17de‐eeuwse kern. Bij renovatie werd
de topgevel gereconstrueerd.

136934

Stadswoning De Claevere

Gent

Gent

Steendam 55 (Gent)

Bepleisterd rijhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak,
met verhoogde halsgevel van 1720.

136935

Hoekhuis

Gent

Gent

Steendam 56, 56A‐B (Gent)

burgerhuizen
Drie bouwlagen hoog hoekhuis met afgewolfd dak met drie
dakkapellen. Bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel met respectievelijk
twee traveeën, een afgeschuinde hoektravee en nogmaals twee
traveeën.

136936

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 57 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en een
mansardedak, uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen, tweede kwart
winkels
18de eeuw

136937

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 62 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen met een schilddak
met bepleisterde lijstgevel op arduinen plint uit tweede helft 19de
eeuw.

burgerhuizen

803/1748

typologie

datering

stijl

tweede kwart
18de eeuw

rococo

plantensoort

context

persoon

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

19de eeuw

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw
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136938

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 64‐66, 66A‐C (Gent)

burgerhuizen,
Nummer 66: breedhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en
zadeldak, met bepleisterde lijstgevel uit 19de eeuw, vermoedelijk met winkels
oudere kern. Nummer 64 aangepast circa 1930 en gemarkeerd door
een hoekige loggia.

136939

Stadswoning met lijstgevel

Gent

Gent

Steendam 72, 72A‐D (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw, doch met oudere kern. Tegen de achtergevel gebouwde
aanbouw van vier traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak
tussen twee trapgevels, daterend uit 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

136940

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 74 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, op
gevelsteen gedateerd 1675. De eerste drie traveeën lopen uit in een
trapgevel. Ernaast bepleisterde klokgevel van vier traveeën, twee
bouwlagen met zadeldak, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
20ste eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

136941

Burgerhuis in empirestijl

Gent

Gent

Steendam 75‐77 (Gent)

Ruim empirehuis met zeven traveeën, drie bouwlagen onder een
zadeldak, uit begin 19de eeuw.

burgerhuizen

136942

Stadswoning

Gent

Gent

Steendam 76 (Gent)

Dubbelhuis met lijstgevel van drie traveeën, vier bouwlagen en
zadeldak; oudere kern aangepast als lijstgevel in 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

136943

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 78 (Gent)

Burgerhuis met neoclassicistisch‐ en empiregetinte voorgevel van
drie traveeën en drie bouwlagen afgedekt met een zadeldak,
daterend uit derde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

136944

Burgerhuis De vier Haymondskinderen

Gent

Gent

Steendam 79 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen met mansardedak, in
het fries gedateerd 1731.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

136945

Stadswoning met klokgevel

Gent

Gent

Steendam 80 (Gent)

Stadswoning met klokgevel van bak‐ en zandsteen met drie traveeën stadswoningen eerste kwart
en twee bouwlagen, volgens bouwaanvraag daterend van 1718.
18de eeuw

136946

Herenhuis

Gent

Gent

Steendam 84 (Gent)

Ruim herenhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, met
bepleisterde lijstgevel boven hardstenen plint, uit het derde kwart
van de 19de eeuw.

herenhuizen

136947

Stadswoning De Lelie

Gent

Gent

Steendam 89 (Gent)

Geschilderd gebouw van bak‐ en zandsteen, van drie traveeën en
twee bouwlagen met zadeldak, op cartouche gedateerd 1697.

stadswoningen vierde kwart
17de eeuw

136948

Burgerhuis

Gent

Gent

Steendam 91 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak; voorgevel met enkelhuisopstand uit de 19de
eeuw.

19de eeuw

136949

Arduinen pijlers

Gent

Gent

Steendam zonder nummer (Gent)

Arduinen pijlers van 1857 van de afsluiting van de Plantentuin, die
door Pisson aangelegd werd in 1797.

hekpijlers

derde kwart
19de eeuw

136953

Magasins de Baerdemaecker

Gent

Gent

Stokerijstraat 44‐46, 44A, 48A‐B (Gent)

Sobere bakstenen wand van de Magasins de Baerdemaecker,
daterend uit de vroege 20ste eeuw. Begane grond geritmeerd door
alternerend brede steekboogvormige poorten en gekoppelde
steekboogvenstertjes onder baksteenfries.

opslagplaatsen voor WO I

136954

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 10‐18 (Gent)

Gelijkaardige huizenrij als nummers 4‐8, met doorlopende
gevelindeling doch nummers 14, 16 later gecementeerd met behoud
van muurankers.

arbeiderswonin
gen

804/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
interbellum

eerste kwart
19de eeuw

empire

classicerende
barok

derde kwart
19de eeuw

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)
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136956

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 20‐34 (Gent)

Rij stadswoningen met samen achttien traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldaken; daterend van 1837.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

136957

Stadswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 33‐35 (Gent)

Stadswoningen met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen,
daterend uit de jaren 1930.

stadswoningen interbellum

136958

Stadswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 39‐41 (Gent)

Bepleisterde lijstgevels van enkelhuizen met elk twee traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

136960

Burgerhuis

Gent

Gent

Stoppelstraat 45 (Gent)

Burgerhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Grondige burgerhuizen, interbellum
verbouwing van een schoenenfabriek met woning naar een ontwerp schoenfabrieke
van 1924 van architect Jules Lippens; de verbouwing is een ontwerp n
van Aimé de Groote van 1925.

136961

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 47‐51 (Gent)

Arbeiderswoningen met bepleisterde lijstgevels van twee, drie en drie arbeiderswonin 19de eeuw
traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, daterend uit 19de eeuw.
gen

136959

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 4‐8 (Gent)

Rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldaken, in kern
vermoedelijk opklimmend tot 17de of 18de eeuw. Huidige
bepleisterde en geschilderde lijstgevel van in totaal acht traveeën
werd volgens bouwaanvraag gebouwd in opdracht van architect L.
Minard in 1838.

arbeiderswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw

136955

Stadswoningen

Gent

Gent

Stoppelstraat 9‐13 (Gent)

Eenvoudige 19de‐eeuwse lijstgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

stadswoningen 19de eeuw

136963

Het Strop van de Broeders van Liefde

Gent

Gent

Stropstraat 119 (Gent)

Het provincialaat, gebouwd in 1897, is een imposant gebouw in
neoclassicistische stijl achter een hoge muur met geaccentueerde
poort en overdekte doorgang. De kapel is een goed voorbeeld van een
kloosterkerk in neostijl uit eind 19de en begin 20ste eeuw. De
bijhorende binnentuin, aangelegd in landschapsstijl met onder meer
een vijver, trompetboom, een beeldengroep en een Lourdesgrot,
dateert vermoedelijk uit de aanlegfase van het Sint‐Vincentiushuis of
provincialaat.

heiligenbeelden
, herbergen,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
psychiatrische
instellingen,
siertuinen,
verenigingsgebo
uwen, vijvers,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
beelden

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

136964

Burgerhuis

Gent

Gent

Stropstraat 54 (Gent)

Burgerhuis van het enkelhuistype met vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met uitspringend
poortrisaliet rechts.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136965

Burgerhuis

Gent

Gent

Stropstraat 85, 85A (Gent)

Achteringelegen en alleenstaand burgerhuis, volgens
kadastergegevens een voormalig molenaarshuis, heropgebouwd in
1873. Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder tentdak.

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

805/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Groote Aimé (Ontwerper),
Lippens Jules (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper)

neoclassicisme,
neoromaans

Bressers Léon (Ontwerper),
Goethals Remi (Ontwerper), Van
Biesbroeck Frits (Ontwerper),
Vanhevele Cesar (Ontwerper),
Verbruggen René G.L.
(Ontwerper), Waegenaere V.H.
(Ontwerper)
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136966

Stadswoning

Gent

Gent

Struifstraat 11 (Gent)

Breedhuis met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak met twee
getrapte dakvensters, uit 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

136967

Burgerhuis

Gent

Gent

Struifstraat 5 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën, drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak ingangsomlijstin 18de eeuw,
19de eeuw
gen,
en 19de‐eeuws uitzicht doch met oudere kern. 18de‐eeuwse
burgerhuizen
spiegelboogdeur met bovenlicht in een geprofileerde hardstenen
omlijsting.

136968

Hoekhuis

Gent

Gent

Struifstraat 7 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen en zadeldak met classicistische inslag
uit vierde kwart 18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

136969

Hoekhuis

Gent

Gent

Struifstraat 9 (Gent)

Traditioneel hoekhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak
vermoedelijk uit de 16de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

136970

Rij arbeiderswoningen

Gent

Gent

Suikerijsteeg 2‐12 (Gent)

Rij arbeiderswoningen, gelegen langs de rechterzijde van de
Sijkerijsteeg.

arbeiderswonin
gen, beluiken,
blekerijen,
washuizen

136971

Burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Tarbotstraat 13‐17 (Gent)

burgerhuizen
Identieke onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken in
1908 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel met
verwerking van natuursteen.

voor WO I

136972

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Tarbotstraat 23‐25 (Gent)

burgerhuizen
Art‐nouveaugetint breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën,
onder mansardedak met centrale oeil‐de‐boeuf en eenvoudige
dakkapellen op de hoeken, volgens kadastergegevens van 1910. Twee
huizen in spiegelbeeldschema met de deurtravee aan weerszijden van
de twee middentraveeën met korfboogvormige doorrit.

voor WO I

136973

Vestibule van de gemeenteschool

Gent

Gent

Tarbotstraat 43 (Gent)

Vestibule van vroegere gemeenteschool voor meisjes van circa 1910. lagere scholen
Gebouw van één verdieping en drie traveeën, onder zadeldak volgens
archiefstukken van 1911 naar ontwerp van stadsarchitect Ch. Van
Rysselberghe.

voor WO I

136974

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Tarbotstraat 61‐65 (Gent)

Eclectisch getint ensemble van twee bouwlagen bestaande uit een
enkelhuis van drie traveeën en twee gekoppelde enkelhuizen van
twee traveeën, onder zadeldak, van circa 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136975

Hoekhuis

Gent

Gent

Tempelhof 1 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen met zadeldak, uit het vierde kwart van burgerhuizen
de 18de eeuw.

vierde kwart
18de eeuw

136976

Brouwerij

Gent

Gent

Tempelhof 3 (Gent)

Brouwerij Eugeen Van den Berghe. Centraal deel van vier bouwlagen brouwerijen
en zolderverdieping, onder twee aanleunende zadeldaken met
telkens drie traveeën geschikt onder elke puntgevel.

vierde kwart
19de eeuw

136977

Opslagplaats firma Maere

Gent

Gent

Tempelhof 30‐36 (Gent)

Magazijn van de firma Maere, heden gerenoveerd tot burelen. De
bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen en acht traveeën volgt de
kromming van het straatverloop alhier en markeert aldus de hoek.

opslagplaatsen voor WO I

136978

Burgerhuizen naar ontwerp van Herman
Van Ooteghem

Gent

Gent

Tenderstraat 25‐37, 37A‐C (Gent)

Ensemble van rijhuizen, volgens de bouwaanvraag van 1938 een
ontwerp van architect Herman Van Ooteghem, opgetrokken in een
decoratieve baksteenarchitectuur aanleunend bij het modernisme.

burgerhuizen

interbellum

Van Ooteghem Herman
(Ontwerper)

136979

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Herman Van Ooteghem

Gent

Gent

Tenderstraat 39‐45 (Gent)

Onderkelderd appartementsgebouw met winkelfunctie, volgens de
bouwaanvraag van 1938 gebouwd voor Gustave Vranx naar een
ontwerp van architect Herman Van Ooteghem.

appartementsge interbellum
bouwen,
winkels

Van Ooteghem Herman
(Ontwerper)

806/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)
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136980

Appartementsgebouw ontworpen door
Geo Henderick

Gent

Gent

Tennisbaanstraat 1‐9 (Gent)

Markant, onderkelderd hoekcomplex met winkel ontworpen volgens
een bouwaanvraag van 1927 in opdracht en naar ontwerp van
architect Geo Henderick in een sobere, expressionistische
baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School.

appartementsge interbellum
bouwen,
winkels

136981

Burgerhuis gebouwd onder leiding van
Frans Schellinck

Gent

Gent

Tennisbaanstraat 23 (Gent)

Burgerhuis ontworpen met toonzaal en magazijn op de gelijkvloerse burgerhuizen
verdieping, volgens een bouwaanvraag van 1935 gerealiseerd door
aannemer Frans Schellinck in opdracht van Paul Meurant.
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
een plat dak.

interbellum

Schellinck Frans (Uitvoerder)

136982

Burgerhuis naar ontwerp van Edmond
Maes

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 100, 100A‐D (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht
van weduwe Bourdon naar ontwerp van architect Edmond Maes en
opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met
souterrain onder een zadeldak.

voor WO I

Maes Edmond (Ontwerper)

136983

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Langeraert – Van de Voorde

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 101 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, deel uitmakend van een ensemble van vier, per twee
gekoppelde huizen, volgens de bouwaanvraag van 1913 en
opgetrokken in opdracht van bouwheer Max De Poorter naar ontwerp
van architect Franz Langeraert – Van de Voorde.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

136984

Hoekcomplex ontworpen door Prosper
Buyck

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 102‐104 (Gent)

apotheken,
Hoekcomplex van twee panden en aanpalend burgerhuis, volgens
burgerhuizen
bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van architect Prosper
Buyck. Het hoekpand, ontworpen als apotheek en drogisterij, vormt
samen met een winkelpand langs de Tentoonstellingslaan één geheel
van respectievelijk drie, één, drie en twee traveeën en drie
bouwlagen onder een mansardedak met houten dakkapellen en œils‐
de‐bœuf.

voor WO I

136985

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Langeraert – Van de Voorde

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 103 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, deel uitmakend van een ensemble van vier, per twee
gekoppelde huizen, volgens de bouwaanvraag van 1913 opgetrokken
in opdracht van bouwheer Max De Poorter naar ontwerp van
architect Franz Langeraert – Van de Voorde.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

136986

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Langeraert – Van de Voorde

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 105 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, deel uitmakend van een ensemble van vier, per twee
gekoppelde huizen, volgens de bouwaanvraag van 1913 opgetrokken
in opdracht van bouwheer Max De Poorter naar ontwerp van
architect Franz Langeraert – Van de Voorde.

voor WO I

Langeraert François (Ontwerper)

136987

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 107, 107A (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis van drie bouwlagen en vier traveeën
onder een plat dak, met aanhorigheden in de Zebrastraat, volgens een
bouwaanvraag van 1913 in opdracht van bouwheer A. Stalins.

voor WO I

neoclassicisme

136988

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 109 (Gent)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder een pseudomansardedak met oeil‐de‐boeuf en dakkapel onder
gebogen fronton, volgens een bouwaanvraag van 1912 opgericht in
opdracht van bouwheer Richard Bertens.

voor WO I

neoclassicisme

136989

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 111 (Gent)

Burgerhuis volgens een bouwaanvraag van 1912 opgericht in
opdracht van Anne en Henriette Kreling, opgevat als een enkelhuis
met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder een
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

136990

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 115 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven een
souterrain, volgens een bouwaanvraag van 1923 opgericht samen
met de woningen Tentoonstellingslaan 117 en Tentoonstellingslaan
119, in opdracht van de heer Ch. De Potter naar ontwerp van
architect Charles Hoge.

burgerhuizen

interbellum

neoclassicisme

Hoge Charles (Ontwerper)

136991

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 117 (Gent)

Burgerhuis in art deco, met twee traveeën en drie bouwlagen boven burgerhuizen
een souterrain en onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van
1923 gebouwd samen met de huizen ernaast Tentoonstellingslaan
115 en Tentoonstellingslaan 119, in opdracht van bouwheer Ch. De
Potter naar ontwerp van architect Charles Hoge.

interbellum

art deco

Hoge Charles (Ontwerper)

807/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Henderick Geo (Ontwerper),
Henderick Geo (Opdrachtgever)

art nouveau

Buyck Prosper (Ontwerper)
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datering

stijl

Hoekpand naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 119 (Gent)

Art‐decogebouw met opvallende hoekligging met de Zebrastraat,
volgens bouwaanvraag van 1923 samen ontworpen met de huizen
Tentoonstellingslaan 115 en Tentoonstellingslaan 117, in opdracht
van bouwheer Ch. De Potter en naar ontwerp van architect Charles
Hoge.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

art deco

136993

Burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 123 (Gent)

Burgerhuis, te dateren omstreeks het eerste kwart van de twintigste
eeuw, opgericht als een enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een mansardedak met twee dakkapellen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136994

Hoekpand met winkel naar ontwerp van A. Gent
De Groote

Gent

Tentoonstellingslaan 125 (Gent)

Woning met winkelfunctie, volgens een bouwaanvraag van 1923
opgetrokken in opdracht van bouwheer Leon Boterdaele, naar
ontwerp van architect A. De Groote. Hoekpand van drie bouwlagen
onder een vernieuwd mansardedak met dakkapellen.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

136995

Meergezinswoning Les 4 saisons

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 127 (Gent)

Meergezinswoning met drie, één en twee traveeën en drie bouwlagen meergezinswoni interbellum
onder een zadeldak, geregistreerd in het kadaster in 1927.
ngen

136996

Burgerhuis naar ontwerp van Victor
Lippens

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 137 (Gent)

Burgerhuis volgens een bouwaanvraag van 1923 opgetrokken in
opdracht van M. Van Loo naar ontwerp van architect Victor Lippens.

136997

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 139, 143‐145, 145A‐ Eenheidsbebouwing van burgerhuizen, meer bepaald enkelhuizen van burgerhuizen
D (Gent)
twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder
zadeldaken, opgetrokken volgens repeterend schema, geregistreerd
in het kadaster in 1915.

136998

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 149 (Gent)

Burgerhuis in art nouveau van twee traveeën en drie bouwlagen
boven een souterrain onder zadeldak, ontworpen volgens een
bouwaanvraag uit 1913. De gevel kenmerkt zich door decoratief
uitgewerkte tegelpanelen, vervaardigd in de ateliers van Gilliot et
Compagnie.

burgerhuizen

voor WO I

136999

Burgerhuis naar ontwerp van 1913

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 151 (Gent)

burgerhuizen
Art‐nouveau‐getint huis van 1913. Enkelhuis met twee ongelijke
traveeën en drie bouwlagen gemarkeerd door een zware erker op de
bel‐etage en variërende vensteropeningen, afgezet met tweekleurige
faiencetegels.

voor WO I

137000

Slagerij naar ontwerp van Georges
Verenghen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 153 (Gent)

slagerijen
Winkelhuis met drie bouwlagen en één travee, naar ontwerp van
architect G. Verenghen, van 1908, gebouwd als een slagerij. Begane
grond met winkelpui en twee zijdeuren onder I‐balken.
Bovenverdieping met drielichten en centraal ijzeren balkon op de bel‐
etage.

voor WO I

137001

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 155 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912
opgericht in opdracht van weduwe D’Hondt als een enkelhuis met
twee traveeën en drie bouwlagen en een souterrain onder een
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

137002

Burgerhuis gebouwd onder leiding van
aannemer J.C. Beert

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 24 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven souterrain
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1912 gebouwd onder
leiding van aannemer J.C. Beert, in opdracht van J. Heursel.

burgerhuizen

voor WO I

137003

Burgerhuis naar ontwerp van Jules Van
den Hende

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 26 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis in art‐decostijl van twee traveeën en vier
bouwlagen onder een zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1924
opgericht naar ontwerp van architect Jules Van den Hende in
opdracht van Albert D’Havé als woning voor een deel van zijn
personeel.

burgerhuizen

interbellum

137004

Burgerhuis naar ontwerp van Jules Van
den Hende

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 28 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen,
zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1922 in opdracht van Albert
werkplaatsen
D’Havé, naar ontwerp van Jules Van den Hende. Op hetzelfde perceel
voorzien van siertuin en werkhuizen en burelen in de Leeuwstraat.

interbellum

808/1748

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon
Hoge Charles (Ontwerper)

De Groote Aimé (Ontwerper)

interbellum

Lippens Victor (Ontwerper)

WO I

art nouveau

Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper)

neoclassicisme

Beert J.C. (Ontwerper)

art deco

Van den Hende Jules (Ontwerper),
D'Havé Albert (Opdrachtgever)

Van den Hende Jules (Ontwerper),
D'Havé Albert (Opdrachtgever)
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137005

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 30 (Gent)

burgerhuizen, voor WO I
Neoclassicistisch burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
opslagplaatsen
onder een zadeldak, met magazijn en aanhorigheden in de
Leeuwstraat, volgens bouwaanvraag van 1909 opgericht in opdracht
van handelaar Alphonse Branquaer.

137006

Burgerhuis naar ontwerp van Emile De
Weerdt

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 32 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl volgens
bouwaanvraag van 1915 opgericht in opdracht van juffrouw Cl. De
Kneef naar ontwerp van architect Emile De Weerdt. Het enkelhuis
heeft twee traveeën en drie bouwlagen onder een
pseudomansardedak met dakkapel onder gebogen fronton met
pijnappelbekroning en een oeil‐de‐boeuf.

burgerhuizen

voor WO I

137007

Burgerhuis naar ontwerp van Urbain
Crommen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 34 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
een pseudomansardedak met dakkapel onder gebogen fronton met
vuurpot en een oeil‐de‐boeuf, volgens bouwaanvraag van 1913 met
garage in de Leeuwstraat, opgericht in opdracht van Fr. Faché naar
ontwerp van architect Urbain Crommen.

voor WO I

137008

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 36 (Gent)

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht
van August Bert, opgevat als een enkelhuis met drie bouwlagen en
souterrain onder een zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

137009

Burgerhuis naar ontwerp van 1913

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 38 (Gent)

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1913 opgericht in opdracht
van G. Ralet, opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en drie
bouwlagen met souterrain onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

137010

Burgerhuis naar ontwerp van G. Martens

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 40 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1914 opgericht in
opdracht van J. Allart en naar ontwerp van G. Martens.

burgerhuizen

WO I

137011

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Georges Merlé

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 42‐52 (Gent)

Appartementsgebouw met afgeronde hoektravee in art deco met
twee winkels op de gelijkvloerse verdieping volgens bouwaanvraag
van 1932 opgericht in opdracht van professor Paul Vander Linden
naar ontwerp van architect Georges Merlé.

appartementsge interbellum
bouwen

137012

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 51 (Gent)

Burgerhuis van drie bouwlagen onder zadeldak met een puntgevel, in burgerhuizen
traditionalistische stijl naar ontwerp van architect Charles Hoge, zie
gevelsteen rechts op de pui.

137013

Burgerhuis in art deco

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 53 (Gent)

Burgerhuis in art deco in opdracht van de heer Bataille volgens
bouwaanvraag van 1924, opgevat als een enkelhuis met bredere
venstertravee en smallere deurtravee van drie bouwlagen met
souterrain onder een zadeldak.

burgerhuizen

137014

Hoekcomplex

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 54 (Gent)

Hoekgebouw, geregistreerd in het kadaster in 1929 en vormgegeven herenhuizen
als een onderkelderd hoekcomplex van drie bouwlagen en zeven
traveeën onder een pseudomansardedak met dakkapellen.

137015

Appartementsgebouw naar ontwerp van
Albert D'Havé

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 6‐22 (Gent)

Onderkelderd appartementsgebouw van zeven traveeën en drie
bouwlagen, deels onder zadeldak en deels onder plat dak, volgens
bouwaanvragen van 1931 en 1935, gebouwd naar ontwerp en in
opdracht van Albert D’Havé.

appartementsge interbellum
bouwen

137016

Burgerhuis ontworpen door Adolphe Van
de Kerkhove

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 63 (Gent)

Enkelhuis met art‐nouveau‐inslag van twee traveeën en twee
bouwlagen onder een mansardedak, volgens een bouwaanvraag van
1908 naar ontwerp van architect Adolphe Van de Kerkhove. Deze
woning is het eerste pand dat langs de Tentoonstellingslaan werd
opgetrokken.

burgerhuizen

voor WO I

137017

Hoekpand naar ontwerp van Bernard Van
Heule

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 64 (Gent)

Hoekpand met respectievelijk twee, twee en drie traveeën en
burgerhuizen
oorspronkelijk drie bouwlagen hoog onder een vernieuwd dak, op de
hoek van de Tentoonstellingslaan met de Tijgerstraat, volgens
bouwaanvraag van 1910 twee huizen in opdracht van G. Heughebaert
naar ontwerp van architect Bernard Van Heule.

voor WO I

809/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neostijl

De Weerdt Emile (Ontwerper)

Crommen Urbain (Ontwerper)

Martens G. (Ontwerper)

art deco

Merlé Georges (Ontwerper)

interbellum

neotraditioneel

Hoge Charles (Ontwerper)

interbellum

art deco

interbellum

D'Havé Albert (Ontwerper)

art nouveau

Van de Kerkhove Adolphe
(Ontwerper)

Van Heule Bernard (Ontwerper)
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137018

Garage Auto‐Palace

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 65, 65A‐B (Gent)

Garagein nieuwe zakelijkheid van circa 1930, gekenmerkt door een
strikt functionele vormgeving met zuivere lijnen en kubistische
vormen.

garagebedrijven interbellum

modernisme

137019

Burgerhuis naar ontwerp van Albert Van
huffel

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 67 (Gent)

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd en gedateerd.
Bakstenen gebouw op beraapte onderbouw met brede deur en
garagepoort onder bekronende vensterrij met kleurig glas in lood in
art‐decostijl.

burgerhuizen

art deco,
modernisme

137020

Burgerhuis naar ontwerp van Georges
Verenghen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 69 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd burgerhuis, opgevat als een enkelhuis met bredere
venstertravee en smallere deurtravee van drie bouwlagen, volgens
bouwaanvraag van 1913 opgericht in opdracht van juffrouw E. Van
Schoor naar ontwerp van architect Georges Verenghen, bewoner van
het aanpalende pand nummer 71.

137021

Architectenwoning van Georges
Verenghen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 71 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis in art‐nouveaustijl volgens bouwaanvraag
van 1911 naar ontwerp van architect Georges Verenghen als eigen
woning, opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder een plat dak.

137022

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Fétu Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 76 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met voorgevel van burgerhuizen
Euvillesteen gemarkeerd door een brede centrale erker onder
gebogen kroonlijst op de bel‐etage.

137023

Burgerhuis naar ontwerp van Ernest Van
Hamme

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 78 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
een mansardedak bekleed met leien en twee vernieuwde
dakkapellen, volgens bouwaanvraag van 1923 opgericht in opdracht
van katoenhandelaar L. Moerman naar ontwerp van architect Ernest
Van Hamme.

interbellum

137024

Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume
Monnier

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 86 (Gent)

Burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en vier bouwlagen onder burgerhuizen
een zadeldak, naar ontwerp van architect Guillaume Monnier,
gesigneerd in de plint. Decoratief uitgewerkte gevel met
tegeltableaus.

voor WO I

art nouveau

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

137025

Burgerhuis naar ontwerp van A. Bracke

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 90 (Gent)

Onderkelderd modernistisch burgerhuis met drie bouwlagen onder
een plat dak, volgens bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht
van bouwheer Robert Van Hecke naar ontwerp van architect A.
Bracke, ook ontwerper van het naastgelegen huis nummer 92.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Bracke Achiel (Ontwerper)

137026

Burgerhuis naar ontwerp van A. Bracke

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 92 (Gent)

Onderkelderd modernistisch burgerhuis van drie bouwlagen en twee burgerhuizen
traveeën onder een plat dak, volgens bouwaanvraag van 1932
opgericht in opdracht van de gezusters J. en M. Bracke naar ontwerp
van architect A. Bracke, die ook de ontwerper was van het
naastgelegen huis nummer 90.

interbellum

modernisme

Bracke Achiel (Ontwerper)

137027

Burgerhuis naar ontwerp van Geo
Henderick

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 93 (Gent)

burgerhuizen
Art‐nouveaugetint burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912
opgericht in opdracht van de heer Charel Stacino Dechesellenaar naar
ontwerp van architect Geo Henderick en opgevat als een enkelhuis
met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder een
zadeldak.

voor WO I

137028

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 94 (Gent)

Modernistisch burgerhuis van drie bouwlagen onder een plat dak,
geregistreerd in het kadaster in 1933. Enkelhuis met drie bouwlagen
onder een plat dak en parement van gele baksteen.

burgerhuizen

interbellum

137029

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 95 (Gent)

Intact bewaard burgerhuis, volgens bouwaanvraag van 1912 naar
ontwerp van architect Urbain Crommen. Parement van grijswitte
geperste bakstenen met royaal gebruik van arduin. De gevel is
markant gedecoreerd met bijzondere tegels van de firma Helman.

burgerhuizen

voor WO I

137030

Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 96 (Gent)

Onderkelderd modernistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag
van 1932 opgericht in opdracht van weduwe Vaernewyck naar
ontwerp van architect Charles Hoge; opgevat als een enkelhuis met
twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.

burgerhuizen

interbellum

810/1748

datering

interbellum

stijl

voor WO I

architectenwoni voor WO I
ngen

plantensoort

context

persoon

Van huffel Albert (Ontwerper)

Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper)

art nouveau

Verenghen Georges Beloni
(Ontwerper), Verenghen Georges
Beloni (Opdrachtgever)

Fétu Maurice (Ontwerper)

Van Hamme Ernest (Ontwerper)

Henderick Geo (Ontwerper)

modernisme

Crommen Urbain (Ontwerper)

modernisme

Hoge Charles (Ontwerper)
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137031

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Langeraert ‐ Van de Voorde

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 97, 97A‐E (Gent)

Onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht burgerhuizen
in opdracht van de heer Fr. Coutelier naar ontwerp van architect
Franz Langeraert – Van de Voorde; opgevat als enkelhuis met twee
traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met leien en
twee dakkapellen. De gevel is versierd met twee tegelfriezen met
voorstelling van waterlelies, banden van groen geglazuurde baksteen
en een arduinen puilijst.

voor WO I

137032

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 98 (Gent)

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht
van bouwheer R. Caenepeel als een enkelhuis met twee traveeën en
drie bouwlagen met souterrain onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

137033

Burgerhuis naar ontwerp van Franz
Langeraert – Van de Voorde

Gent

Gent

Tentoonstellingslaan 99 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, deel uitmakend van een ensemble van vier, per twee
gekoppelde huizen, volgens de bouwaanvraag van 1913 opgetrokken
in opdracht van bouwheer Max De Poorter naar ontwerp van
architect Franz Langeraert – Van de Voorde.

voor WO I

137034

Kaaimuur

Gent

Gent

Terneuzenlaan zonder nummer (Gent)

Kade aangelegd in 1880‐1886 aan de oostelijke kant van de in 1880‐
1881 gegraven en circa 1100 meter lange Voorhaven.
Havenuitrusting tussen de kaaimuur en de steenweg gepland door
stadsingenieur E. Braun.

137036

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 14, 14A (Gent)

Breedhuis van van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak burgerhuizen
met twee getrapte dakvensters, gebouwd in opdracht van
kunstschilder P. Boss, volgens gevelsteen naar ontwerp van architect
A.R. Janssens in 1909.

137035

Stadswoningen

Gent

Gent

Theresianenstraat 1‐5 (Gent)

Enkelhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen afgedekt met
een zadeldak, daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137037

Stadswoningen

Gent

Gent

Theresianenstraat 16‐20 (Gent)

Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
daterend van 1842, met heden volledig gedecapeerde gevel.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

137038

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 2 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak;
baksteenbouw verwerkt met gecementeerde venster‐ en
deuromlijstingen, daterend van circa 1930..

burgerhuizen

interbellum

137040

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 22 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak; in
1975 ontpleisterde lijstgevel in laat‐empirestijl uit het eerste kwart
van de negentiende eeuw.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

137039

Opslagplaats met neotraditionele tuitgevel Gent

Gent

Theresianenstraat 22 (Gent)

Neotraditionele tuitgevel van één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk als magazijn opgetrokken uit bak‐ en hardsteen eind
19de of begin 20ste eeuw.

opslagplaatsen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137041

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 24 (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag met
zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw; de glazenier Cam.
Ganton, eigenaar geworden van het huis in 1908, verfraaide de
voorgevel met onder meer faiencetableaus.

tweede kwart
19de eeuw

137042

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 26 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag met
zadeldak en bepleisterde en geschilderde lijstgevel volgens de
bouwaanvraag van 1844. Begane grond met imitatiebanden.
Rechthoekige bovenvensters in geprofileerde omlijsting.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137043

Burgerhuis

Gent

Gent

Theresianenstraat 28 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en twee en een halve bouwlagen met zadeldak, uit het
tweede kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137044

Stadswoning

Gent

Gent

Theresianenstraat 30‐32 (Gent)

Stadswoning met eenvoudige lijstgevel van vier traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1842.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

811/1748

typologie

kaaimuren

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Langeraert François (Ontwerper)

Langeraert François (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

neotraditioneel

empire

neotraditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)
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137045

Stadswoningen

Gent

Gent

Theresianenstraat 4‐12, 6A, 12A (Gent)

Stadswoningen met eenvoudige ontpleisterde lijstgevels van in totaal stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
twaalf traveeën met twee bouwlagen en een zadeldak, volgens
bouwaanvraag daterend van 1839. Nummer 8 met één verdieping
verhoogd in het begin van de 20ste eeuw.

137046

Kloostergang en kapel

Gent

Gent

Theresianenstraat 7 (Gent)

17de eeuw,
Bakstenen gebouw, gelegen achterin een ommuurde tuin, op het
kloosters,
vroegere terrein van het karmelietessenklooster. Van 1844 tot 1877 omheiningsmur tweede kwart
19de eeuw
Huis van Bermhartigheid voor Boetvaardige Dochters. In dit complex en, kapellen
is één van de onderkelderde 17de‐eeuwse kloostergangen van het
(gebouwen en
voormalige karmelietessenklooster bewaard. Ernaast bakstenen 19de‐ structuren)
eeuwse kapel onder zadeldak, verlicht door rondboogvensters met
gebrandschilderde ramen.

137047

Klooster van de ongeschoeide
karmelietessen

Gent

Gent

Theresianenstraat 9 (Gent)

Het voormalige karmelietessenklooster klimt op tot de 17de eeuw en
werd op harmonische wijze aangepast tijdens de 19de eeuw. Hierbij
werd het concept van een contemplatieve kloosterorde gevolgd,
namelijk met de klassieke kloosteraanleg met pandgangen rondom
een vierkant pandhof ten zuiden van de kerk.

137048

Brouwerij Het Sleutelken

Gent

Gent

Tichelrei 2A (Gent)

Vrijstaand gebouw, voorheen linker zijgevel palend aan de gedempte brouwerijen,
Schipgracht, vermoedelijk daterend uit 16de eeuw. Voorgevel op de fabrieksschoors
tenen
Tichelrei volgens archiefstukken gewijzigd in 1714. Onderkelderd
breedhuis van oorspronkelijk vijf traveeën onder zadeldak. Industriële
19de‐eeuwse achterbouw met in gevel ingebouwde ronde
schoorsteen.

19de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

137049

Burgerhuis

Gent

Gent

Tijgerstraat 1 (Gent)

Dit burgerhuis met voorzichtig gebruik van geometrische vormen uit burgerhuizen
de art deco en bovenaan de gevel een bepleisterde band met vegetale
motieven werd in 1923 ontworpen in opdracht van houthandelaar
Ernest Van de Putte.

interbellum

137050

Rij burgerhuizen ontworpen door Jules De Gent
Cuyper

Gent

Tijgerstraat 11‐15 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van drie burgerhuizen werd in 1913 ontworpen door
architect Jules De Cuyper. De architect liet zich inspireren door de art
nouveau en wijkt af van de traditionele strakke gevelindeling.
Oorspronkelijk maakte het pand op nummer 17 ook deel uit van dit
ensemble.

voor WO I

De Cuyper Jules (Ontwerper)

137052

Burgerhuis ontworpen door A. De Bondt‐
Boelens

Gent

Gent

Tijgerstraat 23 (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1912 ontworpen door Achilles De Bondt‐
Boelens. Het ontwerp van deze gevel wordt nog gerekend tot de
proto‐art‐deco, met elementen van de Wiener Sezession‐stijl. De
ovale vensters verwijzen naar deze Weense stijl, die ook al snel
geometrisch gestileerd werden tot achthoeken zoals het traplicht
boven de voordeur.

burgerhuizen

voor WO I

De Bondt‐Boelens Achilles
(Ontwerper)

137051

Hoekcomplex naar ontwerp van Georges
Merlé

Gent

Gent

burgerhuizen
Tijgerstraat 2‐4, Willem Wenemaerstraat 1 Hoekcomplex voornamelijk in art‐decostijl, volgens bouwaanvraag
(Gent)
van 1923 naar ontwerp van architect G. Merlé. Gedrukte onderbouw
van arduin afgezet met zaagtandfries die omheen de deur‐ en
vensteropeningen loopt.

812/1748

typologie

kloostertuinen,
bakhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
schuren,
poorten
(bijgebouwen),
omheiningsmur
en,
Mariagrotten,
kluizen,
kloosters,
calvariebergen,
beluiken

datering

interbellum,
voor WO I,
tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
17de eeuw

interbellum

stijl

neogotiek,
neoclassicisme,
traditioneel

art deco

plantensoort

context

persoon

de Lobelle Charles (Ontwerper),
Steyaert François (Ontwerper)

Merlé Georges (Ontwerper)
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137053

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tijgerstraat 25 (Gent)

137055

Burgerhuis

Gent

Gent

Tijgerstraat 33 (Gent)

Dit burgerhuis met rode bakstenen gevel en met verwerking van
keramische tegeltableaus in de gevel werd in 1911 ontworpen op
vraag van S. De Kneef‐Van der Cruyssen.

137056

Burgerhuis ontworpen door Edmond Maes Gent

Gent

137054

Samenstel met bakstenen gevels

Gent

137057

datering

stijl

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1912 ontworpen.
Deze woning sluit aan bij de conventionele, bepleisterde gevels in de
straat, die teruggrijpen naar de doorsnee neoclassicistische bouwstijl
die de 19de‐eeuwse burgerhuizen in Gent typeerden. De rijwoning
telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen
zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

burgerhuizen

voor WO I

Tijgerstraat 35 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1911 ontworpen door
architect Edmond Maes. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en
drie bouwlagen boven souterrain en afgedekt door een laag zadeldak.

voor WO I

Maes Edmond (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

Gent

Tijgerstraat 3‐5 (Gent)

Dit samenstel van twee bijna identieke burgerhuizen met kleurrijke
gele bakstenen lijstgevels werd in 1914 ontworpen door architect
Edmond Maes. Dit samenstel is representatief voor de bebouwing in
de Tijgerstraat.

burgerhuizen

voor WO I

Maes Edmond (Ontwerper)

Burgerhuis ontworpen door Edmond Maes Gent

Gent

Tijgerstraat 37 (Gent)

Burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1912 ontworpen door
architect Edmond Maes, ook de ontwerper van het ernaast gelegen
huis, Tijgerstraat 35.

burgerhuizen

voor WO I

Maes Edmond (Ontwerper)

137058

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Tijgerstraat 7 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1912 ontworpen door burgerhuizen
architect Florimond Vervalcke. De rijwoning telt twee ongelijke
traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder een
pannen zadeldak, en is voorzien van een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

Vervalcke Florimond (Ontwerper)

137059

Burgerhuis

Gent

Gent

Tijgerstraat 9 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een eclectische stijl werd in 1912 ontworpen door
architect Florimond Vervalcke. De rijwoning telt twee bouwlagen
boven een souterrain en onder een leien mansardedak met centrale
houten dakkapel. De lijstgevel staat op een hoge, hardstenen sokkel
met zware imitatiebossage en het parement is verder opgebouwd uit
natuursteen en rode baksteen in sierverband.

voor WO I

eclecticisme

Vervalcke Florimond (Ontwerper)

137060

Stedelijk nachtverblijf voor mannen en
vrouwen

Gent

Gent

Tinkstraat 5, 5A, 7A‐E (Gent)

Nachtverblijf van de stad voor mannen uit 1888, later uitgebreid met godshuizen
één voor vrouwen uit 1891 naar ontwerp van architect Beert‐
Campens fils. Oorspronkelijk een dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

137062

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 10 (Gent)

Stadswoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak stadswoningen 17de eeuw
met trapgevel met 5 treden + topstuk,; bak‐ en zandsteenbouw uit
17de eeuw.

137063

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 11‐13 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met lessenaarsdak,
mogelijk uit de 16de eeuw met aanpassingen uit eind 18de eeuw.

137061

Hoekhuis

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 1‐3 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Hoekhuis van drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, volgens
19de eeuw,
archiefstukken van 1835. Rechts zijaanbouw in de Tinnenpotstraat:
derde kwart
verankerde, bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
19de eeuw
dubbelhuisopstand, volgens archiefstukken verbouwing van 1851 van
een oudere kern.

137064

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 14 (Gent)

Traditioneel diephuisje van twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak; daterend uit 16de of 17de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde puntgevel, vermoedelijk een voormalige trapgevel.

arbeiderswonin 16de eeuw,
gen
17de eeuw

137065

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 15 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
volgens gevelsteen gebouwd door F. De Poorter ‐ J. Delorge in 1849.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

813/1748

typologie

stadswoningen 16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

Beert‐Campens René fils
(Ontwerper)
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137066

Woning Derks‐Lowie

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 17 (Gent)

Tussen 1984 en 1986 realiseerde men op dit perceel een eerste van stadswoningen vanaf 1975
een hele reeks stadswoningen naar ontwerp van Marie‐José Van Hee.
Diephuis van vijf traveeën op de hoek van een steeg. Een tuinmuur
langs deze steeg verbindt de woning met een carport achteraan het
perceel.

137067

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 18 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw,
Breedhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, in kern
eerste helft
opklimmend tot de 18de eeuw, De voorgevel werd aangepast en
20ste eeuw
voorzien van cementering met schijnvoegen in het tweede kwart van
de 20ste eeuw.

137068

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 20 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met afgewolfd
zadeldak, uit tweede helft 18de eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

137069

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 22 (Gent)

Breedhuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137070

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 24 (Gent)

Stadswoning met gecementeerde lijstgevel met sporen van oudere
kern. De oorspronkelijke puntgevel werd in 1864 aangepast tot
lijstgevel. Deur met bovenlicht en verankering verwijzen naar de
vroegere toestand.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

137071

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 45 (Gent)

Rijhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwaanvraag daterend van 1833.

arbeiderswonin tweede kwart
gen
19de eeuw

137072

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 5 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en afgedekt met steil
zadeldak, vermoedelijk uit 16de eeuw, bovenvensters aangepast in
19de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw

137073

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 8 (Gent)

Enkelhuis met trapgevel met 5 treden + topstuk van oorspronkelijk
drie, heden één travee met twee bouwlagen en zadeldak,
opklimmend tot 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

137074

Stadswoning

Gent

Gent

Tinnenpotstraat 9 (Gent)

Rijhuisje van oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, daterend uit 18de eeuw, heden met één verdieping
verhoogd.

stadswoningen 18de eeuw

137077

Sluiswachterswoningen

Gent

Gent

Tolhuiskaai 2‐3, 4‐6 (Gent)

Sashuizen gelegen op een eilandje in het Tolhuisdok. Het eilandje is
bereikbaar vanuit de Wiedauwkaai via een brugje en vanuit de
Sassekaai met twee brugjes met ijzeren reling met leeuwenkopjes.
Donkere neogotische gebouwen van baksteen, daterend van de jaren
1880, bij de aanleg van de Voorhaven.

administratiege vierde kwart
bouwen, sluis‐ 19de eeuw
en
brugwachtersw
oningen

137078

Tolhuissluis

Gent

Gent

Tolhuiskaai zonder nummer (Gent)

Schutsluis van 1889, kolkwanden en sluishoofden volledig in
natuursteen. Omheining sluis bestaande uit lage arduinen palen met
elkaar verbonden door gesmede ketting bestaande uit zware
rechthoekige schakels.

sluizen

137079

Maalderij De Nieuwe Molens van Gent en
Brugge

Gent

Gent

Tondelierlaan 1‐25, 1A (Gent)

Behouden gevel van het voormalige magazijn, representatief voor de maalderijen,
opslagplaatsen
industriële architectuur van rond de eeuwwisseling. Een eerste
gedeelte van zeven traveeën dateert van 1897 naar ontwerp van E.
De Weerdt, in 1904 uitgebreid in dezelfde stijl met zeven traveeën
rechts naar ontwerp van dezelfde architect; verhoogd met twee
bouwlagen in 1930 naar ontwerp van architect H. Thilly.

137080

Tongstraat

Gent

Gent

Tongstraat 1‐12 (Gent)

Korte rechte verbindingsstraat tussen Lozevisserstraat en
Tarbotstraat van 1896. In opdracht van de Gentsche Naamlooze
Bouwmaatschappij in 1897 voorzien van arbeiderswoningen in
eenheidsbebouwing met eclectische inslag naar ontwerp van
architect J.G. Semey.

814/1748

typologie

datering

stijl
postmodernism
e

plantensoort

context

persoon
Van Hee Marie‐José (Ontwerper)

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

De Weerdt Emile (Ontwerper),
Thilly H. (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

137086

Hoeve

Gent

Gent

Tuinwijklaan 83 (Gent)

boerenwoninge eerste helft
Zeer laag hoevetje op de hoek met de Voskenslaan, gelegen in een
19de eeuw
omhaagde tuin en toegankelijk via een houten hek. Boerenhuisje van n, hoeven,
heden vier en vier traveeën met één bouwlaag en zadeldak met linker stallen
aanbouwsel onder schilddak en haakse achterbouw onder snijdend
zadeldak, daterend uit eerste helft 19de eeuw.

137087

Stadswoning

Gent

Gent

Turrepoortsteeg 1, 1E (Gent)

Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit eind 18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

137088

Poortgebouw van 1764

Gent

Gent

Turrepoortsteeg 3 (Gent)

Poortgebouwtje dwars over de steeg gebouwd in 1764 als achterhuis
van Oude Houtlei 10. Middenpenant voorzien van muurkapel met
gepolychromeerd Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met Kind, geflankeerd
door twee lantaarns.

derde kwart
achterhuizen,
18de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
kastkapellen

137089

Stadswoning

Gent

Gent

Turrepoortsteeg 5 (Gent)

Breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in stadswoningen vierde kwart
kern opklimmend tot eind 18de eeuw.
18de eeuw

137090

Hoekhuis

Gent

Gent

Tussen 't Pas 1, 1A‐B (Gent)

Hoekhuis met drie en een halve bouwlaag van respectievelijk drie en burgerhuizen, 19de eeuw
zeven traveeën onder schilddak, uit de 19de eeuw. Linker bijbouw van omheiningsmur
één travee met twee bouwlagen met plat dak en attiek met siervazen en
op hoeken.

137092

Burgerhuis

Gent

Gent

Tussen 't Pas 11 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak, in kern opklimmend tot tweede helft 18de eeuw. Rechts
korfboogvormige inrijpoort.

137093

Twee stadswoningen met winkel

Gent

Gent

Tussen 't Pas 13‐15 (Gent)

Gelijkaardige enkelhuizen van elk drie traveeën met twee bouwlagen stadswoningen, 19de eeuw,
en zadeldak, uit tweede helft 18de eeuw‐19de eeuw.
winkels
tweede helft
18de eeuw

137094

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Tussen 't Pas 17‐19, 19A‐B (Gent)

Twee gekoppelde enkelhuizen van elk drie traveeën met drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

137095

Hoekhuis

Gent

Gent

Tussen 't Pas 2 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder schilddak met burgerhuizen
heden beschilderde bakstenen gevels, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

137096

Burgerhuizen met winkels

Gent

Gent

Tussen 't Pas 20‐24, 22A‐D, 24A‐E (Gent)

Huizenblok van zes traveeën met vier bouwlagen onder een schilddak burgerhuizen,
winkels
met heden gedecapeerde gevels, uit de 19de eeuw, met houten
winkelpuien.

19de eeuw

137097

Burgerhuis

Gent

Gent

Tussen 't Pas 3, 3A (Gent)

Enkelhuis van zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit 19de burgerhuizen
eeuw.

19de eeuw

137098

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Tussen 't Pas 32‐34, 32A‐C (Gent)

Twee identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen burgerhuizen
en kelderverdieping onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

tweede helft
19de eeuw

137091

Stadswoningen

Gent

Gent

Tussen 't Pas 8‐12 (Gent)

Aanvankelijk drie gelijkaardige enkelhuizen met vier bouwlagen van stadswoningen eerste helft
19de eeuw
drie en twee traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

137099

Burgerhuis

Gent

Gent

Tussen 't Pas 9 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit
eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel, horizontaal geleed
door puilijst en cordon, afgelijnd met kroonlijst op klosjes.

815/1748

typologie

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

tweede helft
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

137100

Burgerhuis

Gent

Gent

Twaalfkameren 1 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Ontpleisterde
lijstgevel met rechthoekige vensters, op begane grond beluikt, op
bovenverdieping met ijzeren empireleuningen.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137102

Stadswoningen

Gent

Gent

Twaalfkameren 101‐105 (Gent)

Vermoedelijk vroeger een geheel van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, opgesplitst in drie woningen.

stadswoningen 18de eeuw

137104

Stadswoningen

Gent

Gent

stadswoningen tweede kwart
Twaalfkameren 12‐18, 42‐44, 48‐54, 87‐89 Onderkelderde rijhuizen van doorgaans drie traveeën per huis met
19de eeuw,
(Gent)
twee bouwlagen afgedekt met zadeldaken, opgetrokken in
derde kwart
eenheidsbebouwing in tweede‐derde kwart 19de eeuw, nummers 12‐
19de eeuw
18 huizenrij van in totaal tien traveeën daterend van 1853.

137105

Burgerhuizen

Gent

Gent

Twaalfkameren 19‐21 (Gent)

Burgerhuizen met bepleisterde lijstgevel opgesplitst in twee
enkelhuizen van samen zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend van 1855.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

137106

Burgerhuis in second empirestijl

Gent

Gent

Twaalfkameren 23 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in
second‐empirestijl van 1856. Bepleisterde lijstgevel met
enkelhuisopstand.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

second empire

137107

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gent

Twaalfkameren 25‐31 (Gent)

Gekoppelde enkelhuizen met spiegelbeeldschema met bepleisterde
lijstgevel van in totaal zes traveeën, drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1856.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

137108

Stadswoning

Gent

Gent

Twaalfkameren 26 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Stadswoning met ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak, oude kern aangepast in 1840 en voorzien
van later toegevoegde bovenste verdieping.

137109

Hoekhuis

Gent

Gent

Twaalfkameren 28 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw,
Drie bouwlagen hoog hoekhuis onder afgewolfd zadeldak, in kern
tweede kwart
opklimmend tot de 18de eeuw en aangepast in 1825 en 1862; heden
19de eeuw,
gecementeerd.
derde kwart
19de eeuw

137110

Stadswoning

Gent

Gent

Twaalfkameren 36 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137111

Stadswoningen

Gent

Gent

Twaalfkameren 38‐41 (Gent)

Stadswoningen met bepleisterde en gedecapeerde lijstgevels met
oorspronkelijk dezelfde gevelordonnantie daterend van 1853.
Enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve of drie
bouwlagen.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

137112

Hoekhuis

Gent

Gent

Twaalfkameren 43‐45, 43A‐B (Gent)

Onderkelderd hoekpand met in totaal negen traveeën en twee en een stadswoningen, tweede kwart
winkels
19de eeuw
halve bouwlaag onder twee haakse zadeldaken, doorlopend over
huizenblok confer Krommenelleboog nummers 76‐84 daterend van
1843. Versierde architraaf en kroonlijst met meander op consoles
waartussen alternerend vensters van de halve verdieping en panelen
met vrouwenhoofdjes.

137103

Stadswoningen

Gent

Gent

Twaalfkameren 4‐6, 33‐35, 107 (Gent)

Breedhuizen met bepleisterde lijstgevel van twee, drie of vier
traveeën per huis en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak;
nummers 4‐6 eenheidsbebouwing daterend van 1833.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

137113

Burgerhuis ontworpen door Alfons Van de Gent
Vijver

Gent

Twaalfkameren 47 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met vermelding: Van de
Vijver Arch. 1908. Horizontale geleding door middel van
imitatiebanden, doorlopende geprofileerde, gekorniste onder‐ en
bovendorpels, cordons en hoofdgestel.

burgerhuizen

816/1748

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

Van de Vijver Alfons (Ontwerper)
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137114

Burgerhuis ontworpen door Victor Horta

Gent

Gent

Twaalfkameren 49 (Gent)

Burgerhuis met lijstgevel van drie bouwlagen met verspringend
aantal traveeën onder zadeldak, samen met nummers 51‐53
opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in 1885.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137115

Burgerhuizen ontworpen door Victor
Horta

Gent

Gent

Twaalfkameren 51‐53 (Gent)

Enkelhuizen van samen zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, burgerhuizen
opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in samenwerking met
beeldhouwer Leroy en schilder De Witte, gedateerd en gesigneerd op
terracottareliëf 1885.

vierde kwart
19de eeuw

137116

Stadswoningen

Gent

Gent

Twaalfkameren 56‐60 (Gent)

Rijhuizen van samen drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak,
uit begin 20ste eeuw. Vooruitspringende houten winkelpuien met
bekronend balkonhek voor de bovenbouw.

137117

Twaalfkamerenbeluik

Gent

Gent

Twaalfkameren 59‐65, 71‐85, 71A‐H, 73A‐ Het huidige Twaalfkamerenbeluik kwam in drie bouwfasen tot stand beluiken,
katoenfabrieken
C, 75A‐B, 77A, 79A, zonder nummer (Gent) in de tweede helft van de 19de eeuw. Alle woningen bezitten twee
bouwlagen, twee traveeën, onder zadeldaken. Het gebouwtje tussen , weverijen
nummer 115 en 107, en deels achter laatstgenoemd werd in 1850
opgetrokken als katoenweverij, en deed einde 19de eeuw dienst als
timmermanswerkhuis.

137118

Burgerhuizen in empire

Gent

Gent

Twaalfkameren 62, 66 (Gent)

Burgerhuizen met bepleisterde empiregeveltjes van elk drie traveeën, burgerhuizen
twee bouwlagen hoog en afgedekt met zadeldak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

137119

Burgerhuis

Gent

Gent

Twaalfkameren 64 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.
Bepleisterde lijstgevel met art‐deco‐inslag uit tweede kwart 20ste
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137120

Hoekhuis

Gent

Gent

Twaalfkameren 76 (Gent)

19de‐eeuws hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak.
Ontpleisterde voor‐ en zijgevel van drie traveeën en gecementeerde
vensteromlijstingen met sluitsteen.

stadswoningen 19de eeuw

137101

Stadswoningen in empirestijl

Gent

Gent

Twaalfkameren 8‐10 (Gent)

Enkelhuizen met bepleisterde en geschilderde gevel in empirestijl van stadswoningen tweede kwart
1827; zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak.
19de eeuw

137121

Stadswoning

Gent

Gent

Twaalfkameren 85A‐D (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen, eerste helft
19de eeuw
bepleisterde voorgevel met empire‐inslag, uit eerste helft 19de eeuw. winkels
Houten 19de‐eeuwse winkelpui met rechterdeur.

137122

Eenheidsbebouwing ontworpen door J.
Migom

Gent

Gent

Twaalfkameren 87‐97 (Gent)

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J. Migom van 1838.
Hoekrisalieten van vier en vijf traveeën waartussen lijstgevel van zes
traveeën.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

137123

Stadswoningen

Gent

Gent

Twaalfkameren 94‐102 (Gent)

Stadswoningen met aangepaste lijstgevels, oorspronkelijk met twee
bouwlagen daterend van 1846, heden drie bouwlagen en elk drie
traveeën met rechthoekige vensters.

omheiningsmur tweede kwart
19de eeuw
en,
stadswoningen

137124

Goed ten Oudenvoorde

Gent

Gent

Twaalfroeden 2‐10 (Gent)

Het Goed ten Oudenvoorde omvat een uitgestrekt domein. Hoeve
met een boerenwoning, opklimmend tot derde kwart 17de eeuw met
18de‐eeuwse koetshuizen, een dwarsschuur en stallen, een kleine
woning, een poortgebouw uit de 18de eeuw dat toegang verleent tot
het achterin gelegen landhuis met bijgebouwen, daterend van 1924
en gebouwd op de plaats van een ouder kasteel.

hoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
boerenwoninge
n

137126

Herenhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Tweebruggenstraat 13 (Gent)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met
mansardedak, volgens opschrift in de plint van 1904 en naar ontwerp
van architect J.G. Semey. Imposante natuurstenen lijstgevel in
neorenaissancestijl.

voor WO I

137127

Hoekhuis

Gent

Gent

Tweebruggenstraat 24, 24A‐C (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen, met schilddak, uit het vierde kwart van burgerhuizen
de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde voorgevel van drie
traveeën met rondboogvormige bovenvensters.

vierde kwart
19de eeuw

817/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Horta Victor (Ontwerper)

neoclassicisme

Horta Victor (Ontwerper)

stadswoningen, voor WO I
winkels

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

empire

empire

Migom Josse (Ontwerper)

18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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137129

Hoekhuis

Gent

Gent

Tweebruggenstraat 32 (Gent)

Onderkelderd hoekhuis van drie bouwlagen, met schilddak uit derde burgerhuizen
kwart 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde voorgevel van drie
traveeën met dubbelhuisopstand. Rechter zijgevel van drie traveeën.

137130

Abdij Nieuwen‐Bosch

Gent

Gent

Tweebruggenstraat 34‐36 (Gent)

Grotendeels behouden 17de‐eeuwse gebouwen, met uitzondering
van het gesloopte kwartier van de abdis en de in begin 19de eeuw
door brand vernielde gebouwen. De oude kloostergang bestond uit
rondom een niet volledig gesloten rechthoekig hof gerangschikte
panden en een kapel met westtoren aan de noordelijke kant van de
hof. De kapel werd aanzienlijk verfraaid eind tweede kwart 17de
eeuw. In de 18de eeuw werden de overige kloostergebouwen
vergroot en verbouwd naar ontwerp van architect Bernard de Wilde.
Nog latere uitbreidingen.

abdijen,
abdijkerken,
duivenverblijve
n, funeraire
constructies,
omheiningsmur
en,
onderwijsgebou
wen, serres,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw, na
WO II

137128

Gevelwand van burgerhuizen

Gent

Gent

Tweebruggenstraat 3‐9, 3A, 3F (Gent)

Eenvoudige bepleisterde gevelwand van drie bouwlagen en dertien
traveeën, bestaande uit vier enkelhuizen van drie of vier traveeën,
volgens archiefstukken van 1865. Nummer 9 gedecapeerd.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

137132

Koninklijk Pensionaat

Gent

Gent

Universiteitstraat 8 (Gent)

Voormalig Koninklijk Pensionaat, ingeplant in het complex van het
oude Jezuïetencollege in 1773 en sedert de stichting van de
universiteit in het eerste kwart van de 19de eeuw ingelijfd bij de
nieuwe leslokalen. Bewaarde linker gevelpartij met bepleisterd
bakstenen gebouw op arduinen plint van dertien traveeën en drie
bouwlagen, daterend van circa 1775.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
internaten

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

137133

Burgerhuis ontworpen door André
Claessens

Gent

Gent

Vaderlandstraat 10 (Gent)

Rijhuis in nieuwe zakelijkheid met drie bouwlagen en plat dak,
gesigneerd: A. Claessens, architect, 1931.

burgerhuizen

137134

Architectenwoning Gaston Eysselinck

Gent

Gent

137135

Woning E. Schelfhout

Gent

137136

Burgerhuis ontworpen door P. Nevejans

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

barok,
neoclassicisme

de Wilde Bernard (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Claessens André (Ontwerper)

Vaderlandstraat 120 (Gent)

Woonhuis van architect G. Eysselinck ontworpen in 1930‐31 in zuiver architectenwoni interbellum
functionele stijl, een van de beste voorbeelden van de internationale ngen
stijlbeweging. Gebouwd in de periode van zijn zogenaamde witte
woningen beïnvloed door de Franse architect Le Corbusier.

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper),
Eysselinck Gaston
(Opdrachtgever)

Gent

Vaderlandstraat 13 (Gent)

Dit bakstenen rijhuis met kleurrijke art‐decogevel werd voor E.
Schelfhout in 1930 gebouwd naar ontwerp van architect G. De
Groote.

burgerhuizen

interbellum

art deco

De Groote G. (Ontwerper)

Gent

Gent

Vaderlandstraat 132 (Gent)

Rijhuis in zakelijke baksteenstijl, volgens archiefstukken naar ontwerp burgerhuizen
van P. Nevejans, van 1931. Enkelhuis van twee traveeën met drie
bouwlagen en plat dak.

interbellum

modernisme

Nevejans Pieter (Ontwerper)

137137

Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick Gent

Gent

Vaderlandstraat 158 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en plat dak. Typische
baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar
ontwerp van architect G. Henderick van 1930.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Henderick Geo (Ontwerper)

137138

Burgerhuis ontworpen door P. Vandevelde Gent

Gent

Vaderlandstraat 19 (Gent)

Rijhuis in art‐decostijl, gesigneerd: P. Vandevelde, architect, P.
Nevejans entrepreneur, volgens bouwaanvraag van 1929. Enkelhuis
van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Vandevelde P. (Ontwerper),
Nevejans Pieter (Uitvoerder)

137139

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Vaderlandstraat 23‐29 (Gent)

Overgangspand tussen de villa's en rijhuizen, in neo‐Lodewijk XVI‐stijl burgerhuizen
volgens archiefstukken van 1928. Bakstenen parement gemarkeerd
door cirkelvormig uitgebouwde rechterhoek.

interbellum

neoclassicisme

Gent

818/1748
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137140

Villa professor A. Hacquaert

Gent

Gent

Vaderlandstraat 47 (Gent)

137141

Burgerhuis in art deco

Gent

Gent

137142

Werkplaatsen van het Hoger Rijksinstituut Gent
voor Technisch en Handelsonderwijs

137149

Rij arbeiderswoningen

137154

datering

stijl

Modernistisch pand opgetrokken door Geo Bontinck als woning voor villa's
(bouwkundig
professor Hacquaert in 1933. Het bakstenen pand is voor de wijk
uitzonderlijk gezien zijn sobere vormgeving waarbij volumewerking in erfgoed)
ex‐ en interieur belangrijker is dan decoratie.

interbellum

modernisme

Vaderlandstraat 64‐88 (Gent)

Art deco dubbelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en
mansardedak met koepeldakjes boven de erkers van de zijtravee.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Gent

Valentin Vaerwyckweg 1 (Gent)

De werkplaatsen, naar ontwerp van de Brusselse architecten Raoul
Brunswyck en Odon Wathelet uit 1976, vormen een groot complex
van twee bouwlagen op grosso modo vierkant grondplan met
opvallende, brutalistische vormgeving. Kenmerkend zijn de
monumentale schuine muurvlakken op de hoeken, bekleed met
betonpanelen met fijne, verticale groeven, afgewisseld met
tussenliggende gevelvlakken bedekt met kunstleien en doorbroken
door lange bandvensters.

onderwijsgebou na WO II
wen

Gent

Gent

Varkensstraat 9‐13, 17 (Gent)

Huizenrij met eenvoudige ondiepe arbeiderswoningen van samen elf arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw
traveeën: elk huisje bevat één travee en een gemeenschappelijke
traptravee met het huisje ernaast, twee bouwlagen en zadeldak,
daterend uit tweede helft 19de eeuw.

Winkelhuis

Gent

Gent

Veldstraat 10‐36 (Gent)

In zijn geheel gecreëerd winkelhuis van 1885, naar ontwerp van
Octaaf Van Rysselberghe. Monumentaal hoekhuis in
neoclassicistische stijl met late second‐empire invloed. Aanleunend
industrieel gebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in de
Nodenaysteeg.

137155

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 13 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
sober bepleisterde voorgevel uit 19de eeuw.

19de eeuw

137156

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 15 (Gent)

Hoger rijhuis van twee traveeën met vier bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
uit de 19de eeuw.

19de eeuw

137157

Stadswoning

Gent

Gent

Veldstraat 17 (Gent)

Oorspronkelijk diephuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw,
zadeldak, met kern uit 17de eeuw, verbouwd tot lijstgevel met drie
vierde kwart
bouwlagen en bepleisterd eind 18de of 19de eeuw, mogelijk in 1780.
18de eeuw

137158

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 19 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en vier bouwlagen, met een
neoclassicistische lijstgevel.

137159

Neogotisch hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 2 (Gent)

Neogotisch hoekhuis volgens archiefstukken daterend van 1885, vier burgerhuizen,
winkels
bouwlagen van respectievelijk drie, een en vier traveeën onder
zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

137160

Burgerhuis in empirestijl

Gent

Gent

Veldstraat 21 (Gent)

Empirehuis van drie traveeën met vijf bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
eerste helft 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

empire

137161

Hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 29 (Gent)

Aanvankelijk groot hoekhuis in een art‐decogetinte stijl van de jaren
1930, recent sterk verbouwd met moderne winkelpui.

burgerhuizen

interbellum

137162

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Veldstraat 33‐35 (Gent)

Aanvankelijk een neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën met
drie bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de
eeuw, heden verdeeld in twee panden, maar met behouden
bepleisterde en beschilderde bovenverdieping.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

819/1748

typologie

nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en, winkels

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon
Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

brutalisme

Brunswyck Raoul J. (Ontwerper),
Wathelet Odon H.O.F.G.
(Ontwerper)

neoclassicisme

Van Rysselberghe Octave
(Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme
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137163

Burgerhuizen

Gent

Gent

Veldstraat 38 (Gent)

Twee huizen met vier bouwlagen en gelijkaardige bepleisterde
voorgevels uit 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

137164

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 39 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met vier bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met dakkapellen, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Behouden
bepleisterde en geschilderde bovenverdiepingen.

137165

Stadswoning

Gent

Gent

Veldstraat 41 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met vier bouwlagen onder zadeldak met stadswoningen eerste helft
sober bepleisterde voorgevel uit eerste helft 19de eeuw.
19de eeuw

137166

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 42 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
met bepleisterde en rijk versierde voorgevel uit 19de eeuw, voorheen
enkelhuis.

19de eeuw

137167

Hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 43 (Gent)

Hoekhuis, volgens archiefstukken door S. De Vigne gebouwd in 1824, burgerhuizen
bij het rechttrekken van de Voldersstraat. Behouden bepleisterde en
geschilderde bovenverdieping van respectievelijk twee, drie en vijf
traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

137168

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 44 (Gent)

burgerhuizen
Rijkelijk neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën met drie
bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

137169

Hotel Schamp

Gent

Gent

Veldstraat 45‐47, Voldersstraat 21 (Gent)

Hoekhuis met de Voldersstraat, in mooie Lodewijk XIV‐stijl, op de fries
gedateerd 1717. Oorspronkelijk dubbelhuis van zeven traveeën met
drie bouwlagen onder schilddak, begin 20ste eeuw verdeeld in twee
delen. Samen met het aanpalende herenhuis vormde het pand
vroeger Hotel Schamp.

winkels,
warenhuizen,
opslagplaatsen,
herenhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw

classicerende
barok

137170

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 46 (Gent)

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en entresol van drie
traveeën onder schilddak, uit de 19de eeuw. Baksteenbouw met
verwerking van Franse kalksteen voor vensteromlijstingen en
hoofdgestel.

burgerhuizen

19de eeuw

137171

Hotel Schamp

Gent

Gent

Veldstraat 47A‐B (Gent)

herenhuizen
Rijk versierd herenhuis in Lodewijk XIV‐stijl, vermoedelijk daterend
van 1721, naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Haaks
aanleunend, kleine gevel met twee lagere bouwlagen van drie
traveeën onder mansardedak, op een gevelsteen gedateerd 1714.
Samen met het links aanpalende herenhuis vormde het pand vroeger
Hotel Schamp.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw

137172

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 48 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met vier bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen,
met dakkapellen, uit eerste kwart 20ste eeuw.
winkels

eerste helft
20ste eeuw

137173

Stadswoning

Gent

Gent

Veldstraat 49 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
19de eeuw.

137174

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 56 (Gent)

bioscopen,
Aanvankelijk burgerhuis uit eerste kwart 20ste eeuw met
vermoedelijk vijf bouwlagen van drie traveeën onder mansardedak, in burgerhuizen
de loop van de 20ste eeuw aangepast en verbouwd tot cinema
waarbij de oorspronkelijke gevelordonnantie enkel op de bovenste
verdieping behouden is.

eerste helft
20ste eeuw

137175

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 57‐59 (Gent)

Heden breedhuis van zes traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, met bepleisterde voorgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw, doch met oudere kern van vijf traveeën onder een geknikt
zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

820/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

De Vigne S. (Ontwerper)

classicerende
barok

de Wilde Bernard (Ontwerper)
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137176

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 6 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met vier bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Behouden bepleisterde en
geschilderde bovenverdieping met neoclassicistische inslag boven
een gewijzigde begane grond met winkelpui.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137177

Hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 62 (Gent)

Hoekpand met de Hoornstraat, heden inwendig verbonden met
nummer 60; met vier bouwlagen van respectievelijk twee, een
afgeronde hoek‐ en vijf traveëen onder afgesnuit dak, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Afgeronde hoektravee verrijkt met
imitatiebanden en balustrade op consoles op de derde bouwlaag.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137178

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 63, zonder nummer (Gent)

Diephuis met trapgevel van 11 treden + topstuk, twee bouwlagen en
zes traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot 17de eeuw,
heden verdeeld in twee panden.

burgerhuizen

17de eeuw

137179

Herenhuis Papillon

Gent

Gent

Veldstraat 68 (Gent)

Herenhuis van 1713, gedateerd op fries, doch met behouden oudere
kern en haakse vleugel. Breedhuis van vijf traveeën met drie
bouwlagen onder zadeldak en hoger opgetrokken middentravee
uitgewerkt als halsgevel onder bekronend fronton.

herenhuizen

eerste kwart
18de eeuw

137180

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 69 (Gent)

Diephuis met lijstgevel, drie bouwlagen van drie traveeën onder
schilddak met bepleisterde voorgevel uit eerste helft 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

137181

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 7 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137182

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 71 (Gent)

burgerhuizen
Diephuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder schilddak,
mogelijk met 17de‐18de‐eeuwse kern aangegeven door het algemene
volume.

137183

Stadswoning

Gent

Gent

Veldstraat 72 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, in
kern opklimmend tot de 17de eeuw.

137184

Hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 73 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met drie bouwlagen onder schilddak met classicistische
voorgevel van 1719, gecementeerd en aangepast in de loop van 20ste
eeuw.

137185

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Veldstraat 76‐80 (Gent)

Classicistisch herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder
schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Behouden
bepleisterde en geschilderde bovenbouw, verticaal geritmeerd door
kolossale composietpilasters onder een gekornist hoofdgestel en
centraal driehoekig fronton met oculus en guirlandes.

137186

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 8 (Gent)

Breedhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen onder
burgerhuizen
mansardedak met dakkapellen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

137187

Hotel Clemmen met katoendrukkerij en
pakhuis

Gent

Gent

Veldstraat 82, 82A‐B (Gent)

18de‐eeuws hotel, vermoedelijk in 1746 opgericht naar ontwerp van
architect David 't Kindt, in 1771 door zijn weduwe verkocht aan J.
Clemmen. Voorgevel van tien traveeën met drie bouwlagen onder
mansardedak (leien) met houten dakkapellen. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel, verrijkt met imitatiebanden boven een
zandstenen plint. Achtervleugel langs de Leie, gebouwd als
katoendrukkerij en pakhuis in 1772.

herenhuizen,
opslagplaatsen,
textieldrukkerije
n

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

137188

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 83 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de 19de eeuw, naar ontwerp van architect Eijkens.

burgerhuizen

19de eeuw

821/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

17de eeuw,
18de eeuw

stadswoningen 17de eeuw

herenhuizen

eerste kwart
18de eeuw

classicisme

tweede helft
18de eeuw

classicisme

tweede helft
19de eeuw

rococo

't Kindt David (Ontwerper)

Eijkens Louis (Ontwerper)
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137189

Burgerhuis

Gent

Gent

Veldstraat 84 (Gent)

burgerhuizen
Aanvankelijk diephuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder
afgesnuit dak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw; aangepast in de
19de eeuw met bepleisterde lijstgevel.

17de eeuw,
19de eeuw

137190

Herenhuis

Gent

Gent

Veldstraat 86 (Gent)

Heden grootwarenhuis met vernieuwde voorgevel van acht traveeën herenhuizen,
warenhuizen
met drie bouwlagen opgetrokken uit Franse kalksteen in de eerste
helft van de 20ste eeuw geplaatst vóór een hoger oplopend
bakstenen gebouw van vijf bouwlagen daterend van 1920.

eerste helft
20ste eeuw

137191

Kledingwinkel C&A

Gent

Gent

Veldstraat 88 (Gent)

Grote kledingwinkel van de keten C&A, naar een ontwerp in
brutalistische stijl door de architecten Léon Stynen en Paul de Meyer
uit 1965, opgetrokken aan de Veldstraat met achtergevel aan de
Ajuinlei. Als bouwheer trad de te Laken gevestigde nv Mateor op, uit
naam van C&A België.

137192

Burgerhuizen

Gent

Gent

Veldstraat 9‐11 (Gent)

Identieke burgerhuizen van twee traveeën met vier bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak met typisch bepleisterde lijstgevels uit tweede helft 19de
eeuw.

tweede helft
19de eeuw

137193

Hoekhuis

Gent

Gent

Veldstraat 98‐100 (Gent)

Hoekhuis met vier bouwlagen van respectievelijk vijf en zeven
traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw in
een overgangsstijl Louis‐Philippe en second empire.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137195

Stadswoning

Gent

Gent

Verlorenkost 11 (Gent)

Bepleisterd rijhuis met lichte art‐nouveau‐inslag in de afwerking van stadswoningen
de vensters en het centraal ijzeren balkon op de bovenste verdieping.
Drie bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak met houten
dakkapel.

137194

Hoekcomplex ontworpen door Prosper
Buyck

Gent

Gent

Verlorenkost 1‐3 (Gent)

stadswoningen, tweede kwart
In zijn geheel ontworpen hoekcomplex met de Nederkouter naar
winkels
19de eeuw,
ontwerp van architect Prosper Buyck. Geschilderde bakstenen
eerste kwart
gevelwand van zes traveeën met afgesnuite hoektravee, drie
19de eeuw,
bouwlagen, op de centrale travee gedateerd anno 1900. De zijgevel in
derde kwart
de Nederkouter, die nu bij het hoekpand hoort, vormde aanvankelijk
19de eeuw
een afzonderlijk huis met midden 19de‐eeuwse voorgevel.

137196

Burgerhuis

Gent

Gent

Verlorenkost 15 (Gent)

Art‐nouveaugetint enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen
en zadeldak uit de vroege 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

137197

Hoekpand

Gent

Gent

Verlorenkost 17‐19 (Gent)

Hoekpand met zijgevel uitziend op de Leie. Bakstenen gebouw met
drie bouwlagen en onder meer afgesnuite hoektravee onder
afgewolfd dak met dakkapellen, uit het begin van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

137198

Identieke burgerhuizen

Gent

Gent

Verlorenkost 5‐7 (Gent)

Identieke enkelhuizen van vier en drie traveeën, drie en een halve
bouwlaag en zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

137200

Appartementsgebouw ontworpen door
Jules Lippens

Gent

Gent

Verpleegstersstraat 166‐180 (Gent)

Onderkelderd appartementsgebouw van vier traveeën en vier
bouwlagen onder een plat dak, volgens de bouwaanvraag van 1949
naar ontwerp van architect Jules Lippens in opdracht van Maurice
Joncheere. Flatgebouw met in totaal acht appartementen waarbij
telkens twee appartementen per verdieping in spiegelschema
geordend zijn.

appartementsge na WO II
bouwen

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

137199

Residentie Olympia

Gent

Gent

Verpleegstersstraat 2‐142 (Gent)

Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw
aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden. Het sociaal
appartementsgebouw werd tussen 1953 en 1954 ontworpen. Een
eerste ontwerp is van Gaston Eysselinck. Na Eysselincks overlijden in
december 1953 werden architecten Robert Rubbens en Georges
Bontinck aangesteld om het ontwerp te hertekenen. Het
appartementsgebouw werd in 1954‐1956 gebouwd.

na WO II
sociale
woningen,
woonblokken,
galerijflatgebou
wen

modernisme,
brutalisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Eysselinck Gaston
(Ontwerper), Rubbens Robert
(Ontwerper), Oost‐Vlaamse
HuurderscoÃ¶peratie Gent
(Opdrachtgever)

822/1748

typologie

warenhuizen

datering

na WO II

stijl

brutalisme

plantensoort

context

persoon

De Meyer Paul (Ontwerper),
Stynen Léon (Ontwerper),
Algemene Ondernemingen
Weduwe JerÃ´me Van Coillie
(Uitvoerder)

second empire

Buyck Prosper (Ontwerper)
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137232

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Vijfwindgatenstraat 15‐17 (Gent)

Twee gelijkaardige onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en
twee bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137233

Burgerhuis

Gent

Gent

Vijfwindgatenstraat 19 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, en burgerhuizen
rechts, later verhoogde, aanbouw van één bouwlaag met
ingangspoort, volgens archiefstukken van 1863. Bepleisterde
lijstgevel met een doorlopende benedenverdieping van acht traveeën.

derde kwart
19de eeuw

137234

Burgerhuis ontworpen door J.
Cloostermans

Gent

Gent

Vijfwindgatenstraat 26‐28 (Gent)

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen met schilddak,
volgens opschrift van 1934 en naar ontwerp van architect J.
Cloostermans.

burgerhuizen

interbellum

137236

Burgerhuis

Gent

Gent

Violierstraat 83 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van drie bouwlagen onder plat dak, opgetrokken uit
verschillende soorten baksteen in art‐deco‐getinte stijl, vermoedelijk
in de jaren 1920.

interbellum

137250

Burgerhuis

Gent

Gent

Visserij 1 (Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
negentiende eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137252

Burgerhuis

Gent

Gent

Visserij 100 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis met een bepleisterde lijstgevel, van vier
traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137253

Burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 101‐102 (Gent)

Twee onderkelderde rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen,
uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137254

Twee steegbeluiken

Gent

Gent

Visserij 109‐150 (Gent)

Twee steegbeluiken met toegang op straatbreedte, uitlopend op de
Nederschelde en aldaar afgesloten met een blinde muur.
Doorlopende verankerde bakstenen lijstgevel samengesteld uit
enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend
schema, onder zadeldak, uit 1889 en 1890.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

137255

Burgerhuis met tuinpaviljoen

Gent

Gent

Visserij 152‐153 (Gent)

burgerhuizen,
Sterk verbouwd negentiende‐eeuws enkelhuis, van oorspronkelijk
twee bouwlagen en vier traveeën.,met een voorgevel met parement tuinpaviljoenen
van geglazuurde baksteen. Uitgestrekte en fraai aangelegde tuin met
aan de Scheldeoever een achtkantig gecementeerd tuinpaviljoen met
neogotische inslag en uit het midden van de 19de eeuw.

19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137256

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 154‐157, 157A (Gent)

burgerhuizen
Enkelhuizen met lijstgevels van twee bouwlagen en drie traveeën,
nummer 157 vier traveeën, met zadeldak, uit het midden van de 19de
eeuw.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

137257

Burgerhuis in second empire

Gent

Gent

Visserij 16‐17 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, eerste twee
bouwlagen volgens archiefstukken van 1851, derde bouwlaag later
toegevoegd. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel in second
empirestijl.

burgerhuizen

137258

Huis De Taeye

Gent

Gent

Visserij 166‐167 (Gent)

Imposant art‐nouveauhuis van 1898. Ruim, onderkelderd enkelhuis
van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met grijze en
rode bakstenen lijstgevel op een hoge natuurstenen plint. Achteraan
het perceel, palend aan de Achtervisserij, bevindt zich de vroegere
schrijnwerkerij en houtmagazijn S. Taeye uit 1899. Baksteenbouw van
vier bouwlagen, vijf traveeën onder aanleunende schilddaken.

burgerhuizen, vierde kwart
schrijnwerkerije 19de eeuw
n,
opslagplaatsen

art nouveau

137259

Burgerhuizen in art nouveau en brouwerij Gent

Gent

Visserij 169‐170, 169A (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, en
onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak van 1908. Achterbouw nummer 169: voormalige brouwerij
Frans Hebbelynck van circa 1875.

brouwerijen,
burgerhuizen

art nouveau

823/1748

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Cloostermans Joannes
(Ontwerper)

neoclassicisme

second empire
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137260

Stapelhuis Feyerick

Gent

Gent

Visserij 171 (Gent)

Klein stapelhuis op vierkant grondplan uit begin 19de eeuw, opgericht opslagplaatsen eerste kwart
19de eeuw,
in opdracht van J.F. De Schrijver, doch volgens archiefstukken
tweede kwart
voorgevel in 1835 verbouwd in opdracht van de nieuwe eigenaar
19de eeuw
Feyerick. Bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen.

137261

Stadswoning

Gent

Gent

Visserij 199 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak, uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

137262

Burgerhuis

Gent

Gent

Visserij 200 (Gent)

Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw, met bepleisterde lijstgevel met
neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137263

Burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 37‐38, 48‐49, 87‐88, 89 (Gent)

burgerhuizen
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels bestaande uit enkelhuizen
van ieder drie traveeën, drie bouwlagen, uit derde kwart 19de eeuw.
Benedenverdieping met afgevlakte bossage.

derde kwart
19de eeuw

137264

Neogotisch burgerhuis ontworpen door E. Gent
Poelman

Gent

Visserij 44 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, volgens
archiefstukken naar ontwerp van architect E. Poelman en van 1882.
Neogotische bakstenen lijstgevel met rechthoekige muuropeningen
en sierankers.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137265

Burgerhuis

Gent

Gent

Visserij 47 (Gent)

Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit burgerhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met imitatiebanden op de benedenverdieping.

derde kwart
19de eeuw

137266

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Visserij 50‐51, 50A‐C (Gent)

Twee eenvoudige rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, uit stadswoningen derde kwart
het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

137267

Stadswoningen

Gent

Gent

Visserij 52‐55 (Gent)

Identieke enkelhuizen van drie traveeën elk en twee bouwlagen, uit
de eerste helft van de 19de eeuw.

137268

Burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 60, 81‐83, 84 (Gent)

Enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen uit het vierde kwart burgerhuizen
van de 19de eeuw, met bepleisterde lijstgevels.

137269

Ensemble van twee burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 61‐62 (Gent)

Twee onderkelderde en gekoppelde enkelhuizen van ieder twee
traveeën en drie bouwlagen met mansardedak, volgens
archiefstukken van 1913. Als een geheel geconcipieerde bak‐ en
natuurstenen lijstgevel met art‐nouveau‐inslag.

137270

Herenhuis

Gent

Gent

Visserij 65 (Gent)

Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, uit het herenhuizen
vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met enkelhuisopstand.

vierde kwart
19de eeuw

137271

Gelijkaardige burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 66‐67, 75‐76 (Gent)

burgerhuizen
Gelijkaardige onderkelderde burgerhuizen met bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen, van
circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137272

Burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 68‐71, 74 (Gent)

Nummer 68‐71 als een geheel ontworpen lijstgevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen, bestaande uit twee enkelhuizen van
respectievelijk drie en vier traveeën, uit vierde kwart 19de eeuw.
Nummer 74. Enkelhuis met identieke gevel als nummer 68.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137274

Tabaksfabriek en stal

Gent

Gent

Visserij 72 (Gent)

In achterbouw, en met toegang via poort tussen nummer 68 en 71,
kleine industriële constructie, met twee te onderscheiden delen van
twee bouwlagen met verschillende nokhoogten. Het noordelijk deel
vertegenwoordigt de laatste resten van de tabaksfabriek Van
Heuverszwyn van 1894 en het zuidelijk deel betreft een in 1902
opgerichte stal.

opslagplaatsen, vierde kwart
19de eeuw,
stallen,
tabaksfabrieken voor WO I

824/1748

typologie

datering

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
Leonard Mor (Ontwerper)

neogotiek

Poelman E. (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

137273

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 72‐73 (Gent)

Twee onderkelderde enkelhuizen met bakstenen lijstgevels van drie
bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137275

Burgerhuis

Gent

Gent

Visserij 82 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde burgerhuizen
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

137251

Stadswoningen

Gent

Gent

Visserij 8‐9, 10 (Gent)

Gelijkaardige rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen,
nummer 8 gedateerd 1886 op een vierkante gevelsteen.

137276

Herenhuis

Gent

Gent

Visserij 92‐93, 95 (Gent)

Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, uit het derde kwart herenhuizen
van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met door
cordons gemarkeerde geledingen.

derde kwart
19de eeuw

137277

Burgerhuizen

Gent

Gent

Visserij 97‐98, 99 (Gent)

Statige, middelgrote burgerhuizen van ieder drie traveeën en drie
bouwlagen met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137278

Productiehal

Gent

Gent

Visserij zonder nummer (Gent)

Achter recentere nieuwbouw werd, voor het optrekken van een
productiehal gebruik gemaakt van gerecupereerde Polonceau‐
spanten uit 1901, welke op metalen samengestelde kolommen
rusten.

nijverheidsgebo voor WO I
uwen en
productieplaats
en

137279

Koffiehuis

Gent

Gent

Vlaamsekaai 1 (Gent)

Volgens archiefstukken oorspronkelijk een koffiehuis, opgetrokken in koffiehuizen
1903. Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
mansardedak, met eclectische inslag.

137281

Villa Bertha en Villa Palmire

Gent

Gent

Vlaamsekaai 102‐103 (Gent)

Twee kleine gekoppelde en gelijkaardige villa's, volgens
dorpelopschrift van deur zogenaamd Villa Bertha en Villa Palmire.
Onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen,
onder mansardedak, volgens archiefstukken naar ontwerp van
architect E. Leclerc en van 1889.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137282

Villa Dry Van Eycks

Gent

Gent

Vlaamsekaai 109‐112 (Gent)

Enige overblijvende villa van de vier gewijd aan beroemde Vlaamse
schilders, volgens opschrift deurdorpel zogenaamd Villa Dry Van
Eycks. Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen, met mansardedak, volgens archiefstukken van 1900 en
naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

137283

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Vlaamsekaai 12 (Gent)

Onderkelderd neotraditioneel diephuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, van circa 1895. Horizontaal gestreepte
natuur‐ en bakstenen trapgevel op breukstenen plint met fraaie
smeedijzeren bekroning van het topstuk.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neotraditioneel

137284

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlaamsekaai 127 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens burgerhuizen
archiefstukken van 1906 en samen ontworpen met nummer 128
waarvan de gevel totaal gewijzigd werd.

voor WO I

137285

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlaamsekaai 2 (Gent)

Smal breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, burgerhuizen
volgens archiefstukken van 1902, met bak‐ en natuurstenen topgevel
met eclectische inslag.

voor WO I

137286

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlaamsekaai 20 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, van circa 1900, met neoclassicistisch getinte
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met horizontale banden.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137287

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Vlaamsekaai 23‐26 (Gent)

Twee burgerhuizen van het enkelhuistype, met drie bouwlagen en
respectievelijk drie en twee traveeën onder pannen zadeldak, uit
begin twintigste eeuw. Lijstgevels van verschillend gekleurde
machinesteen, met lichte art‐nouveau‐inslag.

burgerhuizen

voor WO I

825/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

Leclerc Ernest (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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137288

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlaamsekaai 3 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van hetzelfde type als nummer 2, doch slechts twee
bouwlagen onder mansardedak, voorzien van een centraal tuitvormig
dakvenster, volgens archiefstukken van 1902.

137289

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Vlaamsekaai 87 (Gent)

Smal en hoog breedhuis van één travee en twee bouwlagen met
zadeldak, van circa 1895. Trapgevel op natuurstenen souterrain en
voorts nieuw parement.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137290

Villa Setterman en Villa Snellaert

Gent

Gent

Vlaamsekaai 88‐89 (Gent)

Eclectisch breedhuis bestaande uit twee onderkelderde gekoppelde
enkelhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt
met steil zadeldak en twee kleine dakkapellen aan weerszijden van
het centraal drieledig dakvenster. Volgens archiefstukken van 1894
naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137291

Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

Gent

Gent

Vlaamsekaai 90‐91 (Gent)

burgerhuizen
Kleurrijk ensemble voornamelijk geïnspireerd op de Normandische
vakwerkbouw en bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van
twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder
zadeldak, volgens deurinscriptie van 1895 en naar ontwerp van
architect J.G. Semey, Dom. Van den Bossche, beeldhouwer.

vierde kwart
19de eeuw

137292

Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Vlaamsekaai 92‐97 (Gent)

Vijf gelijkaardige kleine villa's, alle volgens archiefstukken
opgetrokken in 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Smalle
onderkelderde breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen
volgens repeterend schema, afgedekt met mansardedaken. Bak‐ en
natuurstenen voorgevels in eclectische stijl met namen van Vlaamse
volksschrijvers.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

137280

Villa de drie Van Rijswijck's

Gent

Gent

Vlaamsekaai 98‐101 (Gent)

architectenwoni vierde kwart
Voormalig woonhuis van architect J.G. Semey. Imposant breedhuis
19de eeuw
bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en ngen,
burgerhuizen
twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak,
volgens archiefstukken en gevelopschrift van 1897 en naar ontwerp
van architect J.G. Semey.

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

137293

Winkelhuizen ontworpen door F. Minne

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 109‐111 (Gent)

Rij winkelhuize met een bepleisterde gevelwand, deel uitmakend van winkels
een huizenblok met de Brabantdam, naar ontwerp van Frederic
Minne van 1888.

137294

Burgerhuis ontworpen door J. Haché

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 117 (Gent)

Dubbelhuis volgens plintopschrift naar ontwerp van Jan Haché en
volgens bouwaanvraag van 1887. Gevelritme en ordonnantie
aansluitend bij de nummers 109‐111 en 113‐115.

137295

Burgerhuis ontworpen door L. Morial en A. Gent
Tertzweil

Gent

Vlaanderenstraat 121 (Gent)

Hoog rijhuis met een eclectische gevel, met achterbouwen in de
Vanderdoncktdoorgang, naar ontwerp van L. Morial en A. Tertzweil
van 1890.

137296

Hoekhuis ontworpen door A. Ledoux

Gent

Gent

137299

Burgerhuis ontworpen door L. Morial en A. Gent
Tertzweil

137298

Burgerhuizen

137300

Burgerhuis ontworpen door J. De Raeve

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf
(Ontwerper), Van Den Bossche
Dominique Ernest (Ontwerper),
Van Den Bossche Dominique
Ernest (Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw

Minne Frédéric Auguste
(Ontwerper)

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Haché Jan (Ontwerper)

bijgebouwen,
burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Vlaanderenstraat 128 (Gent)

Hoekhuis met Oudescheldestraat voorzien van afgekante hoektravee, burgerhuizen
opgetrokken naar ontwerp van A. Ledoux in 1888.

vierde kwart
19de eeuw

Ledoux Adrien (Ontwerper)

Gent

Vlaanderenstraat 22‐24 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde gevel naar ontwerp van L. Morial en A.
Tertzweil van 1885. Nummer 22 fungeert als zijrisaliet voorzien van
erker en neobarokdakvenster.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Morial Léon (Ontwerper),
Tertzweil A. (Ontwerper)

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 2‐6 (Gent)

burgerhuizen
Bepleisterde monumentale gevel opgesplitst per travee in drie
duidelijk afgelijnde woningen door superpositie van pilasters. Balkons
met ijzeren hekken op consoles. Middentravee bekroond met
gebroken fronton met dakkapel.

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 44, 44A‐C (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van Jules De Raeve van 1886 met gecementeerd
gevelparement. Gemarkeerde travee‐indeling door kolossale pilasters
waartussen rechthoekige vensters en een drukke
borstweringdecoratie met balkons tussen postamenten en
vensterbekroningen.

vierde kwart
19de eeuw

826/1748

eclecticisme

Morial Léon (Ontwerper),
Tertzweil A. (Ontwerper)

De Raeve Jules (Ontwerper)
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137301

Eclectische burgerhuizen

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 49‐79, 49A‐C (Gent)

Reeks van zes huizen volgens bouwaanvraag als een geheel
ontworpen in 1884 door de architect van de Cie Immobilière de
Belgique. Bak‐ en hardstenen gevels, nummer 53 bepleisterd, met
eclectische invloeden doch voornamelijk neobarokke inslag.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

137302

Burgerhuis ontworpen door J. De Bosscher Gent

Gent

Vlaanderenstraat 66 (Gent)

Burgerhuis met neogotische bakstenen trapgevel naar ontwerp van J. burgerhuizen
De Bosscher van 1889. Rijke toepassing van de neogotische
vormentaal geïnspireerd op de laatgotische stijl.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

137303

Burgerhuizen ontworpen door J. De Raeve Gent

Gent

Vlaanderenstraat 7‐9 (Gent)

burgerhuizen,
Twee huizen met in de Vlaanderenstraat topgevels en eenvoudige
winkels
achtergevels in de Notarisstraat, volgens bouwaanvraag naar
ontwerp van Jules De Raeve van 1886. Baksteenbouw met verwerking
van hardsteen voor plint, vensteromlijstingen, cordons en afwerking
van de geveltop.

vierde kwart
19de eeuw

137297

Burgerhuizen

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 8‐20 (Gent)

Gevelwand, volgens bouwaanvraag van 1886, zoals bij nummer 2‐6
met doorlopende cordons, bel‐etagebalkons en gelijkaardige
gevelindeling. Smaller middenpand van één geaccentueerde travee
tussen zijpartijen van drie traveeën.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137304

Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

Gent

Gent

Vlaanderenstraat 99‐105 (Gent)

Eclectisch rijhuis gebouwd naar ontwerp van Adrien Ledoux in 1887. burgerhuizen,
winkels
Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met entresol,
afgedekt met pseudomansardedak. Benedenbouw met winkelramen.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Ledoux Adrien (Ontwerper)

137306

Hotel Van Hoobrouck de Moreghem

Gent

Gent

Vlasmarkt 10, 10A‐G (Gent)

Laatclassicistisch herenhuis met enkelhuisopstand van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak; volgens
bouwaanvraag gebouwd naar ontwerp van J.B. Pisson in 1791.

herenhuizen,
stallen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)

137307

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Gent

Vlasmarkt 11 (Gent)

Herenhuis van elf traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een
mansardedak met zeven dakkapellen. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel in neoclassicistische stijl uit begin 19de eeuw.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

137308

Eclectisch hoekhuis

Gent

Gent

Vlasmarkt 12 (Gent)

burgerhuizen
Eclectisch hoekhuis van drie bouwlagen met afgewolfde daken,
daterend van het eerste kwart van de 20ste eeuw. Afgeronde
hoektravee uitlopend in een torentje met ingesnoerde koepelvormige
bedaking. Bijbouw van drie traveeën, twee bouwlagen met schilddak.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

137305

Stadswoningen

Gent

Gent

Vlasmarkt 1‐2, 5, 1A‐C (Gent)

Verbouwde rijhuizen met oudere kern aangeduid door vorm en
helling van de daken en in nummer 5 door de muurankers.

137309

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Vlasmarkt 13 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis van drie bouwlagen onder een afgewolfd burgerhuizen
dak met bepleisterde voorgevel van vier traveeën en zijgevel van drie
traveeën met 19de‐eeuwse ordonnantie.

19de eeuw

neoclassicisme

137310

Stadswoning

Gent

Gent

Vlasmarkt 14 (Gent)

Stadswoning met geschilderde en bepleisterde voorgevel met drie
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit het vierde kwart van de
18de eeuw.

137311

Stadswoningen

Gent

Gent

Vlasmarkt 15‐16 (Gent)

Twee rijhuizen van twee traveeën met zadeldak, gebouwd circa 1900 stadswoningen vierde kwart
op de plaats van een trapgevel.
19de eeuw,
voor WO I

137312

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlasmarkt 6 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën, drie bouwlagen afgedekt met een
burgerhuizen
schilddak met 19de‐eeuwse uitzicht, doch met oudere kern.
Bakstenen lijstgevel afgezet met gecementeerde hoekblokken op een
arduinen plint.

19de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
13de eeuw

137313

Burgerhuis

Gent

Gent

Vlasmarkt 7‐8 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met een zadeldak, op burgerhuizen
het fries gedateerd 1717. Verankerde bakstenen gevel verwerkt met
zandsteen en voorzien van een arduinen plint. Rondboogdeur in een
spiegelboogomlijsting van zandsteen met oren en sluitsteen; eertijds
toegang tot het Sint‐Janshospitaal.

eerste kwart
18de eeuw

827/1748

plantensoort

context

persoon

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

De Raeve Jules (Ontwerper)

stadswoningen

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

neoclassicisme
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137314

Stadswoning

Gent

Gent

Vlasmarkt 9 (Gent)

Breedhuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, uit de
eerste helft van de 18de eeuw.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw

137316

Katoenfabriek

Gent

Gent

Vliegtuiglaan 8 (Gent)

katoenfabrieken interbellum
Voormalige katoenspinnerij van de Verenigde Spinnerijen en
, spinnerijen
Weverijen Aktiëngezelschap, volgens archiefstukken gebouwd in
1922 naar ontwerp van architect F. Dierkens. Onderkelderd
bakstenen gebouw op onregelmatige rechthoekige plattegrond, met
twee bouwlagen onder plat dak. Binnenruimte overwelfd door smalle
troggewelven op dwarsbalken geschraagd door telkens vier
gietijzeren kolommen.

137317

Steegbeluik 't poortje van de handborstel

Gent

Gent

Voetweg 14‐38 (Gent)

Lang smal eenzijdig bebouwd steegbeluik, volgens archiefstukken
gedateerd 1840. Beluikhuizen met twee bouwlagen van twee
traveeën met spiegelbeeldschema onder zadeldak.

beluiken

137318

Bedrijfsgebouwen en directeurswoning
vlasspinnerij La Linière Gantoise

Gent

Gent

Vogelenzang 1‐3 (Gent)

Vlasspinnerij La société Linière Gantoise, gesticht in 1838. Rechter
deel fabrieksgebouw in eclectische stijl uit de tweede helft van de
19de eeuw. Rechthoekig bepleisterd gebouw van drie bouwlagen.
Links bevindt zich vermoedelijk het huis van de directeur. Drie
bouwlagen hoog herenhuis in Louis‐Philippestijl onder schilddak, naar
ontwerp van Guislain‐Claude van 1862, van de straat afgesloten door
een ijzeren hek. .

directeurswonin tweede helft
19de eeuw
gen, hekken,
herenhuizen,
spinnerijen,
vlasfabrieken

137319

Woning met dokterspraktijk

Gent

Gent

Vogelenzang 21 (Gent)

dokterswoninge vanaf 1975
Eengezinswoning met dokterspraktijk, gebouwd in opdracht van
dokter Freddy Verbruggen, naar een ontwerp van Willy Verstraete uit n
1979. De dokterswoning omvat drie bouwlagen onder een met leien
bedekt zadeldak. De straatgevel getuigt van een weloverwogen,
beheerste compositie met een relatieve symmetrie, die een eerlijke
vertaling vormt van de planindeling.

137320

Herenhuis Voortman met tuin

Gent

Gent

Vogelenzang 22‐23 (Gent)

Het Huis Voortman was de luxueuze woning van de familie Voortman, herenhuizen,
siertuinen,
die een textieldrukkerij had uitgebouwd. Het herenhuis werd
gebouwd in 1816 naar het ontwerp van bouwmeester J.B. Pisson van vijvers
1810 en is een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een
buitenhuis in empirestijl. De woning telt drie bouwlagen afgedekt met
een schilddak en is voorzien van bepleisterde gevels op een arduinen
plint. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een revolutionair
bouwplan en een uitgewerkte tuingevel in empirestijl met een
geaccentueerde middenpartij en afgekante zijtraveeën. De woning
werd in het tweede kwart van de 19de eeuw aan weerszijden
vergroot. Bij de woning hoort een uitgestrekte landschapstuin met
vijver.

137321

Centrum Vogelenzang

Gent

Gent

Vogelenzangpark 9‐16, 17 (Gent)

Typisch voorbeeld van een naoorlogs sociaal huisvestingsproject,
bestaande uit een complex met bejaardenwoningen en een
gemeenschapslokaal, opgericht door de Stad Gent in 1961, zoals
vermeld op de herdenkingssteen op het ontspanningscentrum.

137324

Stadswoningen

Gent

Gent

Vogelmarkt 10, 22 (Gent)

Rijhuizen van respectievelijk vier en drie traveeën en drie bouwlagen stadswoningen eerste helft
19de eeuw
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels.

137325

Burgerhuizen

Gent

Gent

Vogelmarkt 12‐14, 20 (Gent)

Drie rijhuizen met een als een geheel ontworpen gevel met
neoclassicistische inslag van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137326

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Vogelmarkt 24 (Gent)

Neoclassicistisch hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen
afgedekt met schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met een omlopend balkon
op rolwerkconsoles en voorzien van een gietijzeren leuning.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

828/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

eclecticisme

Guislain‐Claude Petrus Joannes
(Ontwerper)

Verstraete Willy (Ontwerper)

empire

bejaardenwonin na WO II
gen, pergola's,
sociale
woningen,
gemeenschapsl
okalen

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)

De Wettinck Camiel (Ontwerper)

neoclassicisme
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137327

Winkelhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 10 (Gent)

winkels
Rijhuis deel uitmakend van een rij winkelpanden behorend tot het
veel voorkomend type uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw, namelijk bak‐
en hardsteenbouw van vier bouwlagen met een entresol, afgedekt
met een mansardedak met dakkapellen. Art‐nouveaugetinte gevel
van vier traveeën met wit en groen geglazuurde bakstenen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137328

Hoekhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 11, 11A (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis met twee bouwlagen van respectievelijk vier, één en drie
traveeën onder mansardedak met houten dakkapellen, uit einde 19de
of 20ste eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
neoclassicistische inslag en met markante afgesnuite hoektravee met
loggia en zijrisaliet met halfrond balkon.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137329

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 13 (Gent)

Eclectisch rijhuis van drie bouwlagen met kelderverdieping en twee
traveeën afgedekt met een zadeldak met twee dakkapellen, uit
laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

De Vestel Franz (Ontwerper)

137330

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 15 (Gent)

Neoclassicistisch burgerhuis naar ontwerp van E. De Weerdt, met drie burgerhuizen
bouwlagen, twee traveeën en mansardedak met dakkapel en
dakvensters; daterend van circa 1900.

voor WO I

neoclassicisme

De Weerdt Emile (Ontwerper)

137331

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 19 (Gent)

Neoclassicistisch rijhuis met drie traveeën, vier bouwlagen en
zadeldak, van circa 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

137332

Jezuïetencollege

Gent

Gent

Voldersstraat 3 (Gent)

Complex in renaissancistische en barok‐getinte stijl geschikt rondom kloosters
een rechthoekige binnenplaats. Barokgetinte straatgevel van twaalf
traveeën met twee bouwlagen en een zadeldak met vier dakkapellen.
Binnenplaats met drie grote vleugels vermoedelijk daterend van de
eerste helft van de 17de eeuw, behalve de noordvleugel, en een klein
paviljoen ten oosten.

17de eeuw,
19de eeuw

traditioneel

137334

Stadswoning

Gent

Gent

Voldersstraat 52 (Gent)

Drie traveeën breed rijhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak
met dakkapel; voorgevel daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw, vermoedelijk als verbouwing van oudere, traditionele kern.

137335

Stadswoning

Gent

Gent

Voldersstraat 54‐56 (Gent)

Drie traveeën breed rijhuis met drie bouwlagen en zadeldak, voorzien stadswoningen 17de eeuw,
van een voorgevelordonnantie die opklimt tot de 17de‐18de eeuw.
18de eeuw

137333

Herenhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 5‐7 (Gent)

herenhuizen,
Herenhuis met lijstgevel van acht traveeën, drie bouwlagen en
winkels
zadeldak, sedert begin 19de eeuw onderverdeeld in twee
eigendommen. Nummer 7, heden gedecapeerd, met winkelpui uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw: fraai bovenlicht met glasraam
voorstellende een pauw met bloemmotieven.

137336

Stadswoning

Gent

Gent

Voldersstraat 58‐60 (Gent)

stadswoningen 18de eeuw
Rijhuis van drie traveeën met oorspronkelijk twee bouwlagen,
daterend uit de 18de eeuw, naderhand met één verdieping verhoogd.

137337

Winkelhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 6, 6A (Gent)

Rijhuis deel uitmakend van een rij winkelpanden behorend tot het
veel voorkomend type uit het laatste kwart van de 19de eeuw en
eerste kwart van de 20ste eeuw. Zes traveeën brede voorgevel met
verticaal gelede bovenbouw.

137338

Burgerhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 64 (Gent)

Burgerhuis met lijstgevel van één travee en drie bouwlagen afgedekt burgerhuizen
met een zadeldak met dakkapel; voorzien van een grijze
cementbepleistering uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

137339

Stadswoning

Gent

Gent

Voldersstraat 66 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, drie
bouwlagen en plat dak, voorgevel daterend uit de 18de eeuw en
aangepast begin 19de eeuw.

829/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

winkels

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Hansche Ian Christiaen
(Ontwerper)
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137340

Stadswoning

Gent

Gent

Voldersstraat 68 (Gent)

Stadswoning met bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

137342

Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Gent

Gent

Voldersstraat 72 (Gent)

oorlogsgedenkt na WO II
Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint‐
Niklaasstraat staat langs de Sint‐Niklaasstraat het oorlogsmonument ekens
voor de 1ste wijk. Het gedenkteken bestaat uit een blauwe
hardstenen kader waarin een bronzen laagreliëf werd aangebracht
rond een gedenksteen met de namen van de gesneuvelden in
bladgoud. Het gedenkteken werd onthuld op 16 september 1923.

137341

Hoekhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 72 (Gent)

De huizenrij tussen de Sint‐Niklaasstraat en de Veldstraat werd bij de burgerhuizen
verbreding der straat in 1824 als een geheel ontworpen door S. De
Vigne. Bepleisterde neoclassicistische lijstgevels van drie bouwlagen
onder een zadeldak. Hoekhuis met een voorgevel van vijf traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Vigne S. (Ontwerper)

137343

Burgerhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 74‐76 (Gent)

De huizenrij tussen de Sint‐Niklaasstraat en de Veldstraat werd bij de burgerhuizen
verbreding der straat in 1824 als een geheel ontworpen door S. De
Vigne. Bepleisterde neoclassicistische lijstgevels van drie bouwlagen
onder een zadeldak, afgelijnd met een kroonlijst op modillons.
Burgerhuis met brede voorgevel van zeven traveeën.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Vigne S. (Ontwerper)

137344

Winkelhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 8, 8A‐B (Gent)

winkels
Rijhuis deel uitmakend van een rij winkelpanden behorend tot het
veel voorkomend type uit het laatste kwart 19de eeuw ‐ eerste kwart
20ste eeuw, namelijk bak‐ en hardsteenbouw van vier bouwlagen met
een entresol, afgedekt met een mansardedak met dakkapellen. Gevel
van rode en witte baksteen afgewisseld met hardsteen, met drie
traveeën breed risaliet naast deurtravee.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137345

Hoekhuis

Gent

Gent

Voldersstraat 9 (Gent)

Het hoekhuis is mogelijk een restant van het 16de‐eeuwse Hof van
der Vere maar kreeg in 1867 de huidige neoclassicistische gevel van
drie bouwlagen en negen traveeën op een sokkel van arduin.

herenhuizen

16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

137346

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Volmolenstraat 13‐33 (Gent)

Huizenrij van gelijkaardige enkelhuizen van één travee met drie
bouwlagen en verhoogde begane grond, onder zadeldaken, uit eind
19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

137349

Open loods

Gent

Gent

Voorhavenlaan 84, zonder nummer (Gent) De open loods was aanvankelijk eveneens een volledige metalen
constructie, één travee breed en drieëntwintig traveeën lang. Aan
beide langszijden met een afdak onder een half zwevend en
halfcirkelvormig gebogen spant.

137351

Omheining met gietijzeren zuiltjes

Gent

Gent

Voorhavenlaan zonder nummer (Gent)

Aan de straatkant werd het havenloodsterrein over de gehele lengte afsluitingen
in 1886 afgesloten door de nog oorspronkelijke omheining, bestaande
uit een een ijzeren hek met gietijzeren hekpijlers op een gemetst
bakstenen muurtje met arduinen dekstenen.

vierde kwart
19de eeuw

137350

Havenkranen 15 en 22

Gent

Gent

Voorhavenlaan zonder nummer, zonder
nummer (Gent)

havenkranen
Aan de kaaizijde bevonden zich aanvankelijk volgende kranen:
portiekkranen en grote vaste kranen die alle werkten op hydraulische
kracht voortgebracht door een stoommachine van 100 pk. van het
systeem Compound.

vierde kwart
19de eeuw

137352

Burgerhuis

Gent

Gent

Voorhoutkaai 18 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit eind negentiende eeuw. Bepleisterde lijstgevel met
steekboogvormige muuropeningen en imitatiebanden op de eerste
twee verdiepingen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137353

Herenhuis

Gent

Gent

Voorhoutkaai 20 (Gent)

Onderkelderd breedhuis met enkelhuisopstand, van oorspronkelijk
zes, heden vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak voorzien
van recente dakvensters, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

830/1748

datering

opslagplaatsen vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Kuyck Albert (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder), Vindevogel
(Zwijnaarde) (Uitvoerder)
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137354

Burgerhuis

Gent

Gent

Voorhoutkaai 25 (Gent)

Onderkelderd breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, van
circa 1900.

burgerhuizen

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

137355

Tweezijdig bebouwd steegbeluik

Gent

Gent

Voorjaarstraat 1‐14, 16‐18 (Gent)

arbeiderswonin vierde kwart
Steegbeluik met toegang op straatbreedte tussen Stropstraat
gen, beluiken
19de eeuw
nummer 44 en 46, afgezet met vier grenspaaltjes. Gewitte en
verankerde bakstenen arbeiderswoningen van twee traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak, volgens archiefstukken van 1876.

137356

Villa

Gent

Gent

Voskenslaan 113 (Gent)

Gedeeltelijk vrijstaand villaatje in Engelse bouwtrant met elementen villa's
(bouwkundig
ontleend aan de Amsterdamse School, daterend van circa 1925.
erfgoed)
Speelse, gedeeltelijk achterinspringende voorgevel onder geknikte
puntgevel. Bakstenen gebouw met één bouwlaag en snijdende
zadeldaken.

137357

Villa ontworpen door Geo Bontinck

Gent

Gent

Voskenslaan 224 (Gent)

veranda's, villa's interbellum
Ruime, half vrijstaande villa met links omhaagde tuin, in nieuwe
zakelijkheid naar ontwerp van architect Geo Bontinck van 1935. Strak (bouwkundig
erfgoed)
geelbakstenen gebouw onder plat dak.

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

137358

Kloosterkerk van de paters redemptoristen Gent

Gent

Voskenslaan 58 (Gent)

In 1927 bouwden de paters redemptoristen een eigen klooster met
kerk als vaste uitvalsbasis voor hun predikingen in het Gentse.
Architect Carlos Malfait, die in de parochie woonde, ontwierp de
gebouwen in neoromaanse stijl. Het klooster is inmiddels gesloopt.

kloosterkerken interbellum

neoromaans

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Malfait Carlos (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper), Thienpont
Gerard (Ontwerper)

137359

Oorlogsgedenkteken in Koninklijk
Atheneum

Gent

Gent

Voskenslaan 60 (Gent)

In de inkomhal van het Koninklijk Atheneum hangt een gedenkplaat, oorlogsgedenkt na WO II
die zich oorspronkelijk in het KTA aan de Ottogracht bevond en daar ekens
op 29 mei 1948 ingehuldigd werd. Kort voor 12 oktober 1957 werd ze
naar hier verplaatst. Op de plaat herdenkt men leraars, leerlingen en
oud‐leerlingen van het Koninklijk Atheneum te Gent die stierven
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

137364

Opslagplaats

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 10, Waaistraat zonder
nummer (Gent)

Industriële constructie, vermoedelijk circa 1868 opgericht als deel ‐
vermoedelijk magazijn ‐ van een pottenbakkerij, in 1884 omgevormd
tot garenstoomweverij; na verkoop in 1898 omgevormd tot magazijn
van de toenmalige N.V. Volksbelang. Bakstenen gebouw van vier
traveeën en vier en een halve bouwlagen onder zadeldak.

derde kwart
gebouwen en
structuren voor 19de eeuw
fijnkeramische
nijverheid,
opslagplaatsen

137365

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 11 (Gent)

Hoekhuis met zadeldak en twee bouwlagen, volgens bouwaanvraag
van 1717 met voorgevel van vier traveeën met in‐ en uitgezwenkte
geveltop.

burgerhuizen

137362

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 1‐2 (Gent)

Stadswoning met drie traveeën en drie bouwlagen, met een
bepleisterde gevel met brede arduinen spiegelboogdeuromlijsting.
Voorheen oorspronkelijk een houten gevel, aangepast en vervangen
in 1781 tot een bepleisterde halsgevel, later gewijzigd en aangepast.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

137366

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 12‐13, 14 (Gent)

Trapgevel met 7 treden + topstuk van vier traveeën, drie bouwlagen stadswoningen 17de eeuw
en zadeldak, daterend uit de 17de eeuw, aangepast en bepleisterd in
de 19de en 20ste eeuw.

137367

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 15, 15A‐C (Gent)

Stadswoning met trapgevel met 8 treden + topstuk van vijf traveeën, stadswoningen na WO II
twee bouwlagen en zadeldak, daterend uit de 16de eeuw maar
volledig heropgebouwd in 1946‐47 naar het 16de‐eeuws model.

137368

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 16 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen met schilddak. Bak‐ en burgerhuizen
zandstenen gevel: oorspronkelijk een barok trapgeveltje van 17de
eeuw, volgens de bouwaanvraag verbouwd en verhoogd in 1783.

137369

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 17 (Gent)

Stadswoning met trapgeveltje met 6 treden + topstuk, van drie
traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, volgens de
cartouches in de top daterend van 1675.

831/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

neoclassicisme

eerste kwart
18de eeuw

17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

traditioneel
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137370

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 18 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak,
opgetrokken uit kalkzandsteen in een eclectische stijl volgens
gevelsteen naar ontwerp van J.G. Semey van 1902.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

137371

Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 19 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldaken met dakvensters en ‐
kapellen, in eclectische stijl, volgens de gevelsteen in de plint
gebouwd naar ontwerp van architect J.CG Semey van 1902.
Bakstenen gebouw met verwerking van kalkzandsteen op een
hardstenen plint.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

137372

Burgerhuis In 't Meuleken

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 20 (Gent)

burgerhuizen
Eclectisch hoekhuis van circa 1900 met over voor‐ en zijgevel acht
traveeën van drie bouwlagen met afgewolfd dak met dakkapellen. De
voorgevel vertoont drie delen: de hoektravee afgewerkt met een
getrapt dakvenster, een trapgevel van twee traveeën en een lijstgevel
van één travee met houten loggia. Soberder zijgevel van drie
traveeën.

voor WO I

eclecticisme

137373

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 21 (Gent)

Trapgevel met 6 treden en topstuk, van drie traveeën en drie
burgerhuizen
bouwlagen met zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van 1711.

eerste kwart
18de eeuw

137374

Burgerhuis De Valck

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 22 (Gent)

Burgerhuis met trapgevel met 6 treden en topstuk van bak‐ en
zandsteen met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de
17de eeuw, gerestaureerd in 1914 onder leiding van E. Van Hamme.

burgerhuizen

17de eeuw

137375

Arduinen rondboogdeur

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 23 (Gent)

Arduinen rondboogdeurtje met tussendorpel, uit het midden van de
18de eeuw, in het eerste kwart van de 20ste eeuw hier geplaatst.

poorten
(bijgebouwen)

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

137376

Lakenmetershuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 24‐25 (Gent)

burgerhuizen,
Lakenmetershuis, gebouwd op de plaats van het huis De Wulf.
gildehuizen
Classicistische halsgevel van drie traveeën en twee bouwlagen,
daterend van circa 1770. Typisch Gentse gevelverdeling met
geaccentueerd middenrisaliet: een verdieping hoger opgetrokken en
bekroond met een driehoekig fronton, vensters respectievelijk
bekroond met kroonlijst en guirlande.

137377

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 26 (Gent)

Diephuis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, met
bepleisterde in‐ en uitgezwenkte top, volgens bouwaanvraag van
1711.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

137378

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 27 (Gent)

Stadswoning met in‐ en uitgezwenkte gevel, daterend van 1715.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

137380

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 28 (Gent)

Diephuis van drie traveeën met drie bouwlagen en schilddak en
bepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw, doch vermoedelijk met
oudere kern.

stadswoningen 19de eeuw

137379

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 28 (Gent)

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen met schilddak en
bepleisterde lijstgevel met rechthoekige, vlak omlijste vensters, uit
eind 18de eeuw ‐ begin 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137381

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 29 (Gent)

Hoekhuis van negen traveeën en drie bouwlagen met een
mansardedak en voorzien van een bepleisterde lijstgevel, daterend
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137382

Stadswoning met halsgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 3 (Gent)

Stadswoning met verhoogde halsgevel uit het eerste kwart van de
18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Verankerde en bepleisterde
voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen onder een
mansardedak.

stadswoningen 19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

137383

Burgerhuis De dry eeckels

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 30‐31, 31A (Gent)

Bakstenen hoekhuis van vier bouwlagen met schilddak, uit de tweede burgerhuizen
helft van de 18de eeuw. De drie eerste traveeën, heden een
afzonderlijke woning, zijn nog bepleisterd en tonen de
oorspronkelijke toestand.

832/1748

derde kwart
18de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

Van Hamme Ernest (Ontwerper)

classicisme
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137384

Stadswoning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 35 (Gent)

Diephuis met verankerde en bepleisterde voorgevel van vier
traveeën, vier bouwlagen en zadeldak. Topgevel uit de 17de eeuw,
aangepast als lijstgevel in het eerste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
eerste kwart
19de eeuw

137385

Het Toreken

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 36 (Gent)

tweede helft
gildehuizen,
Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw
gebouwd als gildenhuis van de huidenvetters of leerlooiers. Van 1980 verenigingsgebo 15de eeuw,
vanaf 1975
uwen
tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van
Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain
Berteloot.

137386

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 38 (Gent)

Hoekhuis met drie bouwlagen onder een zadeldak, volgens de
bouwaanvraag daterend van 1777, met bepleisterde voor‐ en
zijgevels in classicistische stijl.

burgerhuizen

137387

Stadswoning met halsgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 4 (Gent)

Stadswoning met verhoogde halsgevel van drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, gedateerd 1714.

stadswoningen eerste kwart
18de eeuw

137388

Classicistisch burgerhuis In 't Moorelant

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 41 (Gent)

Burgerhuis met classicistische klokgevel van vier traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, volgens archiefstukken van 1777.

burgerhuizen

137389

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 42‐44 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en in‐ en burgerhuizen
uitgezwenkte geveltop uit de zestiende eeuw, voorgevel volledig
herbouwd in 1959.

na WO II

137390

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 45 (Gent)

Trapgevel met 5 treden + topstuk van vier traveeën, drie bouwlagen
en zadeldak en traditionele bak‐ en zandsteenstijl uit de 17de eeuw.

17de eeuw

137391

Stadswoning De Crone

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 46 (Gent)

Laatgotisch‐getinte trapgevel met 5 treden, van drie traveeën en drie stadswoningen eerste kwart
16de eeuw
bouwlagen met zadeldak, uit het eerste kwart van de 16de eeuw;
verankerde bak‐ en zandsteenbouw.

traditioneel

137392

Burgerhuis De Bonte Mantel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 47 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak burgerhuizen
met barokgevel; op de cartouches in de in‐ en uitgezwenkte geveltop
gedateerd 1675.

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

barok

137393

Burgerhuis De Boxeme

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 48 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, twee
bouwlagen en mansardedak, volgens de bouwaanvraag daterend van
1766, aangepast met keldervenster en dakkapellen in 1770.

derde kwart
18de eeuw

137394

Tooghuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 49 (Gent)

Tooghuis, van waaruit het volk werd toegesproken bij belangrijke
gebeurtenissen. Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en
schilddak met bepleisterde lijstgevel uit tweede helft 18de eeuw,
doch met oudere kern. Uitgewerkte barokke deuromlijsting van
arduin daterend van 1637 en vleugeldeur met Mariabeeld en
sculpturale versiering in barokstijl.

burgerhuizen,
Mariabeelden

137395

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 5 (Gent)

Bepleisterd en verankerd hoekhuis met drie bouwlagen onder een
zadeldak en voorgevel met in‐ en uitgezwenkte top, in kern
opklimmend tot de 16de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw,
19de eeuw

137396

Stadswoning met winkelpui

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 50 (Gent)

Diephuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie
bouwlagen en schilddak, uit de 18de eeuw, aangepast in de 19de
eeuw.

stadswoningen, 18de eeuw,
winkels
19de eeuw

137397

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 51‐52 (Gent)

Diephuis van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak met
barokgevel van bak‐ en zandsteen uit de tweede helft van de 17de
eeuw.

burgerhuizen

137398

Stadswoning met winkelpui

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 53‐54 (Gent)

stadswoningen, eerste helft
Diephuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak, met
19de eeuw
bepleisterde lijstgevel uit het begin van de 19de eeuw ter vervanging winkels
van een trapgevel. Houten winkelpui in neoclassicistische stijl uit
eerste helft 19de eeuw.
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burgerhuizen

datering

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

tweede helft
17de eeuw

stijl

gotiek,
integratiearchit
ectuur

plantensoort

context

persoon

Berteloot Romain (Ontwerper),
Bonduel Roger (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

classicisme

classicisme

Ghyssaert G. (Ontwerper)

traditioneel
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137399

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 6 (Gent)

Traditioneel hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met een zadeldak, stadswoningen vierde kwart
17de eeuw,
daterend van circa 1700. Trapgevel met 5 treden + topstuk van twee
eerste kwart
traveeën aan de voorkant.
18de eeuw

137400

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 60 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel uit het eerste kwart van de
19de eeuw met links arduinen poortomlijsting. Resterende zes
traveeën van oorspronkelijk een dubbelhuis van elf traveeën en drie
bouwlagen onder afgewolfd dak.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

137401

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 61 (Gent)

Burgerhuis met empiregetinte gevel van vier traveeën, drie
bouwlagen en schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Uitgewerkte houten winkelpui uit 19de eeuw

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
19de eeuw

137402

Burgerhuis met klokgevel en aanpalende
woning

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 63 (Gent)

Burgerhuis met klokgevel, van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, volgens de bouwaanvraag dagtekenend van 1767.
Aanbouw van vier traveeën, oorspronkelijk een afzonderlijke woning
uit tweede helft 18de eeuw, afgedekt met een schilddak.

137403

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 7 (Gent)

Bakstenen gebouw van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak
met trapgevel van 5 treden + topstuk, uit de 16de eeuw.

137404

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 8 (Gent)

Stadswoning met trapgevel met 5 treden + topstuk, van drie traveeën, stadswoningen tweede helft
17de eeuw
drie bouwlagen en zadeldak; verankerde bak‐ en zandsteenbouw uit
de tweede helft van de 17de eeuw.

137363

Volkshuis Ons Huis

Gent

Gent

Vrijdagmarkt 9‐10 (Gent)

Volkshuis, naar ontwerp van architect F. Dierkens opgetrokken in
burgerhuizen,
eclectische stijl circa 1900; na de brand enkele jaren later gedeeltelijk volkshuizen
heropgebouwd. Monumentale voorgevel van arduin gemarkeerd
door twee delen met koepelvormige afdekking, verfraaid met oeils‐de‐
boeuf als neorenaissance‐element.

voor WO I,
interbellum

eclecticisme

Dierkens Ferdinand (Ontwerper)

137405

Burgerhuis ontworpen door Marc
Neerman

Gent

Gent

Vrijheidslaan 33 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid van oorspronkelijk drie bouwlagen
heden vier bouwlagen met plat dak, volgens gevelopschrift op balkon
van tweede bouwlaag, naar ontwerp van architect M. Neerman en
van 1930.

interbellum

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

137406

Burgerhuis ontworpen door Marc
Neerman

Gent

Gent

Vrijheidslaan 35 (Gent)

Rijhuis van drie bouwlagen met plat dak in nieuwe zakelijkheid,
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect M. Neerman en
daterend van 1928.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

137412

Stadswoning

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 1 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
zadeldak.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137413

Burgerhuis

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 11‐13 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen met plat dak en
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, vermoedelijk daterend uit het
vierde kwart van de 18de eeuw.

137414

Herenhuis

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 15 (Gent)

Herenhuis met laatclassicistische inslag van zes traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

herenhuizen

137415

Stadswoning

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 1B (Gent)

Enkelhuis van één travee en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137418

Stadswoning

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 21 (Gent)

Bakstenen gebouw met uit twee gedeelten bestaande geschilderde
lijstgevel, vermoedelijk met oude kern opklimmend tot 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

834/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stadswoningen 16de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw
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137417

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 2‐4 (Gent)

Heden twee identieke enkelhuizen met drie bouwlagen en één travee burgerhuizen,
winkels
onder afgewolfd dak, daterend uit de 19de eeuw, voorheen
Plotersgracht 17‐19. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels,
horizontaal geleed door gekorniste cordons en verticaal geritmeerd
door geblokte pilasters.

137416

Hoekhuis

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 2‐4 (Gent)

Hoekhuis met de Plotersgracht met drie bouwlagen onder schilddak,
volgens archiefstukken te dateren 1787. Oorspronkelijk verankerde,
bepleisterde en geschilderde lijstgevels met drie traveeën brede
voorgevel en zeven traveeën brede zijgevel.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

137419

Stadswoningen

Gent

Gent

Vrouwebroersstraat 3‐7 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, ontstaan door het
samenvoegen van twee woningen uit de 15de en de 17de eeuw.

stadswoningen 15de eeuw,
17de eeuw

137420

Burgerhuis

Gent

Gent

Waaistraat 16 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens archiefstukken daterend van 1714. Verankerde bakstenen
halsgevel met verwerking van Lediaanse steen voor venster‐ en
geveltopomlijsting, plint.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

137421

Burgerhuis

Gent

Gent

Waaistraat 2 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen afgedekt met
zadeldak, volgens archiefstukken uit 1717. Verankerde bakstenen
lijstgevel met natuurstenen plint.

burgerhuizen

eerste kwart
18de eeuw

137422

Burgerhuis

Gent

Gent

Waaistraat 4 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder
mansardedak, boven middentravee voorzien van dakvenster met
driehoekig fronton, uit het derde kwart van de 18de eeuw, doch
aangepast in 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

137423

Burgerhuis

Gent

Gent

Waaistraat 5 (Gent)

Breedhuis met laatgotische inslag, van drie traveeën en twee
bouwlagen afgedekt met zadeldak met vorstkam en twee
zijtrapgevels, gedateerd 1518 op geveltop van getrapt dakvenster.
Verankerde lijstgevel met kalkzandstenen parement, hoogst
waarschijnlijk reconstructie met nieuw bouwmateriaal van circa
1900.

burgerhuizen

eerste kwart
16de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

137424

Stadswoning

Gent

Gent

Waaistraat 6 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak;
gevel volgens archiefstukken van 1765. Verankerde en bepleisterde
klokgevel met gbeschilderde plint.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

137425

Burgerhuis

Gent

Gent

Waaistraat 8 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen afgedekt met
zadeldak, gedateerd 1761 door middel van uit rocailles
samengestelde cijfers in stucwerk, doch kern vermoedelijk uit eerste
helft 18de eeuw; volgens archiefstukken gevel vernieuwd in 1761.

burgerhuizen

137426

Bedrijfsgebouwen

Gent

Gent

Waaistraat zonder nummer (Gent)

Industriële constructie, in 1857 gebouwd als rijstpelderij, op de
grondvesten van een afgebrande suikerraffinaderij. Herhaaldelijk
uitgebreid en van functie veranderd: stoomkatoenspinnerij in 1873;
magazijn in 1879; in 1892 stoombroodbakkerij; deels gesloopt in
1908. Bakstenen gebouw van dertien traveeën, drie bouwlagen,
onder plat dak met golfplaten.

fabrieksschoors derde kwart
19de eeuw
tenen,
industriële
bakkerijen,
katoenfabrieken
, pellerijen,
spinnerijen

137427

Hoekpand

Gent

Gent

Walpoortstraat 1 (Gent)

burgerhuizen
Hoekpand uit begin 20ste eeuw met drie bouwlagen van
respectievelijk drie traveeën, een brede afgesnuite hoektravee en vier
traveeën onder mansardedak met dakkapellen met driehoekig
fronton en dakvenster onder koepelvormige bedaking op de
hoektravee.

voor WO I

137428

Burgerhuis

Gent

Gent

Walpoortstraat 14‐20 (Gent)

Vier bouwlagen hoog rijhuis onder pseudomansardedak met
kunstleien en dakkapel, uit de vroege 20ste eeuw; bepleisterde
voorgevel van één travee.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

137429

Stadswoning

Gent

Gent

Walpoortstraat 22 (Gent)

Diephuis met lijstgevel, drie bouwlagen en twee traveeën onder
schilddak met Vlaamse pannen, met heden bepleisterde en
geschilderde bovenverdieping uit eind 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

835/1748

typologie

datering
19de eeuw

eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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137430

Stadswoning

Gent

Gent

Walpoortstraat 30‐32 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en plat dak met 19de‐
eeuwse bepleisterde en geschilderde lijstgevel, mogelijk met oudere
kern.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

137431

Burgerhuis

Gent

Gent

Walpoortstraat 34, 34A (Gent)

Aanvankelijk mooi Lodewijk XV‐huis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, op de cartouche gedateerd 1768.
Behouden bepleisterde en geschilderde bovenverdieping boven een
storend verbouwde begane grond met winkelpui.

burgerhuizen

137432

Stadswoning

Gent

Gent

Walpoortstraat 36‐38 (Gent)

Heden sterk verbouwd rijhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen
onder schilddak. Vermoedelijk oorspronkelijk twee oude kernen van
elk twee traveeën en twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de
eeuw; verbouwd tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
19de eeuw

137433

Stadswoning

Gent

Gent

Walpoortstraat 4 (Gent)

Drie bouwlagen hoog rijhuis van drie traveeën en plat dak met een
sober bepleisterde 19de‐eeuwse voorgevel.

stadswoningen 19de eeuw

137434

Stadswoning

Gent

Gent

Walpoortstraat 9 (Gent)

Volgens archieffoto's aanvankelijk diephuis met 18de‐eeuwse in‐en‐ stadswoningen 18de eeuw,
vierde kwart
uitgezwenkte topgevel, eind 19de eeuw verbouwd tot drie bouwlagen
19de eeuw
hoge lijstgevel onder behouden hoog afgesnuit zadeldak.

137435

Classicistisch hoekhuis

Gent

Gent

Walter De Buckplein 1 (Gent)

Lodewijk‐XVI‐hoekhuis van twee bouwlagen onder schilddak, uit de
tweede helft van de achttiende eeuw. Voorgevel van vijf traveeën:
bepleisterde en wit geschilderde lijstgevel met licht uitspringende
middenrisaliet van drie traveeën bekroond met driehoekig fronton.
Zijgevel eveneens van vijf traveeën.

burgerhuizen

137436

Stadswoning

Gent

Gent

Walter De Buckplein 4 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met een zadeldak;
geschilderde voorgevelbepleistering uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137437

Stadswoning met houten winkelpui

Gent

Gent

Walter De Buckplein 5 (Gent)

Breedhuis met vier traveeën, twee bouwlagen afgedekt met een
zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1730.

stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
tweede kwart
18de eeuw

137438

Stratenbeluik

Gent

Gent

Wasstraat 10‐28, 36‐116 (Gent)

Stratenbeluik, gedateerd door middel van muurankers 1889, 1892 en beluiken
1895 op de zijgevels van de hoekhuizen. Eenvoudige bakstenen
arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing, van twee traveeën en met
twee en een halve bouwlaag.

137439

Stadsschool

Gent

Gent

Wasstraat 120 (Gent)

Stadsschool met peutertuin, kindertuin en lagere school, waarbij de
wit bepleisterde, neoclassicistisch getinte dwarsvleugel in 1913
toegevoegd werd naar ontwerp van architect Charles Van
Rysselberghe uit 1912 aan de oorspronkelijke schoolgebouwen van
1883, waaronder een bewaarde toegang aan Nieuwhof.

vierde kwart
poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw,
lagere scholen voor WO I

137441

Stadswoning

Gent

Gent

Watermolenstraat 20 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder plat dak, op
de vroegere rooilijn en lager straatniveau gelegen. Vermoedelijk
oudere kern doch bepleisterde 19de‐eeuwse voorgevel. Erachter
gelegen diephuis onder steil zadeldak met oudere kern opklimmend
tot de 17de eeuw.

achterhuizen,
17de eeuw,
stadswoningen 19de eeuw

137442

Hoger Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding (HILO)

Gent

Gent

Watersportlaan 2 (Gent)

Van eind 1958 tot eind 1960 werden de nieuwe gebouwen van het
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding opgetrokken aan de
Watersportlaan naar plannen van ingenieur‐architect Jules
Trenteseau.

na WO II
turnzalen,
universiteitsgeb
ouwen

137446

Samenstel van twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Wellingstraat 11‐13 (Gent)

Samenstel van een laag en een hoger huisje, heden respectievelijk
arbeiderswonin 16de eeuw
drie en twee traveeën en één en twee bouwlagen, elk onder zadeldak, gen
dagtekenend uit de 16de eeuw.

836/1748

datering

derde kwart
18de eeuw

tweede helft
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

rococo

classicisme

vierde kwart
19de eeuw

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper)

modernisme

Coolens Berten (Ontwerper), Nyns
Jacqueline (Ontwerper),
Trenteseau Jules (Ontwerper)
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137447

Stadswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 113, 113A (Gent)

Pittoresk huisje van vijf traveeën, één bouwlaag en zadeldak,
vermoedelijk daterend van begin 18de eeuw.

stadswoningen, eerste kwart
gevelniskapelle 18de eeuw
n

137448

Stadswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 40 (Gent)

Breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder steil
zadeldak. Bepleisterde en geschilderde baksteenbouw uit 16de of
17de eeuw.

stadswoningen 16de eeuw,
17de eeuw

137449

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 44 (Gent)

arbeiderswonin 16de eeuw
Lage arbeiderswoning van twee traveeën, één bouwlaag en steil
zadeldak met centraal dakvenster, vermoedelijk daterend uit de 16de gen
eeuw.

137450

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 46, 46A‐D (Gent)

arbeiderswonin 17de eeuw
Diephuis van oorspronkelijk drie, heden twee traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak met gecementeerde verankerde tuitgevel uit gen
de 17de eeuw.

137451

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 48 (Gent)

Zeer laag huisje van twee traveeën en één bouwlaag onder een
zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw ‐ eerste helft 17de
eeuw.

arbeiderswonin tweede helft
gen
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

137452

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 54‐56 (Gent)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak,
opgetrokken uit baksteen in de eerste helft van de 18de eeuw.
Klokgevel met bekronend driehoekig fronton.

arbeiderswonin eerste helft
gen
18de eeuw

137453

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 58 (Gent)

arbeiderswonin tweede helft
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
17de eeuw,
tuitgevel met muurvlechtingen uit de tweede helft van de 17de eeuw ‐ gen
eerste helft
eerste helft van de 18de eeuw.
18de eeuw

137454

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Wellingstraat 60‐62 (Gent)

arbeiderswonin tweede helft
Diephuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
17de eeuw,
tuitgevel met muurvlechtingen uit de tweede helft van de 17de eeuw ‐ gen
eerste helft
eerste helft van de 18de eeuw. Gelijkaardige huizen als nummer 58.
18de eeuw

137455

Arbeiderswoning met trapgevel en
lijstgevel

Gent

Gent

Wellingstraat 64, 64A (Gent)

Trapgevel met 7 treden en topstuk, met aanleunende lijstgevel van
drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; in kern
opklimmend tot de 16de eeuw, aangepast en gecementeerd in de
19de‐20ste eeuw.

arbeiderswonin 16de eeuw
gen

137456

Arbeiderswoningen in traditionele stijl

Gent

Gent

Wellingstraat 66‐74 (Gent)

Kleine rijhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder geknikt
zadeldak, opgetrokken in traditionele stijl in de 17de eeuw.

arbeiderswonin 17de eeuw
gen

137457

Arbeiderswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 79 (Gent)

Zeer klein breedhuisje van twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met centraal dakvenster; geschilderd bakstenen gebouw
opgetrokken in de tweede helft van de 16de eeuw ‐ eerste helft van
de 17de eeuw (?).

arbeiderswonin tweede helft
gen
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

137458

Twee arbeiderswoningen

Gent

Gent

Wellingstraat 81‐83 (Gent)

Breedhuisjes van samen vier traveeën, één bouwlaag en zadeldak met arbeiderswonin 16de eeuw
twee recente dakkapellen, vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw. gen

137459

Stadswoningen

Gent

Gent

Wellingstraat 85‐87 (Gent)

Bepleisterde lijstgevel van twee traveeën per huis en drie bouwlagen stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
met zadeldak, behorend tot de doorsnee‐architectuur van eind 19de
eeuw.

137460

Stadswoning

Gent

Gent

Wellingstraat 89 (Gent)

Bakstenen breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met steil stadswoningen tweede kwart
zadeldak oorspronkelijk met dakvenster, uit midden 16de eeuw.
16de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

137461

Stadswoning met lijstgevel

Gent

Gent

Wellingstraat 9 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van twee
19de eeuw,
traveeën en twee en een halve bouwlaag uit het tweede‐derde kwart
derde kwart
van de 19de eeuw.
19de eeuw

837/1748

datering

stijl

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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137463

Twee steegbeluiken

Gent

Gent

Wespstraat 1‐73 (Gent)

Twee steegbeluiken met toegang op straatbreedte, die een geheel
vormen met het stratenbeluik van de Wasstraat, gedateerd 1888 op
de zijgevel van nummer 9 door middel van muurankers.

arbeiderswonin vierde kwart
gen, beluiken
19de eeuw

137466

Schoolgebouw

Gent

Gent

Weversstraat 2 (Gent)

In 1891 bouwaanvraag voor deze bijschool van de meisjesschool van
de Kiekenstraat. Alleenstaand hoekhuis van twee bouwlagen onder
schilddak.

onderwijsgebou vierde kwart
wen
19de eeuw

137469

Spoorwegbrug

Gent

Gent

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)

Draaibrug van 1926 met draaiend gedeelte tussen vaste overbrugging bruggen
op de Linkeroever en een gewoon bruggenhoofd op de rechteroever.

137468

Droogdokken

Gent

Gent

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)

Geheel van twee droogdokken, een klein en een groot, van 1880‐85;
volledig natuurstenen bekleding. Betonnen prefabomheining uit het
interbellum.

vierde kwart
dokken,
omheiningsmur 19de eeuw,
interbellum
en

137467

Stuw tussen Wiedauwkaai en Tolhuiseiland Gent

Gent

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)

Brugstuw met drie doorlaatopeningen segmentbogig afgedekt;
hoofdzakelijk bekleed met gebosseleerde natuursteen; puntvormige
stuw‐(brug‐)pijlers. Brugreling en delen van de reling langs de
Wiedauwkaai op gietijzeren paaltjes met leeuwenkopjes.

bruggen,
afsluitingen,
stuwen

137472

Stadswoningen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 11‐13, 11A‐B, 13A‐C
(Gent)

Twee enkelhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk drie en twee stadswoningen tweede helft
18de eeuw
traveeën, vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de
eeuw doch herhaaldelijk aangepast.

137473

Burgerhuis

Gent

Gent

Wijngaardstraat 16 (Gent)

Ruim dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak
uit begin 18de eeuw, ontpleisterd in het derde kwart van de 20ste
eeuw.

137474

Burgerhuis

Gent

Gent

Wijngaardstraat 18‐20 (Gent)

Oorspronkelijk een breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, burgerhuizen
afgedekt met een zadeldak, een zijtrapgevel links en rechts deels
zijtrapgevel en aandak gedeeltelijk behouden, waarschijnlijk daterend
uit de 17de eeuw.

17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

137475

Driezijdig bebouwd pleinbeluik

Gent

Gent

Wijngaardstraat 24‐44 (Gent)

Driezijdig bebouwd pleinbeluik met rechts huizenrij met nummers 24‐ achterhuizen,
beluiken
34 doorlopend tot op straat, en met brede open toegang,
opgetrokken in 1846.

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

137476

Burgerhuis

Gent

Gent

Wijngaardstraat 4 (Gent)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de burgerhuizen
16de eeuw. Later aangepaste, verankerde bakstenen trapgevel van 9
en 8 treden + topstuk.

16de eeuw

137477

Stadswoningen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 46‐48 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Twee eenvoudige rijhuizen van drie bouwlagen en respectievelijk
19de eeuw
twee en drie traveeën met zadeldak, van 1883. Bepleisterde lijstgevel,
begane grond met horizontale banden en afgelijnd door dunne
puilijst.

137478

Rijhuis in zakelijke stijl

Gent

Gent

Wijngaardstraat 5 (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met plat dak. Sobere
bakstenen lijstgevel in zakelijke stijl uit midden eerste helft 20ste
eeuw naar ontwerp van architect Roelant.

stadswoningen interbellum

137479

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 50‐52 (Gent)

Twee kleine rijhuizen van één en twee traveeën en twee bouwlagen,
doch verschillend volume, met zadeldak.

arbeiderswonin
gen

137480

Hoekhuis en rijhuizen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 54‐58 (Gent)

arbeiderswonin eerste helft
Hoekhuis en rijhuizen van twee bouwlagen, voorgevel van twee en
19de eeuw
zijgevel van samen zeven traveeën onder schilddak, uit de eerste helft gen
van de 19de eeuw.

137481

Stadswoning

Gent

Gent

Wijngaardstraat 55 (Gent)

Samen met nummer 57 voorheen behorend bij het verdwenen Sint‐ stadswoningen 17de eeuw
Agneteklooster. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
een steil en vooraan afgewolfd zadeldak, minstens opklimmend tot de
17de eeuw.

838/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

burgerhuizen, eerste kwart
gevelniskapelle 18de eeuw
n
art deco

modernisme

Roelant Jean (Ontwerper)
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137482

Stadswoning

Gent

Gent

Wijngaardstraat 57 (Gent)

Stadswoning, voorheen hoekhuis, van drie traveeën en twee
bouwlagen onder twee haakse zadeldaken, uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

137471

Ensemble van stadswoningen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 6‐14 (Gent)

Ensemble van vijf onderkelderde enkelhuizen van elk drie traveeën en stadswoningen tweede kwart
19de eeuw
twee en een halve bouwlagen onder een doorlopend zadeldak en met
een grotendeels bewaarde bepleisterde lijstgevel, volgens
archiefstukken van 1845.

137483

Twee gekoppelde stadswoningen

Gent

Gent

Wijngaardstraat 7‐9, 9A‐C (Gent)

Twee gekoppelde enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen stadswoningen eerste helft
19de eeuw
met schilddak; oude kern aangegeven door de muurankers op de
benedenverdieping. In de eerste helft van de 19de eeuw aangepaste,
bepleisterde lijstgevel.

137485

Stadswoning

Gent

Gent

Wijzemanstraat 11 (Gent)

Diephuis met trapgevel van 7 treden + topstuk en drie bouwlagen van stadswoningen 17de eeuw
twee traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw,
naderhand gecementeerd.

137486

Stadswoning

Gent

Gent

Wijzemanstraat 2 (Gent)

Heden breedhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met bepleisterde voorgevel uit de 18de eeuw,
mogelijk met oudere kern.

stadswoningen, 18de eeuw,
winkels
19de eeuw

137487

Stadswoning

Gent

Gent

Wijzemanstraat 3 (Gent)

Diephuis met klokgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.

stadswoningen eerste helft
18de eeuw

137488

Stadswoningen

Gent

Gent

Wijzemanstraat 4‐6 (Gent)

stadswoningen, 18de eeuw,
Twee diephuizen met lijstgevel, vier en drie bouwlagen van drie
19de eeuw
traveeën onder schilddak; verankerde bepleisterde voorgevels uit de winkels
18de‐19de eeuw, mogelijk met oudere kernen aangegeven door het
algemene volume.

137489

Stadswoningen

Gent

Gent

Wijzemanstraat 5‐7 (Gent)

Heden twee rijhuizen met lijstgevel, drie bouwlagen en één of twee stadswoningen 19de eeuw,
20ste eeuw
traveeën, onder lessenaarsdak, met vermoedelijk oudere kernen doch
sterk verbouwde voorgevels uit de 19de‐20ste eeuw.

137484

Samenstel van twee stadswoningen

Gent

Gent

Wijzemanstraat 8‐10 (Gent)

Oorspronkelijk twee panden, heden verbouwd tot één café, met twee stadswoningen derde kwart
18de eeuw
bouwlagen onder afzonderlijke schilddaken en volgens archiefstukken
te dateren 1770, doch met oudere kern.

137490

Stadswoning

Gent

Gent

Wijzemanstraat 9 (Gent)

Diephuis van drie traveeën, heden met drie bouwlagen onder
schilddak, in kern opklimmend tot de 17de ‐ eerste helft 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

137491

Stadswoning

Gent

Gent

Wilderoosstraat 108 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën, drie bouwlagen met een zadeldak,
gebouwd naar ontwerp van M. Matthys in het eerste kwart van de
20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

137492

Stadswoning

Gent

Gent

Wilderoosstraat 11 (Gent)

Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen. Huidig uitzicht uit de 19de eeuw, doch het algemeen
volume en de getoogde vensters laten een oude kern vermoeden.

stadswoningen 19de eeuw

137493

Stadswoningen met trapgevels

Gent

Gent

Wilderoosstraat 13, 17, zonder nummer
(Gent)

Stadswoningen met traditionele trapgevels van twee traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak, uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

137494

Residentie Erasmus

Gent

Gent

Wilderoosstraat 3 (Gent)

Architect Piet Cassiman ontwierp deze woning met 10
studentenkamers in 1961. De modernistische hoekwoning telt vier
bouwlagen en twee en drie traveeën onder plat dak. Het ontwerp
wordt verlevendigd met een sgraffito en glasraam naar ontwerp van
Lionel Holvoet.

meergezinswoni na WO II
ngen

137495

Stadswoning

Gent

Gent

Wilderoosstraat 5 (Gent)

Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen,
wellicht met 18de‐eeuwse kern aangeduid door de verdiepte
borstwering.

stadswoningen 18de eeuw

839/1748
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Matthys M. (Ontwerper)

modernisme

Cassiman Piet (Ontwerper),
Holvoet Lionel (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

137496

Twee stadswoningen

Gent

Gent

Willem de Beersteeg 27‐29 (Gent)

stadswoningen voor WO I
Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, in 1903 opgetrokken op afgebroken deel van de voormalige
stoomververij. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met van
imitatiebanden en puilijst voorziene begane grond.

137497

Schoolgebouwen van het Sint‐
Lievenscollege

Gent

Gent

Willem de Beersteeg zonder nummer
(Gent)

Gebouwencomplex opgetrokken in de 17de‐18de eeuw dat zou dienst
gedaan hebben als kazerne, volgens een plan van 1830 omgevormd
tot suikerraffinaderij. Centraal bakstenen lijstgevel van acht traveeën
en twee bouwlagen met zadeldak, vermoedelijk uit het vierde kwart
van de 18de eeuw. Zeer merkwaardige feestzaal met rijke
stucversiering in eclectische stijl bewaard op tweede verdieping: in
1852 ingericht naar ontwerp van architect M.H. Martens. Links en
rechts lagere aanbouw van respectievelijk elf en negen traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, respectievelijk uit de 19de en het
vierde kwart van 18de eeuw.

kazernes, lagere 19de eeuw,
vierde kwart
scholen,
suikerraffinader 18de eeuw
ijen

137498

Burgerhuis

Gent

Gent

Willem Tellstraat 21 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen;
lijstgevel met enkelhuisopstand.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137500

Burgerhuis

Gent

Gent

Willem Wenemaerstraat 30 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen en twee traveeën opvallend door het
materiaalgebruik, namelijk witte geglazuurde baksteen verrijkt met
groene banden en arduinen cordons.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137501

Burgerhuis gedateerd 1914

Gent

Gent

Willem Wenemaerstraat 31 (Gent)

Enkelhuis met drie bouwlagen onder zadeldak, op medaillons onder
het hoofdgestel gedateerd: Anno 1914. Voorgevelparement van
baksteen en Franse steen, op de begane grond verrijkt met
gesculpteerde bladranken tussen en boven de deur‐ en
vensteropeningen.

burgerhuizen

WO I

137502

Ensemble van burgerhuizen, gedateerd
1914

Gent

Gent

Willem Wenemaerstraat 33‐37 (Gent)

burgerhuizen
In zijn geheel ontworpen gevelwand van 1914. Voorgevel van vijf
traveeën met drie bouwlagen opgetrokken uit lichte baksteen verrijkt
met kleurige en witbepleisterde banden.

WO I

137503

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck Gent

Gent

Willem Wenemaerstraat 45 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis in art nouveau, samen ontworpen met het aanpalend
hoekcomplex, volgens bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van
architect Prosper Buyck. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en
drie bouwlagen boven souterrain onder een zadeldak, met wit
geglazuurd baksteenparement voorzien van decoratieve accenten
met groen geglazuurde bakstenen als horizontale banden en met
tegeltableaus.

voor WO I

137499

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Gent

Willem Wenemaerstraat 8‐12 (Gent)

In zijn geheel ontworpen gevelwand met twee identieke zijpanden die burgerhuizen
een centraal pand flankeren. Drie bouwlagen onder doorlopende
gekorniste kroonlijst doch verspringende bouwlaaghoogte door de
verhoogde begane grond in de zijpanden.

voor WO I

137504

Duitse bunker

Gent

Gent

Windgat zonder nummer (Gent)

Manschappenbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen
behorende tot de Duitse Hollandstellung.

bunkers

WO I

137508

Burgerhuis

Gent

Gent

Wispelbergstraat 3 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137509

School naar ontwerp van A. Pauli

Gent

Gent

Wispelbergstraat zonder nummer (Gent)

Betalende school voor jongens en bewaarschool, opgetrokken naar
ontwerp van de toenmalige stadsarchitect A. Pauli in 1882‐83;
veranderd in meisjesschool in 1886. Lijstgevel van heden dertien
traveeën gemarkeerd door één bewaard, hoger opgaand zijrisaliet
van één travee en twee bouwlagen.

kleuterscholen, vierde kwart
lagere scholen 19de eeuw

840/1748

typologie

datering
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plantensoort

context

persoon

Martens M.H. (Ontwerper)

art nouveau

Buyck Prosper (Ontwerper)

Pauli Adolphe (Ontwerper)
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137512

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gent

Woeringenstraat 101 (Gent)

Rijhuis in zakelijke baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect
E. De Nil, van 1931. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie
bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

137515

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 10 (Gent)

Rijhuis met twee traveeën, twee bouwlagen en mansardedak met oeil‐ burgerhuizen
de‐boeuf.

137514

Burgerwoningen met eclectische gevels

Gent

Gent

Wolfstraat 1‐13 (Gent)

Ensemble van gelijktijdig, begin 20ste eeuw, opgetrokken
burgerwoningen met eclectische gevels. Enkelhuizen van twee
traveeën, twee of drie bouwlagen boven de kelderverdieping en
zadeldak. Typisch zijn echter de cartouches met belerende
opschriften of reliëfs.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

137516

Burgerhuis de Passer

Gent

Gent

Wolfstraat 12 (Gent)

Burgerhuis, gedateerd en gesigneerd: J.G. Semeij, 1906. Lijstgevel
met twee traveeën, vier bouwlagen en pseudomansardedak met
dakvenster. Fraai uitgewerkt risaliet met neobarokvenster en twee
mooie loggia's voorzien van verzorgd hout‐ en glaswerk.

burgerhuizen

voor WO I

137517

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 14 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde 19de‐eeuwse lijstgevel op arduinen plint burgerhuizen
met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.

19de eeuw

137518

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 16 (Gent)

Breedhuis met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, daterend burgerhuizen
van circa 1900. Gevelparement van rode baksteen verwerkt met
arduin en banden van witte baksteen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137519

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 18 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw. Bakstenen gebouw afgewisseld met banden van
gele en zwarte baksteen en arduin.

eerste helft
20ste eeuw

137520

Hoekhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 2 (Gent)

Hoekhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd dak. burgerhuizen
Lijstgevel van rode baksteen verlevendigd met geglazuurde stenen.

137521

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 20 (Gent)

Breedhuis met twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, burgerhuizen
uit het begin van de 20ste eeuw. Grijze en gele baksteen verwerkt
met hardsteen.

137522

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 4 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel op arduinen plint van twee
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.

burgerhuizen

137523

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 6 (Gent)

Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel met drie traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak. Horizontaal belijnde gevel door
imitatiebanden op de verhoogde begane grond en cordons.

burgerhuizen

137524

Burgerhuis

Gent

Gent

Wolfstraat 8 (Gent)

Burgerhuis met verankerde lijstgevel van twee traveeën; gele
baksteen afgewisseld met banden rode baksteen.

burgerhuizen

137525

Achterhuis met trapgevel

Gent

Gent

Wolfstraat zonder nummer (Gent)

Achterhuis met neotraditionele trapgevel van Vrijdagmarkt nummer
26.

achterhuizen

137541

Neoclassicistisch landhuis en
dienstgebouwen

Gent

Gent

Wondelgemkaai 8 (Gent)

hekken,
Landhuis gebouwd circa 1847 in neoclassicerende stijl van zeven
hekpijlers,
traveeën en twee bouwlagen boven kelderverdieping onder
schilddak. In de jaren 1960 ontpleisterde lijstgevels met rechthoekige landhuizen
vensters. De dienstgebouwen, eveneens van 1847, horen heden bij de
eiercentrale, opgericht door de Belgische Boerenbond in 1929.
Bakstenen gebouwtje van twee bouwlagen en drie traveeën onder
schilddak op gecementeerde plint.

841/1748

context

persoon

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

voor WO I

neotraditioneel

tweede kwart
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme
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137543

Stadswoning

Gent

Gent

Zandberg 1 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit stadswoningen, 18de eeuw,
19de eeuw
de 18de‐19de eeuw. Begane grond met typisch 19de‐eeuwse houten winkels
winkelpui.

137544

Stadswoning

Gent

Gent

Zandberg 2 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, van circa 1800.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137545

Hoekhuis

Gent

Gent

Zandberg 3 (Gent)

Hoekhuis van drie traveeën breed, vijf traveeën diep en drie
bouwlagen, onder schilddak, van circa 1800.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

137547

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandberg 6 (Gent)

Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met
plat dak; bepleisterde lijstgevel uit de 18de eeuw, doch oudere kern
van twee bouwlagen.

burgerhuizen

137546

Classicistisch herenhuis

Gent

Gent

Zandberg 6 (Gent)

Classicistisch dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met plat herenhuizen
dak, kern uit de 18de eeuw doch voorgevel gereconstrueerd naar
ontwerp van architect K.M.J. Spruyt in het derde kwart van de 20ste
eeuw.

18de eeuw, na
WO II

137548

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandberg 7 (Gent)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
vooraan afgesnuit zadeldak; bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw doch vermoedelijk oudere kern.

eerste helft
19de eeuw

137549

Hoekhuis

Gent

Gent

Zandberg 8 (Gent)

Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met
zadeldak, uit de 17de eeuw met aanpassingen uit de 19de eeuw.
Verankerde, bepleisterde en geschilderde trapgevel van 9 treden +
topstuk.

137550

Burgerhuizen

Gent

Gent

Zandpoortstraat 1‐11 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuizen van respectievelijk vier, vier, drie en vier traveeën en drie
bouwlagen, afgedekt met zadeldaken, uit de 19de eeuw. Bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevels geleed door cordons; begane grond met
imitatiebanden en smalle puilijst. Nummer 9 nu effen bepleisterd.

19de eeuw

137551

Hoekhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 12 (Gent)

Hoekhuis, met een zekere neoclassicistische inslag, van vier traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen, onder mansardedak voorzien van dakkapellen,
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

137552

Burgerhuizen

Gent

Gent

Zandpoortstraat 13‐15, 31‐33, 31A‐B
(Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde gevel van veertien traveeën en twee burgerhuizen
en een halve bouwlaag, met zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

eerste helft
19de eeuw

137553

Stadswoning

Gent

Gent

Zandpoortstraat 14 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met imitatiebanden en ongelijke traveeën geleed door
cordons.

137554

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 16 (Gent)

Enkelhuis met wisselend aantal traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137555

Stadswoningen

Gent

Gent

Zandpoortstraat 17‐19 (Gent)

Twee dubbelhuisjes van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder
een schilddak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137556

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 21 (Gent)

Empiregetint breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

137557

Classicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 27 (Gent)

Enkelhuis in Lodewijk XVI‐stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw. Verankerde,
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, waarvan eerste drie
linkertraveeën bekroond zijn met een driehoekig fronton.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

842/1748
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18de eeuw

classicisme

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

classicisme

Spruyt Karel (Ontwerper)
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137558

Stadswoning

Gent

Gent

Zandpoortstraat 29, 29A‐B (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van stadswoningen vierde kwart
circa 1800. Geschilderde bakstenen lijstgevel met getoogde vensters.
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137559

Stadswoning

Gent

Gent

Zandpoortstraat 37 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van circa 1800. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
geleed door cordons.

137560

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 39 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd enkelhuis met neoclassicistische inslag van drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

137561

Herenhuis met muurscherm

Gent

Gent

Zandpoortstraat 41 (Gent)

Muurscherm van drie traveeën en één bouwlaag, volgens
archiefstukken opgetrokken in 1762 voor ruime herenwoning
ontstaan door samenvoeging van twee kernen uit de 17de eeuw en
het vierde kwart van de 18de eeuw.

137562

Stadswoning

Gent

Gent

Zandpoortstraat 45 (Gent)

stadswoningen 19de eeuw
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, heden onder nieuw
doorlopend dak, met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de
19de eeuw, mogelijk met oudere kern.

137563

Burgerhuis

Gent

Gent

Zandpoortstraat 47‐49 (Gent)

Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie
bouwlagen, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

137565

Sociale huisvesting De Cirk

Gent

Gent

Zebrastraat 12‐34 (Gent)

Complex van sociale huizen en appartementen, in 1908 gerealiseerd
in opdracht van de Gentse Maatschappij der Werkerswoningen naar
ontwerp van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. In 1930 werd
een vierde bouwlaag met appartementen toegevoegd naar ontwerp
van Oscar Van de Voorde.

voor WO I,
sociale
interbellum
woningen,
winkels,
portiekflatgebo
uwen, sociale
woningen

137567

Stadswoning met tuitgevel

Gent

Gent

Zeugsteeg 12 (Gent)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit
einde 16de eeuw. Bak‐ en zandstenen tuitgevel afgewerkt met
muurvlechtingen.

stadswoningen vierde kwart
16de eeuw

137566

Rococo burgerhuis

Gent

Gent

Zeugsteeg 1‐3, 1A (Gent)

Burgerhuis met gewijzigde rococogevel met vijf traveeën, drie
bouwlagen en zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van 1771.

burgerhuizen

137568

Stadswoning

Gent

Gent

Zeugsteeg 14‐22 (Gent)

Breedhuis met twee bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak met 18de‐ stadswoningen 17de eeuw,
eeuwse gevel met oude kern uit de 17de eeuw.
18de eeuw

137569

Hoekhuis met puntgevel

Gent

Gent

Zeugsteeg 15 (Gent)

stadswoningen 17de eeuw
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak; oude kern uit de 17de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde puntgevel met drie traveeën aan
de voorkant.

137570

Stadswoning

Gent

Gent

Zeugsteeg 24‐32 (Gent)

Rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak. Verankerde stadswoningen 17de eeuw
lijstgevel met oudere kern uit de 17de eeuw, opgetrokken uit bak‐ en
zandsteen op een plint van Doornikse kalksteen.

137571

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Zeugsteeg 5 (Gent)

Traditionele trapgevel van 7 trappen + topstuk met drie traveeën en
twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

137572

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Zeugsteeg 7 (Gent)

Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak en verankerde
bakstenen trapgevel, volgens de gevelsteen daterend van 1687.

burgerhuizen

843/1748
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stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
eerste helft
19de eeuw

gemakhuisjes, 17de eeuw,
tweede helft
herenhuizen,
18de eeuw
kloosters,
omheiningsmur
en

classicisme

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

vierde kwart
17de eeuw

Van Rysselberghe Charles
(Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Gentse
Maatschappij voor de Huisvesting
(Opdrachtgever)

rococo

traditioneel
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137573

Stadswoning

Gent

Gent

Zeugsteeg 9 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit de 19de eeuw,
met oudere kern, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

stadswoningen 19de eeuw

137576

Sint‐Lievenscollege

Gent

Gent

Zilverenberg 1 (Gent)

Gebouwencomplex gerangschikt rondom een langgerekte,
onregelmatige rechthoekige binnenplaats, gevat tussen Zilverenberg,
Kalvermarkt, Volmolenstraat en Nieuwbrugkaai, en bestaande uit een
18de‐eeuwse herenwoning, een bakstenen neogotische vleugel uit
1881 en naoorlogse gebouwen waaronder een kapel uit 1965 naar
ontwerp van Marc Dessauvage.

heiligenbeelden
, herenhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
onderwijsgebou
wen

137575

Stadswoning met trapgevel

Gent

Gent

Zilverenberg 1 (Gent)

Diephuis met trapgevel van 7 treden en topstuk, twee bouwlagen en stadswoningen 17de eeuw
drie traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

137574

Hoekhuis met kastkapel

Gent

Gent

Zilverenberg 1 (Gent)

Hoekhuis met twee bouwlagen en vier traveeën onder afgesnuit dak, stadswoningen, 17de eeuw,
interbellum
in kern opklimmend tot de 17de eeuw. Hoekpenant voorzien van een kastkapellen
volks houten kapelletje uit 1924.

137577

Burgerhuis

Gent

Gent

Zilverenberg 10 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel; begane grond
met imitatiebanden afgelijnd door cordon.

137578

Burgerhuizen

Gent

Gent

Zilverenberg 12‐14, 12A‐B, 14A‐B (Gent)

Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met recente dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137579

Burgerhuizen

Gent

Gent

Zilverenberg 3‐5 (Gent)

Twee enkelhuizen van één travee en drie bouwlagen, onder
mansardedak voorzien van dakkapel, uit de 19de‐20ste eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met lage benedenverdieping, houten loggia
met balkon bekroond op tweede bouwlaag.

burgerhuizen

19de eeuw,
20ste eeuw

137580

Burgerhuis

Gent

Gent

Zilverenberg 7 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op hardstenen
sokkel; geleed door cordons.

19de eeuw

137581

Stadswoning

Gent

Gent

Zilverenberg 8 (Gent)

stadswoningen tweede helft
Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
19de eeuw
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel, begane
grond met imitatiebanden en smalle puilijst.

137582

Hoekhuis

Gent

Gent

Zilverhof 1 (Gent)

stadswoningen, 16de eeuw,
Hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldaken, daterend uit de
17de eeuw
16de of 17de eeuw. Verankerde trapgevel van 7 treden + topstuk met winkels
op de begane grond drie traveeën en op de bovenverdieping één
travee.

137583

Stadswoningen en doorgang naar beluik

Gent

Gent

Zilverhof 10, 22 (Gent)

Twee enkelhuizen en doorgang naar een achterin gelegen beluikje.
Bakstenen lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Haakse
achteraanbouw uit de 16de eeuw met puntgevel met
muurvlechtingen.

achterhuizen,
16de eeuw,
stadswoningen eerste helft
19de eeuw

137584

Hoekhuis

Gent

Gent

Zilverhof 11 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de
16de eeuw. Lijstgevel met drie traveeën en zijgevel opgevat als een
puntgevel van één travee.

stadswoningen 16de eeuw

137585

Pleinbeluik

Gent

Gent

Zilverhof 12‐20 (Gent)

beluiken
Achter smalle overbouwde, en vroeger waarschijnlijk door deur
afgesloten toegang bevindt zich een tweezijdig bebouwd pleinbeluik,
in 1841‐44 ontstaan, deels als verbouwing van een oudere
constructie.

137586

Rij‐ en hoekhuis

Gent

Gent

Zilverhof 13‐15 (Gent)

Rij‐ en hoekhuisje van twee bouwlagen. Doorlopende
gevelordonnantie van nummer 11. Nummer 15 aangepast in 1833,
voorgevelcementering met schijnvoegen en decoratie uit tweede
kwart 20ste eeuw, nu gedecapeerd.

844/1748

datering

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw, na
WO II, vierde
kwart 19de
eeuw, na WO II

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw

stijl

rococo,
brutalisme,
neogotiek,
modernisme

traditioneel

plantensoort

context

persoon

Dessauvage Marc (Ontwerper),
Dries Jan (Ontwerper), Martens
Michel (Ontwerper), Witdouck
Maurits (Ontwerper)
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137587

Hoekhuis

Gent

Gent

Zilverhof 19 (Gent)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis met een bepleisterde lijstgevel onder stadswoningen vierde kwart
zadeldak, daterend van circa 1800.
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137588

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Zilverhof 19‐23, 23A (Gent)

Huizenrij van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, voorzien van een bepleisterde lijstgevel en opgetrokken in
het vierde kwart van de 19de eeuw op de nieuwe, verspringende
rooilijn.

137590

Arbeiders‐ en stadswoning

Gent

Gent

Zilverhof 34‐36 (Gent)

arbeiderswonin 17de eeuw
Samenstel van twee huizen opgetrokken uit bak‐ en zandsteen in
17de eeuw. Arbeiderswoning van een bouwlaag onder zadeldak, met gen,
stadswoningen
boven de brede doorgang een dakvenster met tuitgeveltje.
Aanleunende trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak. Achterbouw met puntgevel.

137591

Brouwerij M. Van Duyn

Gent

Gent

Zilverhof 34B (Gent)

Ten oosten van een binnenkoer gelegen voormalige brouwerij M. Van brouwerijen
Duyn, welke reeds tijdens eerste kwart 19de eeuw bestond. Stoere
verankerde bakstenen constructie van twee bouwlagen onder
schilddak.

137592

Hoekhuis

Gent

Gent

Zilverhof 35 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak, circa 1800 te dateren. stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
Bepleisterde voorgevel op natuurstenen plint met rechthoekige
eerste kwart
vensters op lekdrempels.
19de eeuw

137589

Stadswoningen

Gent

Gent

Zilverhof 3‐7 (Gent)

Twee enkelhuizen met lijstgevel van samen zes traveeën, twee
bouwlagen onder zadeldak; algemeen volume en ankers wijzen op
een 18de‐eeuwse kern, doch de huidige bepleisterde voorgevel is
grotendeels 19de‐eeuws te dateren.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

137593

Stadswoning

Gent

Gent

Zilverhof 38 (Gent)

Empire getint rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend van 1820, doch met oudere kern.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

137594

Stadswoning

Gent

Gent

Zilverhof 40‐42 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk nog daterend uit de 16de eeuw. Aangepaste
bepleisterde lijstgevel, volgens bouwaanvraag van 1794.

stadswoningen 16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

137595

Stadswoning

Gent

Gent

Zilverhof 44 (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

137596

Huurhouderij F. Haentjens

Gent

Gent

Zilverhof zonder nummer (Gent)

In de achterbouw van nummer 38 bevindt zich de voormalige
huurhouderij F. Haentjens, in 1901 ontstaan door grondige
verbouwing van een circa 1820‐1830 opgetrokken beluik.

eerste kwart
beluiken,
fabrieksschoors 19de eeuw,
voor WO I
tenen,
huurhouderijen,
smidsen

137597

Steegbeluik

Gent

Gent

Zonder‐Naamstraat 69‐81 (Gent)

Steegbeluik van 1889 met toegang op straatbreedte, met gekasseide beluiken
bestrating en voetpaden. Links vijf en rechts twee woningen van twee
en een halve bouwlaag, twee traveeën met repeterend schema onder
zadeldak.

137598

Herenhuis

Gent

Gent

Zonnestraat 8 (Gent)

Drie bouwlagen hoog herenhuis van vijf traveeën opgetrokken uit
Franse kalksteen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Verticaal
geritmeerd door kolossale pilasters en afgewerkt met een klokgevel.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137599

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuidkaai 17 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
neoclassicerende voorgevel uit het tweede kwart van de 19de eeuw,
oorspronkelijk een geheel vormend met nummers 18 en 19.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137600

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuidkaai 20 (Gent)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen en zadeldak, daterend uit burgerhuizen
de 19de eeuw, aangepast met afgeronde erker met bekronend stenen
balkonhek in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

19de eeuw

137601

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuidkaai 6 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
daterend van 1783, met bepleisterde en geschilderde Lodewijk XVI‐
gevel op natuurstenen plint.

vierde kwart
18de eeuw

845/1748

typologie

datering

stijl

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw
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persoon
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137603

Hoekhuis

Gent

Gent

Zuidstationstraat 2, 2A (Gent)

Hoekhuis met Brabantdam met uitzicht op het Sint‐Annaplein, en
architecturaal aansluitend bij de linkergevelwand van het plein,
daterend van 1841.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137602

Stadswoning

Gent

Gent

Zuidstationstraat 2, 2A (Gent)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137604

Herenhuis

Gent

Gent

Zuidstationstraat 29 (Gent)

Herenhuis met op de begane grond een rechthoekige poort met
behouden houtwerk.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

137609

Hoekhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)

Hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen met attiek. Bepleisterde
19de‐eeuwse lijstgevel met ronde hoektravee.

winkels

19de eeuw

137608

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)

Diephuis met vier traveeën en drie bouwlagen afgedekt met
schilddak, daterend van de eerste helft van de 18de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

137607

Hoekhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)

Drie bouwlagen hoog hoekhuis, daterend uit de eerste helft van de
18de eeuw. Voorgevel van vier traveeën aangepast en bepleisterd in
de loop van de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

137606

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)

achterhuizen,
Huis met een bepleisterde en geschilderde voorgevel van drie
bouwlagen, drie traveeën en een zadeldak uit de 19de eeuw. Houten winkels
winkelramen en imitatiebanden op de begane grond. Het achterhuis
heeft een 18de‐eeuwse gevel met in‐ en uitgezwenkte top, van vier
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.

18de eeuw,
19de eeuw

137605

Burgerhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)

Breedhuis met drie en halve bouwlaag, vier traveeën en zadeldak met achterhuizen,
burgerhuizen,
bepleisterde en geschilderde voorgevel uit 19de eeuw. Achterhuis,
winkels
uitziend op de Leie. Bakstenen lijstgevel met drie bouwlagen, vier
traveeën en een afgewolfd mansardedak.

19de eeuw

137610

Twee burgerhuizen

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 4‐6 (Gent)

Twee rijhuizen van zes en vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, burgerhuizen
heropgebouwd in de traditionele stijl van 17de eeuw. De twee
middentraveeën zijn hoger opgetrokken tot trapgevels.

137611

Hoekhuis

Gent

Gent

Zuivelbrugstraat 8 (Gent)

Hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak en oude kern; aangepast stadswoningen 19de eeuw
en bepleisterd in de 19de eeuw.

137613

Hoekhuis

Gent

Gent

Zwaanstraat 2‐6 (Gent)

burgerhuizen
Hoekhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel begrensd door geblokte hoekbanden..

137612

Arbeiderswoningen

Gent

Gent

Zwaanstraat 8‐10 (Gent)

Rij kleine enkelhuisjes van twee bouwlagen en twee traveeën,
afgedekt met zadeldak, van circa 1800.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw,
voor WO I

137614

Achterhuis

Gent

Gent

Zwaanstraat zonder nummer (Gent)

Diephuis, achterbouw van woning van Drongenhof nummer 9, van
twee bouwlagen en één travee met zadeldak en tuitgevel met
gedeeltelijk gewijzigde helling, uit 17de eeuw.

achterhuizen

17de eeuw

137615

Beluik Het Zwaluwkoerke

Gent

Gent

Zwaluwstraat 15‐37 (Gent)

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met gevelwanden van twee en een
halve bouwlaag, daterend uit begin derde kwart 19de eeuw.

beluiken

derde kwart
19de eeuw

137616

Huis den Engel Gabriël

Gent

Gent

Zwartekatstraat 2‐8 (Gent)

Twee breedhuizen van ieder drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw en omgeven door
een ommuurde tuin voorzien van rechthoekige poortjes.

begijnenhuizen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

846/1748
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neotraditioneel
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137617

Stadswoning

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 1 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot de 17de‐18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

137619

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 11‐15 (Gent)

burgerhuizen
Breedhuis van vier traveeën met twee bouwlagen onder meer
verhoogde begane grond, pseudomansardedak, uit overgang 19de‐
20ste eeuw. Linker zijrisaliet van twee traveeën met markante loggia
op zwaar kraagstuk op de bovenverdieping.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137620

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 17 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen,
de eerste helft van de 19de eeuw, met rechthoekige vleugeldeur met kloosters
bekronende druiplijst op Lodewijk XVI‐getinte consoles. Haaks op
achtergevel, vermoedelijke vleugel van het voormalige klooster der
zwarte zusters.

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

137621

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 18 (Gent)

burgerhuizen,
Heden breedhuis van negen traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, doch oorspronkelijk twee panden van respectievelijk vier en stallen
vijf traveeën waarvan de vier rechtertraveeën een oudere kern
bevatten met twee bouwlagen; aangepast, vergroot, verhoogd met
één bouwlaag en bepleisterd in loop van de 19de eeuw. Achteraan
haakse bepleisterde vleugel van de voormalige stallen uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

137622

Herenhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 19 (Gent)

Enkelhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit de herenhuizen
19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel boven een
hardstenen plint en begane grond met imitatiebanden, rechts
inrijpoort.

19de eeuw

137623

Burgerhuis met trapgevel

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 21 (Gent)

Diephuis met trapgevel met 7 treden + topstuk en twee bouwlagen
van drie traveeën onder zadeldak, op cartouches gedateerd: anno
1655.

burgerhuizen

137624

Stadswoning

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 22‐24 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak,
volgens archiefstukken daterend van 1792, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel, horizontaal geleed door puilijst.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

137625

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 23 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de 18de‐19de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw,
19de eeuw

137626

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 25 (Gent)

Breedhuis van zes traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw. Horizontaal belijnde
lijstgevel met imitatiebanden op de begane grond, cordons en
kroonlijst als gevelaflijning.

burgerhuizen

19de eeuw

137627

Stadswoning

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 28, 28A (Gent)

Enkelhuisje van twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen
doch vermoedelijk met oude kern.

137629

Stadswoning

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 30‐32, 30A‐B (Gent)

Breedhuis van zes traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern opklimmend tot de 17de‐18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

137628

Burgerhuizen

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 3‐5, 5A (Gent)

Heden twee gelijkaardige enkelhuizen van respectievelijk vier en vijf
traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak en bepleisterde
voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, nummer 3
vermoedelijk met oudere kern.

burgerhuizen

137630

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 6 (Gent)

burgerhuizen
Heden breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder
zadeldak, met oude kern met twee bouwlagen, in de loop van de 19de
eeuw verhoogd met één bouwlaag en bepleisterd doch heden
gedecapeerd. Lodewijk XV‐spiegelboogdeur van 1762 in arduinen
omlijsting.
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derde kwart
17de eeuw

eerste helft
19de eeuw
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137631

Stadswoning

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 7, 7A (Gent)

Enkelhuis van twee traveeën met twee bouwlagen onder plat dak met
eenvoudige gecementeerde voorgevel, doch binnenin, in een achterin
gelegen zaal, behouden elementen van de voormalige kloosterkapel
van de zwarte zusters.

stadswoningen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

137618

Rij stadswoningen

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 8‐16, 20 (Gent)

Huizenrij van identieke enkelhuizen met drie bouwlagen van
respectievelijk vier, drie en twee traveeën onder zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

137632

Burgerhuis

Gent

Gent

Zwartezustersstraat 9 (Gent)

Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de eerste helft van de 20ste eeuw, rechts onder de puilijst gesigneerd
architect G. Monnier. Gecementeerde voorgevel met art‐deco‐inslag.

137633

Hoekhuis

Gent

Gent

Zwijnaardsesteenweg 14 (Gent)

Afgerond dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met centrale dakkapel, van circa 1875. Drie afgeronde
hoektraveeën begrensd door kolossale pilasters en trapezoïdale
houten erker boven winkeldeur.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

137634

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Gent

Zwijnaardsesteenweg 231 (Gent)

burgerhuizen
Alleenstaand neoclassicistisch burgerhuis van het dubbelhuistype,
gelegen in een beboomde tuin, volgens kadastergegevens gebouwd
als bloemistenwoning in 1896. Drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak met twee dakkapellen onder driehoekig fronton.

vierde kwart
19de eeuw

137635

Schoolgebouw

Gent

Gent

Zwijnaardsesteenweg 250 (Gent)

Alleenstaand schoolgebouw bestaande uit een lange vleugel parallel onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw,
aan de straat met symmetrische opbouw en daarachter drie
vierde kwart
aangebouwde vleugels rondom centraal rechthoekig binnenplein.
19de eeuw
Volgens archiefstukken opgetrokken in twee fazen: rechter
straatvleugel met middenpartij van 1873, overige vleugels van 1885.

137636

Twee burgerhuizen ontworpen door J.G.
Semey

Gent

Gent

Zwijnaardsesteenweg 4‐6 (Gent)

Twee rijhuizen met bak‐ en natuurstenen gevel in eclectische stijl,
daterend van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.
Oorspronkelijk gebouwd als een dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met rechter zijtrapgevel en
overbouwde doorgang naar achterin gelegen magazijn.

burgerhuizen

132480

UCO‐complex

Gent

Gent, Ledeberg

Bellevue 1‐4, 5 (Gent)

Eind jaren 1950 centraliseerde de textielfabriek S.A. Union
Cotonnière, UCO, haar administratieve en commerciële diensten in
een modernistische hoogbouw van de Keulse architect Theodor Kelter
en zijn medewerkers H. Feltes en K. Hullmann. In 1991 werd een
naburig industrieel gebouw omgevormd tot kantoorgebouw naar een
postmodern ontwerp van Jo Crepain.

kantoorgebouw na WO II, vanaf modernisme,
1975
postmodernism
en,
e
kantoorgebouw
en

132145

Buitengoed van school

Gent

Gentbrugge

Achterdries 52 (Gent)

landhuizen
Buitengoed voor de meisjes van de kostschool van de zusters van
Onze‐Lieve‐Vrouw van Namen van het instituut Nieuwen‐Bosch te
Gent. Tegen de oostelijke zijkant van de lusttuin, langgestrekt gebouw
daterend uit vierde kwart 19de eeuw, twaalf traveeën onder
zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

132146

Kasteeltje De Schrijver

Gent

Gentbrugge

Achterdries 54 (Gent)

Volgens kadastergegevens hoogstwaarschijnlijk een aanpassing van herenhuizen
1882 van een bestaand gebouw van ongeveer dezelfde grootte en dat
minstens opklimde tot begin 19de eeuw. Breed en ondiep herenhuis
ingeplant ten noorden van een ruime tuin. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132262

Woonhuis ontworpen door G. Eysselinck

Gent

Gentbrugge

Arthur Van Laethemstraat 6 (Gent)

Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen met plat dak opgetrokken in
burgerhuizen
1937 in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van architect G. Eysselinck.

interbellum

132633

Personeelswoningen en duiventoren

Gent

Gentbrugge

Boswachterstraat 1‐13, Hélène
Maréchalhof 1 (Gent)

Personeelswoningen en duiventoren van het verdwenen kasteel Van duiventorens, vierde kwart
personeelswoni 19de eeuw,
de Velde. Groep huisjes van één bouwlaag gesitueerd bij het begin
voor WO I
ngen
van de straat en per twee geschikt rondom half besloten tuintjes.
Vierkante duiventoren gebouwd tegen de achtergevel van nummer 7‐
9.

848/1748

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

plantensoort

context

persoon

Monnier Guillaume Auguste
Arthur (Ontwerper)

neoclassicisme

Hofman Jean‐Pierre (Ontwerper)

eclecticisme

modernisme

Buyck Prosper (Ontwerper),
Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Feltes H. (Ontwerper), Hullmann
K. (Ontwerper), Kelter Theodor
(Ontwerper), Pechère René
(Ontwerper), Wieme Raphaël A.A.
(Ontwerper), Crepain Jo
(Ontwerper)

Eysselinck Gaston (Ontwerper)
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132634

Boswachterswoning

Gent

Gentbrugge

Boswachterstraat 30 (Gent)

Hofstee van boswachter Bruneel, later ook herberg In de Nieuwe
Wandeling. Kleine hoeve met losse bestanddelen en door haag
omzoomd erf. Vlakbij de weg gelegen boerenwoning van het
dubbelhuistype met drie traveeën onder zadeldak, van 1898.

boswachterswo vierde kwart
ningen, hagen, 19de eeuw
stallen

132736

Braemkasteel met park

Gent

Gentbrugge

Braemkasteelstraat 26 (Gent)

eerste kwart
Het huidige kasteel gaat terug op een middeleeuwse burcht. In 1801 landhuizen,
wordt het park vergroot en het kasteel geheel herbouwd zodanig dat parken, vijvers, 19de eeuw
burchten
het oorspronkelijk rechthoekig slot zijn huidige haast vierkante
plattegrond verkreeg. Onderkelderd bakstenen gebouw in
neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot
zes traveeën, onder snijdende schilddaken voorzien van kleine
dakkapellen en ijzeren nokhek. De vroegere hovingen van het
landhuis bleven behouden in de vorm van een onderhouden openbaar
park in landschappelijke stijl met visvijver.

neoclassicisme

Mortier Stephan (Ontwerper)

132737

Gemeentelijk administratief centrum

Gent

Gentbrugge

Braemkasteelstraat 29‐45 (Gent)

In de eerste helft van de jaren zeventig liet het gemeentebestuur van administratiege na WO II
bouwen
Gentbrugge een modern administratief en representatief centrum
bouwen naar ontwerp van architect Paul Felix.

brutalisme

Boeckx Norbert (Ontwerper),
Denekens Herman (Ontwerper),
Felix Paul (Ontwerper), Van
Besien Piet (Ontwerper)

132738

Landhuis

Gent

Gentbrugge

Braemkasteelstraat 6 (Gent)

Landhuis met een lusttuin ervoren, afgesloten door een haag.
Breedhuis van twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak,
daterend van 1866. Mogelijke verbouwing of vergroting van een
ouder pand dat minstens opklom tot vierde kwart 18de eeuw. Links
aangebouwde bakstenen woning van twee traveeën en twee
bouwlagen, volgens kadastergegevens van 1923.

132739

Kasteeldomein Vilain

Gent

Gentbrugge

132779

Woning De Vogelaere

Gent

modernisme

Van Driessche Jos (Ontwerper)

132794

Café De Ton

132797

132798

landhuizen,
siertuinen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

Braemkasteelstraat zonder nummer (Gent) Het kasteel Vilain, in de volksmond ook zogenaamd kasteel
Rattendale, ligt in een sinds enkele jaren voor het publiek opengesteld
park met grotendeels behouden buitenste omwalling, bijgenaamd de
Paardewal, deels gedempt in 1905.

hekken,
landhuizen,
parken,
toegangsbrugge
n, walgrachten

vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

Gentbrugge

Bruiloftstraat 60 (Gent)

Villa in laat‐modernistische stijl, volgens een goedgekeurde
bouwaanvraag van 13 april 1965 gebouwd naar ontwerp van
architect Jos Van Driessche voor mevrouw Andrée De Vogelaere.
Deels onderkelderde villa van twee bouwlagen met parement in vrij
ruwe, grijze baksteen en onder plat dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

Gent

Gentbrugge

Brusselsesteenweg 367‐369 (Gent)

Markant hoekhuis met driekwartcirkelvormige plattegrond en drie
bouwlagen onder plat dak, bouwvolume in de vorm van een ton,
volgens kadastergegevens opgetrokken in 1932.

cafés

interbellum

Villa ontworpen door F. Vandersmissen

Gent

Gentbrugge

Brusselsesteenweg 685 (Gent)

villa's
Villa in modernistische stijl, volgens de bouwaanvraag en de
(bouwkundig
vermelding op de hekpijler gebouwd in 1936 door architect Franz
Vandersmissen. De villa telt twee traveeën en twee bouwlagen onder erfgoed)
een plat dak en is opgetrokken met een parement van geelkleurig
baksteenmetselwerk in combinatie met een licht uitspringende
betonnen erker in sterk contrasterend kleur geschilderd.

interbellum

modernisme

Vandersmissen Franz (Ontwerper)

Interbellumwoning ontworpen door Geo
Bontinck

Gent

Gentbrugge

Brusselsesteenweg 705 (Gent)

Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen met plat dak in nieuwe
zakelijkheid van circa 1935, volgens plintsteen in voortuinmuurtje
naar ontwerp van architect G. Bontinck.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

849/1748
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132799

Spoorwegwerkplaats Atelier Central de
Réparation

Gent

Gentbrugge

Brusselsesteenweg zonder nummer (Gent) Vlaamse spoorwegwerkplaats, opgericht in 1881 naar bouwplannen
van architect Stasino en in gebruik genomen in 1884. De
grootschalige site omvat nog een deel van de oorspronkelijke
bebouwing, namelijk onder meer een bureelgebouw, aanleunend bij
de neotraditionele bouwstijl, en verscheidene bakstenen
werkplaatsgebouwen gebouwd volgens eenzelfde bouwconcept, een
later toegevoegd oliemagazijn van circa 1900, en technische
uitrusting.

constructiewerk vierde kwart
19de eeuw
plaatsen,
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen,
schrijnwerkerije
n, smidsen,
weegbruggen

133021

Koetshuis en walgracht van Kasteel Claeys‐ Gent
Bouüaert‐Van Assche

Gentbrugge

De Naeyerdreef 2 (Gent)

Voormalig buitengoed met behouden haast vierkante omgrachting
gelegen in een groene zone. Bewaard koetshuis aan de De
Naeyerdreef, midden aan de zuidwal. Lang rechthoekig gebouw met
één verdieping en vier traveeën onder zadeldak, vermoedelijk een
begin 20ste‐eeuwse aanpassing van een 18de‐eeuwse constructie.

koetshuizen,
sites met
walgracht

18de eeuw,
voor WO I

133164

Puntfabriek

Gent

Gentbrugge

Dulle‐Grietlaan 1, 12, 17, Kerkstraat 106‐
108, 108B, Maagd van Gentstraat 1‐2, 12
(Gent)

Belangrijk metaalverwerkend bedrijf gegroeid uit een kleine
nagelfabriek en voornamelijk sinds eind negentiende eeuw
stelselmatig uitgebreid. Gebouwencomplex met naast de eigenlijke
Puntfabriek onder meer een portiersloge, een ketelhuis en de
burelen, gedeeltelijk ondergebracht in een voormalige villa.

ketelhuizen,
fabrieksschoors
tenen,
kaarsenfabrieke
n,
metaalfabrieken
,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en,
werkplaatsen,
kantoorgebouw
en,
conciërgewonin
gen

voor WO I,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133246

Café De Snoek

Gent

Gentbrugge

Emanuel Hielstraat 26 (Gent)

Neogotisch bakstenen hoekhuis met de Sint‐Simonstraat, vroeger de
Snoekstraat geheten. Dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

133247

Burgerhuis

Gent

Gentbrugge

Emanuel Hielstraat 81 (Gent)

Alleenstaand neoclassicistisch getint burgerhuis gelegen middenin
beboomde tuin. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, volgens kadastergegevens van 1898 daterend.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

133349

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Gent

Gentbrugge

Frederik Burvenichstraat 65 (Gent)

Onderkelderd art‐nouveau‐rijhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder flauw hellend pannendak, uit begin 20ste eeuw.
Lijstgevel met parement van witgeglazuurde baksteen.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

133462

Bloemisterij Hellebuyck met park

Gent

Gentbrugge

Gentbruggekouter 13, Jules Van
Biesbroeckstraat 2 (Gent)

Woning van de voormalige bloemisterij Hellebuyck, gelegen in een
park met hovenierswoning. In 1837 kocht Louis Hellebuyck dit goed
aan waarop zich een hofstede bevond, om er een bloemisterij te
installeren. In 1853 verving hij de oude boerenwoning door een
dubbelhuis met rechthoekige plattegrond, een typisch blokvormig
bloemistenhuis. Huidig uitzicht van voornamelijk neoclassicistisch
landhuis. Polygonale traptoren uitgebouwd halverwege de
rechterzijgevel bekroond door een ingesnoerde peerspits met
kapelletjes.

boerenwoninge
n, hoeven,
landhuizen,
parken,
tuinbouwbedrij
ven, veranda's,
vijvers,
hovenierswonin
gen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

850/1748

typologie

datering

stijl
neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
Stasino Maurice (Ontwerper)
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133463

Kasteel de Oude Kluis

Gent

Gentbrugge

Gentbruggekouter 7 (Gent)

Kasteel genaamd naar een middeleeuwse kluis en minstens
opklimmend tot de 12de eeuw. Het huidige kasteel omvat een
torengebouw, vermoedelijk daterend uit eerste helft 17de eeuw, met
een overwelfde kelder die mogelijk resteert van de oudere, 14de‐
eeuwse constructie. Aanleunend L‐vormig woongedeelte van twee
bouwlagen onder leien schilddaken met eenvormig uitzicht uit eerste
kwart 20ste eeuw. Bakstenen inrijpoort in traditionele stijl.
Noordgedeelte van de walgracht bewaard in de tuinvijver.

bruggen,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
vijvers,
walgrachten

14de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel

Viérin Jozef (Ontwerper)

133464

Parochiekerk Heilige Simon en Heilige
Judas Thaddeus met kerkhof

Gent

Gentbrugge

Gentbruggeplein zonder nummer, zonder
nummer (Gent)

Neogotische basilicale kerk, aan de noord‐ en oostzijde omgeven door
een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van
Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat.
Opgetrokken in 1868‐1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De
Noyette. In de kerk bevindt zich een orgel dat waarschijnlijk
ontworpen werd door M. Van Peteghem in het midden van de 19de
eeuw.

parochiekerken,
oorlogsgedenkt
ekens, militaire
ereperken,
ereperken,
kerkhoven

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neogotiek, art
deco

Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), De Beule Aloïs
(Ontwerper), De Noyette
Ferdinand (Ontwerper), Van
Peteghem Maximilien
(Ontwerper)

133787

Woning Vermaercke

Gent

Gentbrugge

Henri Pirennelaan 68 (Gent)

De woning Vermaercke werd gebouwd in 1938 naar een ontwerp van stadswoningen interbellum
architect Gaston Eysselinck. Het gesloten bouwblok onder plat dak
met woongedeelte achteraan is typerend voor de kleine rijwoningen
van de jaren 1930 in het oeuvre van de architect.

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

134065

Villa

Gent

Gentbrugge

Hundelgemsesteenweg 385 (Gent)

Witbepleisterde rechthoekige villa van twee bouwlagen, onder steil
afgeknot schilddak, volgens kadastergegevens daterend van 1912.

134214

Tuinwijk Ter Heide

Gent

Gentbrugge

134215

Textielbedrijf E. De Porre

Gent

134216

Woning Berlengee

134217

134218

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

Jules de Saint‐Genoisstraat 113‐147, Peter Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924
Benoitlaan 90‐104, Tuinwijk ter Heide 1‐83 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le
Foyer Gantois, sinds 1951 De Gentse Haard, naar ontwerp van
(Gent)
architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9
woningen toegevoegd of ingrijpend verbouwd.

tuinwijken,
sociale
woningen

interbellum

Gentbrugge

Jules de Saint‐Genoisstraat 99‐101, 101A, Textielbedrijf E. De Porre, gesticht in 1895. Eerst katoenweverij, in
99A (Gent)
1927 uitgebreid met een spinnerij. Het merendeel van de gebouwen
werd opgericht na de oorlogsschade van 1944. De site wordt sinds
2010 door sogent herbestemd en herontwikkeld tot een
multifunctionele site met ruimte voor groen, wonen en publieke
functies.

weverijen,
watertorens,
spinnerijen,
machinezalen,
ketelhuizen,
katoenfabrieken
,
conciërgewonin
gen

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Gent

Gentbrugge

Jules Destréelaan 48 (Gent)

villa's
Architecten Eddy De Rocker en Patrick Saelens ontwierpen deze
(bouwkundig
laatmodernistische villa voor de familie Berlengee‐Vandersteene in
1975. Gezinswoning bestaande uit een gedeelte met één bouwlaag en erfgoed)
een deel met twee bouwlagen. De gevels zijn uitgevoerd in
roodbruine baksteen in halfsteens verband en een groter aandeel met
een bekleding in kunstleien.

Villa

Gent

Gentbrugge

Jules Destréelaan 63, 63B (Gent)

Villa in beboomde en met haag afgesloten tuin. Tweegezinswoning
van twee bouwlagen met twee uitgewerkte gevels, voor‐ en rechter
zijgevel, onder schilddak met driehoekige en klimmende dakkapel, uit
eerste kwart 20ste eeuw.

Landhuis Claeys Adrianus

Gent

Gentbrugge

Jules Mac Leodstraat 2, Meersemdries 3
(Gent)

landhuizen,
Dit vroeger omwalde goed met vijver en rusthuis genaamd naar de
vijvers
19de‐eeuwse bewoner Claeys Adrianus‐Franciscus, strekte zich uit
langs de Jules Mac Leodstraat en de Voordries tot aan Meersemdries.
L‐vormig gebouw van twee verdiepingen onder snijdende zadeldaken,
uit tweede helft 18de eeuw, naar verluidt met oudere kelder onder
voutekamer.

851/1748

vanaf 1975

meergezinswoni eerste helft
20ste eeuw
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)
tweede helft
18de eeuw, na
WO II

plantensoort

context

persoon

Van de Voorde Oscar
(Ontwerper), De Gentse Haard
(Opdrachtgever)

modernisme

De Rocker Eddy (Ontwerper),
Saelens Patrick (Ontwerper)
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Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande Gent

Gentbrugge

Straat met gelijkvloerse bejaardenwoningen gerealiseerd door de
Jules Van Biesbroeckstraat 122‐128,
Theophiel De Jaegerstraat 1‐7, Tuinwijk De sociale huisvestingsmaatschappij De Gentbrugse Haard in 1936‐1937
en 1954‐1955, respectievelijk naar ontwerp van architecten Albert De
Warande 1‐48, 49‐59 (Gent)
Wilde en Maurice De Bruyne.

134220

Hovenierswoning

Gent

Gentbrugge

Jules Van Biesbroeckstraat 2 (Gent)

hovenierswonin WO I
Klein landhuis in hoevestijl met bijhorende dienstgebouwen,
gen
voormalige hovenierswoning van het landhuis gelegen
Gentbruggekouter nummer 13. Naar verluidt afkomstig van de
Wereldtentoonstelling 1913 te Gent waar deze gebouwen doorgingen
als modelvoorbeeld van de traditionele Vlaamse hoevebouw en
mogelijk naar ontwerp van architect V. Vaerwyck.

134221

Hoeve

Gent

Gentbrugge

Jules Van Biesbroeckstraat 39 (Gent)

Hoeve uit 1843, gebouwd in L‐vorm waarvan de voorgevel aansluit bij
de achtergevel van een arbeiderswoning. Oorspronkelijk boerenhuis
van vier traveeën ondergebracht in lange vleugel van elf traveeën,
onder zadeldak.

boomgaarden, tweede kwart
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

134350

Parochiekerk Sint‐Eligius en pastorie met
tuin

Gent

Gentbrugge

Keiberg 1, Sint‐Eligiusstraat zonder
nummer (Gent)

Naar het noordoosten georiënteerde driebeukige basilicale kerk,
opgetrokken in 1884 op de zogenaamde Keyberg nabij de
Brusselsesteenweg, sinds 1892 zelfstandige parochiekerk. Bijhorende
aangepaste pastorie van 1884 met ruime pastorietuin, gesitueerd ter
hoogte van het koor.

parochiekerken, vierde kwart
19de eeuw,
pastorieën,
interbellum
hekken,
pastorietuinen

134386

Twee burgerhuizen

Gent

Gentbrugge

Kerkstraat 137‐139 (Gent)

burgerhuizen
Twee gelijkaardige burgerhuizen van het enkelhuistype met drie
traveeën en twee bouwlagen, nummer 137 onder schilddak, nummer
139 met zadeldak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

134387

Eclectisch burgerhuis

Gent

Gentbrugge

Kerkstraat 141 (Gent)

Eclectisch rijhuis met bakstenen lijstgevel van het enkelhuistype met
drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak uit eind 19de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

134388

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Gentbrugge

Kerkstraat 143‐145 (Gent)

Twee neoclassicistische burgerhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen, met pannen zadeldak, van circa 1900. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op arduinen souterrain in afgevlakte
bossage met getralied venster.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

134389

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Gent

Gentbrugge

Kerkstraat 153, 157‐163 (Gent)

Kleine burgerhuizen van het enkelhuistype in eenheidsbebouwing,
met ieder drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

134390

Twee stadswoningen in
spiegelbeeldschema

Gent

Gentbrugge

Kerkstraat 156‐158 (Gent)

Twee dezelfde enkelhuizen met spiegelbeeldschema, van drie
bouwlagen en twee traveeën, met pannen zadeldak, uit eind
negentiende eeuw. Geschilderde bakstenen lijstgevel horizontaal en
verticaal geleed door bepleisterde banden en cordons.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

134429

Pastorie en directeurswoning Sint‐
Jozefsinstituut

Gent

Gentbrugge

Kliniekstraat 44‐46 (Gent)

Woning van de onderpastoor en van de geestelijke directeur van het burgerhuizen, voor WO I
tegenoverliggende Sint‐Jozefsinstituut. Twee gelijkaardige
directeurswonin
gekoppelde enkelhuizen van drie bouwlagen onder zadeldak, volgens gen, pastorieën
kadastergegevens van 1907. Gekleurde sgraffitopanelen met
symbolische voorstelling van de vier evangelisten tussen
bloemmotieven.

134430

Stadswoning

Gent

Gentbrugge

Kliniekstraat 55 (Gent)

Neogotisch getint rijhuis van het enkelhuistype met drie traveeën en
twee bouwlagen, onder zadeldak, van circa 1900.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

134435

Twee gekoppelde burgerhuizen

Gent

Gentbrugge

Klokstraat 21‐23 (Gent)

Burgerhuizen met neotraditionele inslag; voortuin afgesloten door
gemetst bakstenen muurtje met vierkante hekpijlers, haag en hek.
Breedhuizen van het dubbelhuistype, met twee bouwlagen op L‐
vormige plattegrond onder snijdende pannendaken, van 1904.

hagen, hekken, voor WO I
hekpijlers,
burgerhuizen

852/1748

typologie

datering

stijl

bejaardenwonin interbellum, na
WO II
gen,
woonwijken,
sociale
woningen,
bejaardenwonin
gen, sociale
woningen

plantensoort

context

persoon
De Wilde Albert (Ontwerper), De
Gentbrugse Haard
(Opdrachtgever), De Bruyne
Maurice (Ontwerper), De
Gentbrugse Haard
(Opdrachtgever)

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

neogotiek

neotraditioneel

Vandenbogaerde W. (Ontwerper)
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134436

Villa des Roses

Gent

Gentbrugge

Klokstraat 25 (Gent)

Villa des Roses, volgens kadastergegevens van 1897 en sinds 1910
dienst doende als pastorie. Ruime neogotische villa met tuin aan de
straatkant afgesloten door ijzeren hek; wagenhuis van 1901 links en
een hemelboom in de voortuin.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
wagenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

134437

Modernistisch burgerhuis

Gent

Gentbrugge

Klokstraat 41 (Gent)

Half vrijstaande woning van twee bouwlagen met plat dak, van circa
1930. Bakstenen gebouw in nieuwe zakelijkheid met bewaard
houtwerk.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

134604

Kasteeldomein Coninxdonck

Gent

Gentbrugge

Koningsdonkstraat 116‐120 (Gent)

Het huidig kasteel werd in het eerste kwart van de 19de eeuw
opgetrokken ter vervanging van een ouder slot. De bebouwing van
het domein Coninxdonck bewaart alle typische aanhorigheden van
een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders,
paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen en
kasteelhoeve.

dreven,
hekpijlers,
ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
parken,
personeelswoni
ngen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

empire

134605

Hoeve

Gent

Gentbrugge

Koningsdonkstraat 120 (Gent)

Omgrachte voormalige hoeve van het semigesloten type, gesitueerd
in de zuidoostelijke hoek van het omwalde domein van kasteel
Coninxdonck. Huidige witgekalkte bakstenen gebouwen onder
pannendaken, volgens kadastergegevens daterend van voor 1830,
doch door verscheidene latere aanpassingen; uitzicht van tweede
helft 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
rosmolens,
schuren, sites
met walgracht

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

135136

Ensemble in art‐nouveaustijl

Gent

Gentbrugge

Leo Tertzweillaan 22 (Gent)

Voormalige toegang tot de verdwenen Liberale Kring. Art‐nouveau‐ verenigingsgebo voor WO I
uwen
ensemble, volgens kadastergegevens van 1913 bestaande uit een
dubbelhuis van drie bouwlagen met plat dak. Geflankeerd door
gelijkaardige aanbouwsels van één travee en één bouwlaag. Breed
vijflicht van bovenste verdieping met verdiepte borstweringen gevuld
met gekleurde faiencetegeltableaus met bloemmotieven.

135137

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Gent

Gentbrugge

Leo Tertzweillaan 24‐27, 28 (Gent)

Vijf rijhuizen met enkelhuisopstand en in eenheidsbebouwing, met art‐ burgerhuizen
nouveau‐inslag, gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

135138

Villa Pauline

Gent

Gentbrugge

Leo Tertzweillaan 30 (Gent)

Neoclassicistische villa van 1883 gelegen in een aangelegde tuin, aan
de straat afgesloten door een hoge gemetste muur met ijzeren hek
tussen vierkante hekpijlers. Onderkelderd bakstenen dubbelhuis van
twee bouwlagen op L‐vormige plattegrond, onder mansardedak
voorzien van oeil‐de‐boeuf en dakkapel met gebogen fronton. Fraaie
houten sierduiventil in de voortuin.

135208

Pastorie Sint‐Antoniusparochie

Gent

Gentbrugge

Louis Van Houttestraat 36 (Gent)

Pastorie opvallend door zijn groter volume en uiterst gaaf bewaarde pastorieën
gevelafwerking. Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
zadeldak van circa 1880.

135209

Parochiekerk Sint‐Antonius

Gent

Gentbrugge

Louis Van Houttestraat 60 (Gent)

neogotiek
Parochiekerk met geplaveid en door muurtje afgesloten voorpleintje calvariebergen, derde kwart
parochiekerken 19de eeuw, WO
met calvarie volgens gedenksteen opgericht in 1943. Eenvoudige
II
neogotische kapel met een beuk van zes traveeën lang met recht
afgesloten lager koor van drie traveeën. Een stichtingssteen vermeldt
het jaartal 1871 en de architect Alphonse Vossaert.

853/1748

plantensoort

context

persoon

art nouveau

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
duiventillen

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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135302

Kasteel Van den Hove

Gent

Gentbrugge

Meersemdries 2 (Gent)

Volgens kadastergegevens had het oorspronkelijk kasteeltje van 1881 landhuizen,
een vierkante plattegrond met een uitbouw op de zuid‐westhoek en watertorens
de zuid‐oosthoek. Het werd aanzienlijk vergroot in 1896 waarbij
onder meer de uitbouw op de zuid‐westhoek uitgebreid werd tot de
huidige uitspringende vierkante watertoren. Laatste wijzigingen
dateren van 1921.

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

135303

Kasteel Speltinckx

Gent

Gentbrugge

Meersemdries 4 (Gent)

Gesitueerd op de plaats van verdwenen en vroeger omwalde kasteel landhuizen
van Jamoigne. Volgens kadastergegevens werd het huidig kasteel in
1899 op de oude grondvesten gebouwd. Uitgebrand in 1918 werd het
kasteel circa 1920 heropgebouwd met behoud van de ruwbouw.
Onderkelderd geel bakstenen gebouw; nagenoeg vierkante
plattegrond, twee bouwlagen en mansardedak.

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

135304

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Gent

Gentbrugge

Meersemdries zonder nummer (Gent)

Het oorlogsmonument zogenaamd Heldenhulde, naar ontwerp van
ontwerp van Domien Ingels en Fritz Coppieterswerd, werd op 17
september 1922 ingehuldigd. Bronzen engel met opgeheven
lauwerkrans op monumentaal natuurstenen voetstuk, verdwenen
gehistoriseerde bronzen reliëfhand.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

135451

Architectenwoning Koch

Gent

Gentbrugge

Nederbrugstraat 1 (Gent)

Architectenwoning van Hugo Koch, gebouwd omstreeks 1984 en
gekarakteriseerd door een volledige stalen opbouw.
Pioniersvoorbeeld op het vlak van een sterke rationalisering van het
bouwproces en de adaptatie in de woningbouw van industriële
bouwtechnieken en ‐materialen.

architectenwoni vanaf 1975
ngen

135752

Hovenierswoning

Gent

Gentbrugge

Oude Brusselseweg 105 (Gent)

Voormalige hovenierswoning van kasteel de Pélichy, opgevat als een
kleine bakstenen villa met neotraditionele inslag, bestaande uit een
één en een twee verdiepingen tellend gedeelte onder snijdende
zadeldaken, waartegen een hogere achtkantige toren aanleunt met
leienspits, daterend van 1887.

hovenierswonin vierde kwart
19de eeuw
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

135753

Kasteel de Pélichy

Gent

Gentbrugge

Oude Brusselseweg 125 (Gent)

landhuizen,
Neoclassicistisch kasteel gelegen in tuin met vijver, volgens
vijvers
gevelstenen in voorgevel opgetrokken anno 1883. Oorspronkelijke
bouw in bak‐ en natuursteen, heden gecementeerd. Centrale gedeelte
op rechthoekige plattegrond met drie bouwlagen en gevels van drie
traveeën, onder mansardedak. Midden tegen de achtergevel is een
zware ronde traptoren gebouwd met vier geledingen.

135754

Neoclassicistische villa

Gent

Gentbrugge

Oude Brusselseweg 99 (Gent)

135983

Pomphuis en jachtpaviljoen

Gent

Gentbrugge

136004

Stadswoning

Gent

Gentbrugge

stijl

high tech

neoclassicisme

Vrijstaande neoclassicistische villa gelegen in een tuin afgesloten
vooraan door een haag met ijzeren toegangshek. Dubbelhuis van
twee bouwlagen en drie traveeën, onder schilddak, volgens
kadastergegevens daterend van 1887. Links zijaanbouwsels
achteraan eindigend op vierkante hoektoren met drie bouwlagen
onder afgeknotte leienspits met decoratief ijzeren hek en windwijzer.

vierde kwart
hekken,
tuinbouwbedrij 19de eeuw
ven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

neoclassicisme

Philippe Van de Veldehof 13 (Gent)

Neogotische bijgebouwen van het in 1964 gesloopte kasteel Van de
Velde, namelijk een romantisch kasteeltje, bedoeld als pomphuis, en
een jachtpaviljoen in de tuin, beide daterend van 1882.

jachthuizen,
parken,
pomphuizen

Ploegstraat 25 (Gent)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder plat dak, uit begin stadswoningen voor WO I
20ste eeuw. Voornamelijk vermeldenswaardig omwille van de aparte
versiering der verdiepte borstweringen: gevuld met fraai gekleurde
art‐nouveau‐sgraffitopanelen met zes verschillende portrethoofden
tussen sierlijk rankwerk.

854/1748

context

persoon

Coppieters Fritz (Ontwerper),
Ingels Domien (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

plantensoort

neogotiek

Koch Hugo (Ontwerper), Koch
Hugo (Opdrachtgever)
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136271

Hof De Guchteneëre

Gent

Gentbrugge

Robiniadreef 2B (Gent)

Oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk een heerlijkheid, vermoedelijk
met een hooghof en een neerhof. Het Hof De Guchteneere bewaart
zijn walgrachten nog aan de noord‐ en oostkant en is aan de
straatzijde afgesloten met een haag. Hoeve met losse bestanddelen in
U‐vorm geschikt rondom een van de straat niet zichtbaar binnenerf.

boerenwoninge
n, hagen,
kasteelhoeven,
landhuizen,
mottekastelen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht

16de eeuw,
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

136272

Neoclassicistische villa

Gent

Gentbrugge

Rode‐Kruisstraat 1 (Gent)

Bak‐ en natuurstenen villa in neo‐Lodewijk XV‐stijl, daterend van circa
1925, gelegen in een park omheind door een haag waarin fraai ijzeren
toegangshek. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak voorzien van gewitte houten dakkapellen.

hagen, hekken, interbellum
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

136273

Villa naar ontwerp van A. Claessens

Gent

Gentbrugge

Rode‐Kruisstraat 3 (Gent)

Ensemble van een villa met achterliggend paviljoen en bijhorende
garage, ontworpen in een regionalistische, traditioneel landelijk
geïnspireerde stijl naar ontwerp van André Claessens in 1956. Het
huidige uitzicht is het resultaat van een ingrijpende verbouwing en
gedeeltelijke heropbouw van een hovenierswoning met
paardenstallen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

136274

Villa

Gent

Gentbrugge

Rode‐Kruisstraat 4 (Gent)

Alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, onder villa's
(bouwkundig
zadeldak uit begin 20ste eeuw. Overstekende dakkap met golvende
erfgoed)
houten rand. Provincialistisch aandoend, neotraditioneel getint,
verankerd bakstenen gebouw op natuurstenen sokkel. Lijstgevel
rechts eindigend op slanke hoektoren met leienspits.

voor WO I

136275

Villa ontworpen door De Vloed

Gent

Gentbrugge

Rode‐Kruisstraat 5 (Gent)

villa's
Villa in regionalistische stijl, volgens goedgekeurde bouwaanvraag
van 1957 ontworpen door architectenbureau De Vloed uit Melle voor (bouwkundig
erfgoed)
de heer Van Welden. De villa is uitgewerkt als een volume van één
bouwlaag met een bovenverdieping ingewerkt in het dak.

na WO II

136331

Huizenrij van arbeiderswoningen

Gent

Gentbrugge

Sasstraat 1‐11, 15 (Gent)

Huizenrij van circa 1870 in eenheidsbebouwing met zwartberaapte
gevel op bepleisterde en geschilderde plint.

136402

Architectenwoning Eddy De Rocker

Gent

Gentbrugge

Schooldreef 22 (Gent)

136758

Eclectisch winkelhuis, gedateerd 1892

Gent

Gentbrugge

137347

Kasteel Limnander

Gent

Gentbrugge

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

regionalisme

Claessens André (Ontwerper)

regionalisme

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper)

architectenwoni vanaf 1975
Eddy De Rocker ontwerpt in 1977 zijn eigen woning met
architectenpraktijk in een laat modernistische stijl, met uitgesproken ngen
brutalistische inslag. Splitlevelwoning met drie bouwlagen aan de
straatzijde onder zadeldak. De gevel is opgebouwd uit verspringende
gevelvlakken, uitgevoerd in ruw zichtbeton met de structuur van de
houtbekisting in combinatie met glas en houten en metalen
schrijnwerk en een muur in veldovensteen.

modernisme

De Rocker Eddy (Ontwerper), De
Rocker Eddy (Opdrachtgever)

Sint‐Simonstraat 14 (Gent)

Eclectisch winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder winkels
pannen zadeldak, gedateerd ANNO 1892 op een gevelsteen boven de
poort. Bak‐ en natuurstenen gevel met sierankers.

eclecticisme

Voordries 16 (Gent)

Landhuis in empirestijl, achteraan gelegen in een gedeeltelijk dicht
beboomde, ruime tuin met bijhorende voormalige dienstgebouwen.
Domein toegankelijk via een ijzeren toegangshek met ijzeren
hekpijlers. Het woonhuis dateert uit begin 19de eeuw en wordt
geflankeerd door een aangebouwde dienstvleugel.

855/1748

na WO II

stijl

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
landhuizen,
19de eeuw
hekpijlers,
hekken,
koetshuizen,
personeelswoni
ngen

empire
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137348

Kasteel van baron De Meulenare

Gent

Gentbrugge

Voordries 6 (Gent)

landhuizen
Volgens kadastergegevens vergroting van 1927 van het voormalig
rusthuis van de familie Le Fèvere de ten Hove. Ruime witbepleisterde
villa die ondanks de toegepaste zuilengalerij karakteristieken
vertoont van de zakelijke architectuur uit die periode.

137443

Bedrijfsgebouw N.V. INTERCOM,
Distributie Noord

Gent

Gentbrugge

Watertorenstraat 5 (Gent)

Modernistisch bedrijfsgebouw naar ontwerp van architect Luc Alaerts
voor het bedrijf N.V. Intercom Distributie Noord. Architect Alaerts
drukte zijn eigen stempel vooral op het ontwerp van de burelen en de
inkomsthal. De architectuur sluit aan bij het late modernisme uit de
jaren 1960 met elementen uit het brutalisme gekenmerkt door het
gebruik van in hoogte verspringende volumes met strak horizontaal
karakter en het gebruik van ruwe, contrasterende materialen.

nijverheidsgebo na WO II
uwen en
productieplaats
en,
kantoorgebouw
en

137542

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Gent

Gentbrugge

Zakstraat 1‐14, 16‐20 (Gent)

Overblijvend gedeelde van een steegbeluik met toegang op
straatbreedte uitziend op de Auguste Van Ooststraat, afgelijnd in
1885 en kort nadien volgebouwd. Arbeiderswoningen van twee
traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder
zadeldaken.

arbeiderswonin vierde kwart
gen, beluiken, 19de eeuw
winkels

132261

Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Ledeberg

Arthur Latourstraat 31 (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met burgerhuizen
mansardedak, volgens oude plannen van 1912 en naar ontwerp van
architect J. Rooms.

132266

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

August Van Bockxstaelestraat 15 (Gent)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met imitatiebanden onder de puilijst.

132267

Herenhuis

Gent

Ledeberg

August Van Bockxstaelestraat 66 (Gent)

Onderkelderd herenhuis van het dubbelhuistype met vier traveeën en herenhuizen
drie bouwlagen, onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw
opvallend door zijn groter volume. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met neoclassicistische inslag.

132268

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 1‐5 (Gent)

Ensemble gevormd door neogotisch getinte bakstenen rijhuizen
welke aansluiten bij de huizen Ledebergplein nummer 26, 27, 28,
gedateerd 1886 en opgetrokken in dezelfde stijl. Dubbel‐, enkel‐ en
dubbelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132270

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 18 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van het enkelhuistype met vier traveeën
en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132271

Herenhuis

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 20‐24 (Gent)

Herenhuis van het enkelhuistype met vier traveeën en drie
bouwlagen uit vierde kwart 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met neo‐Lodewijk XVI‐inslag.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132269

Rij burgerhuizen

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 2‐16, 16A‐C
(Gent)

Goed bewaarde huizenrij van drie bouwlagen, bestaande uit vrijwel
identieke enkelhuizen van drie traveeën, met repeterend schema,
onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132272

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 79 (Gent)

burgerhuizen,
Half vrijstaand burgerhuis met door lage muur en ijzeren hek
afgesloten voortuin. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, hekken
onder pseudomansardedak met centrale houten dakkapel met
voluutvormige vleugelstukken en driehoekig fronton, uit derde kwart
19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

132273

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 81 (Gent)

Half vrijstaande woning van twee bouwlagen met mezzanino en drie
traveeën, onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Voortuin met drie grote platanen afgesloten door fraai ijzeren hek
met art‐nouveau‐inslag uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen,
hekpijlers,
hekken

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

132274

Twee burgerhuizen

Gent

Ledeberg

August Van Lokerenstraat 83‐85 (Gent)

Twee enkelhuizen van drie en vier traveeën en twee bouwlagen met
mezzanino, voorzien van voortuin, onder rechts afgewolfd zadeldak,
uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

856/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

modernisme

voor WO I

Alaerts Luc (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme
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132481

Bellevuewijk

Gent

Ledeberg

Bellevuestraat 1‐37, Rodeleeuwstraat,
Vuurkruisersstraat 1‐24, 25‐27,
Zegepraalstraat (Gent)

Kleine tuinwijk uit 1924 naar ontwerp van Oscar Van de Voorde, en
eerste realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij
Samenwerkende Maatschappij tot het bouwen van gezonde en
goedkope werkmanswoningen te Ledeberg. Begin jaren dertig
verdicht met heden gesloopte appartementsgebouwtjes.

sociale
woningen,
tuinwijken

interbellum

regionalisme,
cottagestijl

132552

Arbeiderswoningen

Gent

Ledeberg

Binnenweg 9‐11 (Gent)

arbeiderswonin eerste kwart
Op de oude rooilijn gesitueerde huisjes van één bouwlaag,
gen, winkels
19de eeuw
respectievelijk een dubbelhuisje van vier traveeën en twee
gekoppelde enkelhuisjes van twee traveeën, onder zadeldak, uit begin
19de eeuw.

132792

Huurhouderij

Gent

Ledeberg

Brusselsesteenweg 101, 101A, Louis De
Smetstraat 1A‐C (Gent)

Vanouds zogenaamde Huurhouderij, oorspronkelijk en tot 1979 van huurhouderijen, vierde kwart
19de eeuw
koetshuizen,
paardenkoetsen. Breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën,
onder zadeldak, volgens kadastergegevens van 1895. Bepleisterde en paardenstallen
witgeschilderde neoclassicistische lijstgevel met links brede
uitspringende poorttravee met doorrit. Gewit bakstenen koetshuis
met paardenstallen uitziend op de Louis De Smetstraat, van zeven
traveeën onder zadeldak.

132793

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Ledeberg

Brusselsesteenweg 336 (Gent)

Hoog onderkelderd burgerhuis met enkelhuisopstand en
neoclassicistische lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen,
onder pseudomansardedak, daterend van circa 1900. Lijstgevel met
grijs arduinen parement en verwerking van crèmekleurige
geglazuurde tegels voor de penanten der bovenverdieping.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132795

Burgerhuis met art‐decogevel ontworpen
door O. Vandenhoeck

Gent

Ledeberg

Brusselsesteenweg 410 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van het enkelhuistype met twee traveeën
en drie bouwlagen, samen met nummer 408 onder een schilddak.
Hoogstwaarschijnlijk een 19de‐eeuwse bewoning met circa 1925 in
art‐decostijl aangepaste en gecementeerde lijstgevels naar ontwerp
van architect O. Vandenhoeck.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw,
interbellum

art deco

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)

132796

Ensemble van burgerhuizen ontworpen
door H. Vaerwyck

Gent

Ledeberg

Brusselsesteenweg 51‐59, 51A (Gent)

burgerhuizen
Imposant ensemble gevormd door drie burgerhuizen in eclectische
stijl, gedateerd 1897 door middel van gevelstenen op de geveltop van
nummer 51A‐53 en naar ontwerp van architect H. Vaerwyck. Drie
enkelhuizen van drie bouwlagen met souterrain en respectievelijk
twee, drie en twee traveeën, onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Vaerwyck Henri (Ontwerper)

132882

Sociale huisvesting van 1957

Gent

Ledeberg

Centrumplein 1‐88, 89 (Gent)

Twee appartementsgebouwen, in 1957 gerealiseerd door de sociale sociale
woningen,
huisvestingsmaatschappij Gezonde Huisvesting Ledeberg naar
ontwerp van de architecten J.B. Roelandt, Raphaël Wieme en Armand woonblokken
De Buck. Begin 21ste eeuw werden ze gerenoveerd met behoud van
erfgoedwaarde.

na WO II

modernisme

De Buck Armand (Ontwerper),
Roelandt Jan B.V. (Ontwerper),
Wieme Raphaël A.A. (Ontwerper),
Gezonde Huisvesting Ledeberg
(Opdrachtgever)

133184

Twee gespiegelde burgerhuizen

Gent

Ledeberg

Edmond Van Hoorebekestraat 12‐14
(Gent)

Twee zelfde eclectisch getinte rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen, met spiegelbeeldschema, onder leien zadeldak voorzien
van twee kleine houten dakkapellen met schilddakje, uit eind 19de
eeuw.

133183

Ensemble van burgerhuizen in eclectische Gent
stijl

Ledeberg

133318

Alleenstaand burgerhuis

Ledeberg

Gent

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Edmond Van Hoorebekestraat 6‐10 (Gent) Ensemble gevormd door eclectisch getinte rijhuizen van ieder twee
bouwlagen en twee traveeën, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.
Baksteenbouw met sierankers en verwerking van natuursteen voor
banden, dorpels en ornamenten.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Frans De Mildreef 15 (Gent)

burgerhuizen, vierde kwart
hagen, hekken, 19de eeuw
hekpijlers,
poorten
(bijgebouwen)

Alleenstaand ruim burgerhuis van het dubbelhuistype met vijf
traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak, volgens
kadastergegevens van 1891. Voortuin afgesloten door middel van
ijzeren hek en haag, toegang tussen vierkante gemetste bakstenen
hekpijlers op de hoek. Links aangrenzende gemetste bakstenen
toegangspoort van de verdwenen Hofmeierij.

857/1748

plantensoort

context

persoon
De Buck Armand (Ontwerper),
Van de Voorde Oscar
(Ontwerper), Gezonde
Huisvesting Ledeberg
(Opdrachtgever), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper), Gezonde
Huisvesting Ledeberg
(Opdrachtgever)

neoclassicisme
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133319

Huis Bruxelman

Gent

Ledeberg

Frans De Mildreef 5 (Gent)

Villa met burelen, volgens steen met opschrift in een van de
samengestelde hekpijlers naar ontwerp van architect A. Van huffel en
van 1925, vorm gegeven in een sobere baksteenarchitectuur met
regionalistische inslag. Houten hek met merkwaardige middenstijl
gesculpteerd in de vorm van een expressief masker.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

133331

Stadswoning

Gent

Ledeberg

Fransevaart 26 (Gent)

Oorspronkelijk een huizenblok van drie bouwlagen, bestaande uit drie stadswoningen derde kwart
19de eeuw,
enkelhuizen van drie traveeën onder schilddak, uit midden 19de
tweede kwart
eeuw. Opvallend groot volume ten opzichte van de voorts veelal
19de eeuw
behouden kleinschalige bebouwing van de kaai.

133828

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Gent

Ledeberg

Hilarius Bertolfstraat 39‐41 (Gent)

burgerhuizen
Ensemble in eclectische stijl gevormd door twee rijhuizen van twee
traveeën en twee bouwlagen, onder mansarde‐ en zadeldak,
gedateerd 1888. Bakstenen lijstgevel op natuurstenen plint,
geritmeerd door gewitte horizontale banden, dorpels, omlijstingen en
ornamenten; sierankers.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

134040

Eclectisch burgerhuis, gedateerd 1887

Gent

Ledeberg

Hoveniersstraat 121 (Gent)

Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met
zadeldak, gedateerd 1887 op een cartouche onder het dakvenster.
Bak‐ en natuurstenen lijstgevel met sierankers, midden voorzien van
tuitvormig dakvenster met volutevormige vleugelstukken.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

134041

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Hoveniersstraat 58 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit burgerhuizen
eind 19de eeuw. Horizontale banden, lateien, imposten en
diamantkopvormige boogstenen van zandsteen.

vierde kwart
19de eeuw

134042

Burgerhuis met tuitgevel

Gent

Ledeberg

Hoveniersstraat 60 (Gent)

Smal eclectisch getint enkelhuis van één travee en drie bouwlagen
onder leien zadeldak, uit eind 19de eeuw. Verankerde bakstenen
gevel geritmeerd door zandstenen horizontale banden en
overkragende geknikte tuitvormige top.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134062

Danszaal Bristol

Gent

Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 173‐175,
Weldadigheidstraat 10 (Gent)

Woonhuis met achteringelegen danszaal, ontworpen in 1925 door A. dansgelegenhed interbellum
en, bioscopen
Meuleman. Het interieur van de danszaal is volledig bekleed met
betegeling door Maison Helman Céramiques d’Art. In 1932 werd de
danszaal omgevormd tot cinema.

134063

Woning Goethals met winkel

Gent

Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 220 (Gent)

stadswoningen, na WO II
Halfopen woning met winkelruimte en bureau in een brutalistische
winkels
stijl, in 1968 ontworpen door het architectenbureau BARO. De
bouwheer, Aimé Goethals, was zaakvoerder van de winkel Deurop,
gespecialiseerd in de verkoop van binnendeuren. BARO ontwierp voor
hem een woning met een toonzaal en een bureau, afgescheiden van
de woongelegenheid.

134064

Bejaardenwoningen van 1952

Gent

Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 236‐256 (Gent)

Hofje met tien woningen voor bejaarde echtparen, in 1952 gebouwd
door de Commissie van Openbare Onderstand, OCMW, te Ledeberg
naast haar bejaardentehuis van 1885. Het ontwerp is van de Gentse
architect Raphaël Wieme.

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
hoven

134066

Sint‐Gregoriuscollege

Gent

Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 (Gent)

In 1877 door het bisdom opgerichte school, huidig hoofdgebouw van
de school dateert volgens kadastergegevens van 1902. Bakstenen
gebouw met eclectische inslag en gesitueerd achter ondiepe
afgesloten voortuin; drie verdiepingen onder zadeldak met
verspringend dekschild. Verankerde lijstgevel van zeven traveeën met
rechter uitgebouwde vierkante toren. Neogotisch poortgebouwtje
voor de toren, opgetrokken uit grijze natuursteen, onder snijdende
leien zadeldaken.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
secundair
voor WO I
onderwijs,
poorten
(bijgebouwen)

134120

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Jacques Eggermontstraat 57, 57A (Gent)

Neoclassicistisch getint burgerhuis met lijstgevel van vier traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.
Neoclassicistisch getinte, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met horizontaliserende registers.

858/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van huffel Albert (Ontwerper)

Helman Céramiques d'Art
(Ontwerper), Meuleman
Alexander (Ontwerper)

brutalisme

BARO (Ontwerper)

Wieme Raphaël A.A. (Ontwerper),
Commissie van Openbare
Onderstand Ledeberg
(Opdrachtgever)
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134121

Woonhuis Louis Vits

Gent

Ledeberg

Jacques Eggermontstraat 59 (Gent)

burgerhuizen,
Volgens arduinen gevelplaat woonhuis van Louis Vits, oudstrijder
1914‐18 en politiek gevangene overleden in Neuengamme, Duitsland. gedenktekens
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit
begin 20ste eeuw.

134187

Zwavelzuurfabriek

Gent

Ledeberg

Jenny Tanghestraat 2 (Gent)

Fabrieksgebouw, rest van voormalige zwavelzuurfabriek. Blokvormig gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
chemische
gebouw van elf traveeën en drie verdiepingen onder drie parallelle
nijverheid
schilddaken, volgens kadastergegevens van 1895.

134955

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Landjuweelstraat 12 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van het enkelhuistype met vier traveeën en burgerhuizen
drie bouwlagen, onder zadeldak, uitziend op de Harmoniestraat.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint en
horizontaal geleed door arduinen cordons.

134956

Hoekhuis en stadswoningen in
eenheidsbebouwing

Gent

Ledeberg

Landjuweelstraat 25‐29 (Gent)

stadswoningen vierde kwart
Hoekhuis en rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen in
19de eeuw
eenheidsbebouwing, onder schilddak, uit vierde kwart 19de eeuw.
Afgeronde hoek‐ en deurtravee tussen pseudopilasters. Begane grond
met imitatiebanden en rechthoekige muuropeningen.

134957

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Landjuweelstraat 26 (Gent)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën met licht uitspringend
middenrisaliet van twee traveeën gemarkeerd door breed balkon op
drie arduinen consoles met rolwerk; decoratieve ijzeren leuning.

134958

Burgerhuizen

Gent

Ledeberg

Landjuweelstraat 39, 49‐51 (Gent)

Drie onderkelderde burgerhuizen, waarvan twee met centraal balkon burgerhuizen
op rolwerkconsoles en dezelfde ijzeren leuning. Het derde met lage
ijzeren leuningen voor de bovenvensters.

134959

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Landjuweelstraat 9, 9A‐B (Gent)

Burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën, uit vierde kwart
19de eeuw, voorzien van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel
met zware bovenvensteromlijstingen verrijkt met enorme
stucsluitstenen: : op de eerste bovenverdieping met gesnorde en
gehoornde mannenhoofden.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135113

Ensemble burgerhuizen

Gent

Ledeberg

Langestraat 38‐50 (Gent)

Eclectisch getinte huizengroep van twee bouwlagen met
kelderverdieping en twee of drie traveeën, nummer 38 en 50 met
zadeldak, de overige met mansardedak, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

135114

Instituut Onze‐Lieve‐Vrouw Presentatie

Gent

Ledeberg

Langestraat 66‐70 (Gent)

Aanvang van de bouw op 16 augustus 1876. Het hoofdgebouw aan de
Langestraat dat onder meer het klooster bevat, vormt het oudste
gebouw van het instituut. Roodgeschilderde baksteenbouw met
neoromaanse inslag. Aansluitende vleugel van acht traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met dakruiter, daterend van 1912‐14 en
met kapel op de bovenverdieping. Vleugel evenwijdig met de
Zuidstraat van twaalf traveeën en drie bouwlagen achter met muur
afgesloten tuin, opgetrokken in 1913‐15.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
secundair
voor WO I, WO I
onderwijs,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
wintertuinen

135115

Ensemble burgerhuizen, gedateerd 1886

Gent

Ledeberg

Langestraat 73, Van den Heckestraat 1‐5
(Gent)

Een bak‐ en natuurstenen huizengroep van drie bouwlagen onder
zadeldak, met eclectische inslag en jaartal 1886 op gevelsteen.
Enkelhuizen van één travee, linker hoekhuis van drie traveeën met
afgeschuinde hoek‐ en deurtravee.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

135119

Pastorie Sint‐Lievenparochie

Gent

Ledeberg

Ledebergplein 21 (Gent)

Dekenij‐pastorie met voorgevel in late stukadoorsneogotiek.
Onderkelderd breedhuis van het enkelhuistype met vijf traveeën en
twee bouwlagen, onder zadeldak, volgens kadastergegevens van
1877. Witbepleisterde lijstgevel op natuurstenen sokkel. Rechts licht
uitspringende deurtravee bekroond met op drielob overstekende
trapgevel met ezelsrugjes.

pastorieën

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

135120

Hoekhuis en burgerhuizen in neogotische
stijl

Gent

Ledeberg

Ledebergplein 26‐27, 28 (Gent)

burgerhuizen
Ensemble gevormd door neogotisch bakstenen hoekhuis en twee
rijhuizen aansluitend bij August Van Lokerenstraat 1, 3, 5. Nummer 26
met afgeschuinde hoektravee, voorzien van cartouche met jaartal
1886.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

859/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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135121

Vergaderlokaal van de harmonie
Concordia

Gent

Ledeberg

Ledebergplein 29‐30 (Gent)

Vergaderlokaal van de harmonie Concordia gebouwd door notaris J. gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n,
Eggermont, naar verluidt sinds 1883 gemeentehuis en tevens
burgerwachtkazerne. Imposant neoclassicistisch bouwwerk van drie harmoniezalen
bouwlagen met entresol en negen traveeën, onder zadeldak, volgens
kadastergegevens daterend van 1878.

135122

Stadswoning met winkelpui

Gent

Ledeberg

Ledebergplein 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, met
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel met bewaarde, geschilderde houten
winkelpui.

135124

Oorlogsmonument

Gent

Ledeberg

Ledebergplein zonder nummer (Gent)

Op een natuurstenen voetstuk met links en rechts een soldaat staat oorlogsgedenkt interbellum
een bronzen Nike met lauwerkransen in de hand. Het brons is van de ekens
hand van Ed. Vereylen. Aan de voorzijde werd een wapenschild
aangebracht met eronder een opschrift. Het volledige monument en
zeker de Nike straalt de strenge geest van de art deco uit. De
symmetrie is perfect.

art deco

135123

Parochiekerk Sint‐Lieven

Gent

Ledeberg

Ledebergplein zonder nummer (Gent)

parochiekerken derde kwart
Driebeukige basilicale kerk naar ontwerp van architect E. de Perre‐
19de eeuw
Montigny, van vijf traveeën met uitspringend transept van twee
traveeën, koor van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, en
uitgebouwde vierkante westelijke toren geflankeerd door twee slanke
achthoekige traptorens. Bouw aangevangen in 1869 en in gebruik
genomen in 1872.

neogotiek

135202

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Louis De Smetstraat 26 (Gent)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1859 en met laat‐empire‐inslag.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met arduinen plint met
kenmerkende rondboogvormige bovenvensters op doorgetrokken
onderdorpels.

135201

Ensemble van stadswoningen

Gent

Ledeberg

Louis De Smetstraat 9‐11 (Gent)

stadswoningen tweede kwart
Empire‐getint ensemble van twee bouwlagen samengesteld uit
19de eeuw
rijhuizen van het enkelhuistype en van drie traveeën, onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1849.

135676

Rij burgerhuizen

Gent

Ledeberg

Onderwijsstraat 3‐7, 11‐19, 11A, 17A
(Gent)

Kleine burgerhuizen van het enkelhuistype met twee of drie traveeën burgerhuizen
en twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak, uit vierde kwart
19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met
imitatiebanden en diamantkopvormige of afgeplatte sluitstenen op
de begane grond.

vierde kwart
19de eeuw

136062

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Posthoornstraat 2, 2A (Gent)

Smal enkelhuis van één travee en twee bouwlagen, gesitueerd tussen burgerhuizen
aanbouwsels van één verdieping, onder zadeldak, van circa 1900.
Eclectisch getinte bakstenen lijstgevel met centraal getrapt
dakvenster.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

136123

Directeurswoning

Gent

Ledeberg

Prosper Vincentstraat 2 (Gent)

Directeurswoning van het instituut Onze‐Lieve‐Vrouw Presentatie.
Dubbelhuis in neotraditionele stijl, van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder snijdende zadeldaken, daterend van 1911.

137145

Neoclassicistisch hoekhuis

Gent

Ledeberg

Van den Heckestraat 64 (Gent)

Onderkelderd hoekhuis van het enkelhuistype met drie traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen, onder tentdak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde neoclassicistische lijstgevel met afgeschuinde hoek
voorzien van ezelsoor.

vierde kwart
19de eeuw

137444

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Wazenaarstraat 42‐44, 44A (Gent)

Burgerhuis uit eind 19de eeuw met drie traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
met rechthoekige bovenvensters met sluitsteen, borstwering versierd
met spiegels, casementen en cordons.

vierde kwart
19de eeuw

137445

Burgerhuis

Gent

Ledeberg

Wazenaarstraat 46‐50, 50A‐B (Gent)

Burgerhuis uit eind 19de eeuw gelijkaardig aan het aanpalend pand burgerhuizen
maar met meer allure, namelijk met drie traveeën en drie bouwlagen.

vierde kwart
19de eeuw

860/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

directeurswonin voor WO I
gen

neotraditioneel

neoclassicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Delvaux Laurent
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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132191

Woning Veys

Gent

Mariakerke

Albrecht Dürerlaan 20 (Gent)

Modernistische woning gebouwd in opdracht van Jacques Veys, naar villa's
(bouwkundig
een ontwerp van Eric Balliu uit 1964. De villa werd omstreeks 1972
erfgoed)
uitgebreid met een aansluitende garage, volgens plannen van het
bureau BARO dat Balliu samen met Johan Baele had opgericht.

na WO II

modernisme

Balliu Eric (Ontwerper)

132197

Dorpskern Mariakerke

Gent

Mariakerke

Alphonse Claeys‐Bouüaertlaan, Alphonse
Claeys‐Boúúaertdreef, Beukendreef,
Elfnovemberstraat, Kasteeldreef,
Mariakerkeplein, Petrus Meirestraat,
Zandloperstraat, Zuidbroek (Gent)

De landelijke dorpskern van Mariakerke ontstond rond de in de 12de dorpen
eeuw opgerichte parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboorte, die zich
op de hoogste plaats van het dorp bevindt.

132200

Woning Hublé

Gent

Mariakerke

Amand Casier de ter Bekenlaan 35 (Gent)

villa's
Alleenstaande woning aanleunend bij de expo‐stijl, gebouwd naar
ontwerp van de Gentse architect‐stedenbouwkundige Marcel Dietens (bouwkundig
erfgoed)
volgens een bouwaanvraag van 1956.

na WO II

expo‐stijl

Dietens Marcel E. Y. (Ontwerper)

132756

Boerenwoning

Gent

Mariakerke

Breebroekstraat 54 (Gent)

Oud boerenhuisje voorheen met voorerf in de Durmstraat, daterend
uit de 18de eeuw. Woning van één bouwlaag en drie traveeën,
afgedekt met zadeldak. Linker zijaanbouwsel met stal, in de zijgevel
eveneens met vlechtingen afgewerkt.

18de eeuw
stallen,
boerenwoninge
n, hoeven

132757

Boerenwoning

Gent

Mariakerke

Breebroekstraat 56 (Gent)

Voorheen met voorerf in de Durmstraat, met ten zuiden
boerenwoning met één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven

132776

Dubbele villa Dossche

Gent

Mariakerke

Brugsesteenweg 554, Marcus van
Vaernewijckstraat 3 (Gent)

Ruim opgezette tweewoonst in brutalistische stijl, volgens een
goedgekeurde bouwaanvraag van 1979 gebouwd naar ontwerp van
Marc De Pape in opdracht van de heer M. Dossche. De volledige
zijgevel van het belendende appartementsgebouw op nummer 556‐
562 werd voorzien van een sculpturale bekleding naar ontwerp van
dezelfde architect uit 1981. Het pand met onregelmatig grondplan
telt één tot twee bouwlagen onder platte daken. Door het massieve
karakter en het materiaalgebruik sluit het pand aan bij het
brutalisme.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
sculpturen

vanaf 1975

brutalisme

De Pape Marc (Ontwerper)

132777

Herenhuis en garage in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl

Gent

Mariakerke

Brugsesteenweg 680‐682, Gérard
Willemotlaan 115 (Gent)

garages,
Groot herenhuis in neo‐Vlaamse‐renaissancestijl op de hoek van de
herenhuizen,
straat met de Gerard Willemotlaan aan de Brugse Vaart. Geel
Mariabeelden
bakstenen gebouw met verwerking van zandsteen onder leiendak,
daterend van 1902, volgens eigenaar naar ontwerp van M. Bauwens.
Pittoresk ensemble uitgewerkt aan voor‐ en zijgevel met trapgevels.

voor WO I,
interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Bauwens Michel (Ontwerper)

133017

Modernistische villa

Gent

Mariakerke

Damstraat 1 (Gent)

Villa in de stijl van de Amsterdamse School, volgens kadastergegevens villa's
van 1936.
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

modernisme

133019

Woning Goemaere

Gent

Mariakerke

De Campagne 28 (Gent)

Modernistische villa gebouwd naar een ontwerp van Daniël Craet in
samenwerking met Gerda Verheeke, uit 1968 in opdracht van
Ferdinand Goemaere. De wit geschilderde bakstenen villa is
kenmerkend voor Craets oeuvre en omvat een ommuurde tuin.

na WO II

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper),
Verheeke Gerda (Ontwerper)

133020

Woning De Reu

Gent

Mariakerke

De Campagne 41 (Gent)

bungalows
De bungalow in naoorlogs modernisme werd volgens een
goedgekeurde bouwaanvraag van 1974 gebouwd naar ontwerp van
architecten Prosper Boutchon en Marc De Pape, voor de heer De Reu.
De orthogonale volumes van één tot twee bouwlagen hebben een
parement in witgeschilderde baksteen op een plint in Scheldesteen
mangaan onder platte daken.

na WO II

modernisme

Boutchon Prosper (Ontwerper),
De Pape Marc (Ontwerper)

133165

Boerenwoning

Gent

Mariakerke

Durmstraat 13 (Gent)

Boerenwoning, voorheen met aanleunende dwarsschuur, gelegen in
boomgaard, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Witgeschilderde en verankerde gevel van woning met één bouwlaag
en zes traveeën onder pannendak.

861/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven

plantensoort

context

persoon
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133166

Hoeve

Gent

Mariakerke

Durmstraat 23 (Gent)

Hoevetje schuin ingeplant ten opzichte van de straat. Toegankelijk
langs twee bakstenen pijlers met jaartal 1878 op de dekplaat en
rechts met Mariabeeldje in nis. Boerenwoning ten noorden, met
oudere kern, van vier traveeën onder zadeldak met overhellend
dekschild. Stallen uit de 19de eeuw, ten oosten en ten zuidoosten,
laatstgenoemde met oude kern.

vierde kwart
niskapellen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven, stallen

133167

Hoeve

Gent

Mariakerke

Durmstraat 28 (Gent)

Hoeve in de straatbocht, toegankelijk langs dubbele hekpijlers, in
rechter pijler getoogd nisje met Heilig Hartbeeld. L‐vormige
gebouwen van baksteen met ten zuiden ruime schuur onder zadeldak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw of ouder. Boerenwoning ten
oosten met zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
(pannen), daterend van 1849.

eerste helft
niskapellen,
19de eeuw
hekpijlers,
hoeven,
schuren,
boerenwoninge
n

133168

Kasteeldomein Kervijn d'oudt Mooreghem Gent

Mariakerke

Durmstraat 29‐39, 43, 31A, 37A, 33A, 35A, Ruim, omwald domein, toegankelijk via ijzeren hek tussen dubbele
zonder nummer (Gent)
hekpijlers met vaasbekroning. Het domein met park in
landschappelijke stijl omvat onder andere een ijskelder ten zuiden
aan de walgracht en ten noordoosten van het landhuis ruime
dienstgebouwen van 1851, verbouwd op U‐vormig grondplan in
1886, rondom een met gras begroeid en gekasseid plein met pomp en
duiventil. In 1884 werd het huidige kasteel in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl naar ontwerp van architect J. Schadde
opgetrokken.

duivenverblijve
n,
gedenktekens,
hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen,
oranjeries,
parken,
waterpompen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
walgrachten,
ommuurde
moestuinen

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

133175

Woning Claeys‐Verheughe

Gent

Mariakerke

Edgard Blancquaertstraat 18 (Gent)

Woning zogenaamd Claeys‐Verheughe, naar de opdrachtgevers die
de woning volgens een bouwaanvraag van 1955 lieten ontwerpen
door de Gentse architect Daniël Craet.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

Craet Daniël (Ontwerper)

133176

Huis ter Linden

Gent

Mariakerke

Edgard Blancquaertstraat 28 (Gent)

hekken, villa's
Woonhuis van Professor Dokter E. Blancquaert, opgetrokken uit
(bouwkundig
baksteen in een Hollands beïnvloede stijl met opvallende geknikte
zadeldaken en volgens kadastergegevens opgericht circa 1936 naar erfgoed)
ontwerp van architect G. Cosyns. Speciaal ontworpen ijzeren hek met
vermelding van huisnaam en eigenaar.

interbellum

Cosyns Georges (Ontwerper)

133177

Landhuis in Engelse cottagestijl

Gent

Mariakerke

Edgard Blancquaertstraat 3 (Gent)

Landhuis van gele baksteen, daterend van 1926 naar ontwerp van
aannemer Leon Blanchaert. Typisch, doch laat voorbeeld van de
landelijke Engelse cottagestijl met erkers, imitatievakwerkbouw,
grote leiendaken met kleine dakkapelletjes en geaccentueerde,
uitgebouwde schouw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

cottagestijl

133178

Woning Maes

Gent

Mariakerke

Edgard Blancquaertstraat 8 (Gent)

Woning gebouwd door de Gentse architect Marcel Dietens in
opdracht van Leo Maes volgens bouwaanvragen van 1957 en 1958.
Representatieve, modernistische bungalow van twee bouwlagen
onder een plat dak, voorzien van een contrasterende afwerking van
de onder‐ en bovenbouw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Dietens
Marcel E. Y. (Ontwerper)

133179

Modelwijk Korte Rijakkerstraat

Gent

Mariakerke

Edgard Blancquaertstraat 8‐10, 16‐18,
Korte Rijakkerstraat 9‐17, 18‐23, 25, 28‐
36, Rijakker 11‐15 (Gent)

De woningen aan de Korte Rijakkerstraat in de Gentse deelgemeente villa's
(bouwkundig
Mariakerke kwamen tot stand na een verkaveling omstreeks 1955‐
erfgoed)
1960. Ze vormen een interessant, kenmerkend ensemble van
vooruitstrevende, functionele naoorlogse woningen, ontworpen door
de Genste architecten Olivier Nowé, René Heyvaert en Daniël Craet.

na WO II

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Craet Daniël
(Ontwerper), Heyvaert René
(Ontwerper), Nowé Olivier
(Ontwerper)

862/1748

datering

stijl

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon

Schadde Joseph (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

datering

stijl

133205

Villa Spaans huis

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 127 (Gent)

hekpijlers, villa's
Landhuis met beboomd voorerf. Voormalige bakstenen
toegangspoort: pijlers met steunbeer op arduinen sokkel uit de 16de (bouwkundig
erfgoed)
eeuw, heden omgevormd tot hekpijlers. Oude woning in 17de‐
eeuwse‐stijl. Witgeschilderde gevels op gepikte plint met
kruiskozijnen, zijtrapgevel en dakvensters met tuitgevel. Ten westen,
resterend dienstgebouwtje met gewitte gevels op gepikte plint onder
zadeldak.

133206

Villa

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 13 (Gent)

Roze‐ en witgeschilderde villa in romantische imitatievakwerkstijl
met uitkijktoren, gelegen in boomrijke tuin, daterend van 1921‐22.
Door eigenaar‐kunstverzamelaar J. Van Gheluwe in 1927 uitgebreid
met een expositieruimte naar ontwerp van Albert Van huffel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

cottagestijl

Van huffel Albert (Ontwerper)

133208

Woning De Mol

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 228 (Gent)

Woning gebouwd in opdracht van Henri De Mol naar een ontwerp
van architect Dan Grootaert uit 1962. Ondanks een uitbreiding blijft
de villa een herkenbaar en representatief voorbeeld van de
modernistische stijl van architect Grootaert.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

modernisme

Grootaert Dan (Ontwerper)

133209

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 250 (Gent)

Losstaande hoevegebouwen van 1871, met omhaagde boomgaard
met ijzeren tuinhek. Boerenwoning ten westen met bepleisterde
gevel van vijf traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

133210

Burgerhuis en paviljoentje

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 260, 264 (Gent)

Breedhuis van anderhalve bouwlaag onder schilddak, volgens
kadastergegevens huis daterend van 1866. Rechts van het woonhuis
paviljoentje van 1871 met gedrukte rondboogdeur met metalen
roedeverdeling..

tuinpaviljoenen, derde kwart
burgerhuizen
19de eeuw

133211

Villa ontworpen door Charles Hoge

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 37 (Gent)

Villa in neoclassiciserende stijl van 1915 naar ontwerp van Charles
Hoge. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, met uitzicht van een 18de‐eeuws‐kasteeltje.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

133207

Twee villa's

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 41, 160 (Gent)

hekken, villa's
Landhuizen in eenvoudige romantische stijl herinnerend aan de
(bouwkundig
Engelse buitenhuizen, nummer 41 zogenaamd Clos Fleurie naar
ontwerp van Jules Lippens, van 1924, nummer 160 heden pastorie uit erfgoed)
hetzelfde jaar.

133212

Heilig‐Hartkerk

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 5 (Gent)

De Heilig‐Hartkerk is gelegen in de wijk Kolegem en werd gebouwd in parochiekerken interbellum
1936 naar ontwerp van architect Lucien Maes in een sobere modern
baksteenstijl aansluitend bij de regionalistische architectuur uit het
interbellum.

133213

Villa ontworpen door J. Cloostermans

Gent

Mariakerke

Eeklostraat 53 (Gent)

Villa volgens gevelsteen in een hekpijlertje gebouwd naar ontwerp
van J. Cloostermans in 1932. Geel bakstenen gebouw met plat dak
opgetrokken in nieuwe zakelijkheid. Typisch voorbeeld van de
landelijke villa's in deze stijl door de afgeronde en verspringende
gevelvlakken met veelvuldig gebruik van terrassen aan de zuidkant.

133693

Architectenwoning van Ferdinand Schlich

Gent

Mariakerke

Gérard Willemotlaan 85 (Gent)

De architectenwoning dateert uit 1986‐1988 en wordt beschouwd als architectenwoni vanaf 1975
ngen
het meesterwerk van Ferdinand Schlich, die een kwalitatief maar
klein, en dus zeldzaam, oeuvre realiseerde, voornamelijk in de regio
van Gent. Aangezien de woning sinds de oplevering in 1988 amper
enige wijzigingen onderging, vertoont het gebouw nog een hele hoge
herkenbaarheid.

Schlich Ferdinand (Ontwerper),
Schlich Ferdinand
(Opdrachtgever)

133694

Villa Green Lodge

Gent

Mariakerke

Gérard Willemotlaan 87 (Gent)

Typisch landhuis uit baksteen van 1928; met veel puntgevels,
verspringende daken en brede rechthoekige vensters met kleine
roedeverdeling en luiken, gebouwd naar ontwerp van Valentin
Vaerwyck.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

133695

Villa Le Bercail

Gent

Mariakerke

Gérard Willemotlaan 88 (Gent)

Villa gebouwd in opdracht van A. Fobe door de Kortrijkse architect
André Carette in 1932 en in een gelijkaardige stijl als het buurhuis.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Carette André (Ontwerper)

863/1748

typologie

WO I

interbellum

hekpijlers, villa's interbellum
(bouwkundig
erfgoed)

plantensoort

context

persoon

Hoge Charles (Ontwerper)

cottagestijl

Lippens Jules (Ontwerper)

Blondeel Armand (Ontwerper),
Bressers atelier (Ontwerper),
Maes Lucien (Ontwerper),
Pauwels Achiel (Ontwerper)
modernisme

Cloostermans Joannes
(Ontwerper)
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133696

Kasteel ter Vaert

Gent

Mariakerke

Gérard Willemotlaan 90 (Gent)

landhuizen
In 1862 liet Isabella Liedts, echtgenote van Charles Libbrecht, het
huidige kasteeltje bouwen op de plaats van het jachtpaviljoen van de
familie Libbrecht, uit het begin van de 19de eeuw. Landhuis in
neoclassiciserende stijl in boomrijke tuin. Bepleisterde voorgevel van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met dakkapellen.

133629

Landhuis Les Cygnes met park

Gent

Mariakerke

Groenestaakstraat 37‐39, 37A‐E, 39A
(Gent)

Het voormalig lusthuis is gebouwd op de grondvesten van een oud
kasteel. In 1860 laat de eigenares Juffrouw de Naeyer het huidige
kasteel in neoclassicerende stijl bouwen. Het kasteeltje met
souterrain en twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
dakkapellen is vergezeld van een hovenierswoning, wagenhuis en
tuinpaviljoen in een omgracht park.

serpentinevijver tweede helft
s, walgrachten, 19de eeuw
wagenhuizen,
veranda's,
tuinpaviljoenen,
siertuinen,
tuinbruggen,
landhuizen,
hovenierswonin
gen

133630

Kasteel Herry

Gent

Mariakerke

Groenestaakstraat 66 (Gent)

Circa 1830 werd door Gust Herry‐Vispoel een kasteel gebouwd, en
reeds verfraaid in 1837; wederopbouw in de jaren 1880, naar verluidt
onder leiding van architect J. Schadde en laatste verbouwing in 1905.
Heden bakstenen gebouw met ten noorden breed gebouw met
voormalig aangepast wagenhuis. Toegang via ijzeren hek tussen
dubbele bakstenen pijlers.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
parken,
wagenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

133631

Afspanning In den groenen staek

Gent

Mariakerke

Groenestaakstraat 70, 70A (Gent)

De oude afspanning werd reeds als zodanig vermeld in 1784. Aan de
straatkant bevindt zich een witgeschilderd bakstenen gebouw van
één bouwlaag op gepikte plint met zadeldaken, vermoedelijk
daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ernaast hekpijlers
met ijzeren hek en afsluiting van erf. Ten oosten witgeschilderd
wagenhuis, daterend van 1853.

afspanningen,
hekken,
hekpijlers,
stallen,
wagenhuizen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133632

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Mariakerke

Groenestaakstraat zonder nummer,
Kollekasteelstraat 5, 5A (Gent)

Losstaande hoevegebouwen met oude kern, maar aangepast in de
19de eeuw. Erf oorspronkelijk toegankelijk ten noorden langs ijzeren
hek tussen vierkante bakstenen pijlers. Boerenhuis ten zuiden van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en ten westen van het erf
een grote dwarsschuur van 1885.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

133676

Woning De Maeyer

Gent

Mariakerke

Guldenroedestraat 13 (Gent)

Bungalow, volgens bouwaanvraag van januari 1961 ontworpen door bungalows
de Gentse architect Rob Kesteleyn voor de heer en mevrouw De
Maeyer‐Verdegem. De combinatie van het materiaalgebruik, de
volumewerking, de vlinderdaken en de expressieve details die de
gevels verlevendigen, maken het pand tot een voor het Gentse eerder
zeldzame getuige van de expostijl.

na WO II

expo‐stijl

Kesteleyn Robert (Ontwerper)

133677

Dubbelwoonst De Broe

Gent

Mariakerke

Guldenroedestraat 40‐42 (Gent)

villa's
Deze ruime tweegezinswoning in laat‐modernistische stijl werd in
(bouwkundig
1969 ontworpen door de Aalsterse architect Luk Van den Broeck,
voor het architectenbureau Van Severen‐Van den Broeck, in opdracht erfgoed)
van P. en J. De Broe. De strakke, horizontaal belijnde volumes van één
bouwlaag hebben een parement in witgeschilderde baksteen onder
een plat dak met brede dakoverstek voorzien van een zwarte
beplanking.

na WO II

modernisme

Van den Broeck Luc M.M.
(Ontwerper)

133788

Landhuis La Maison Blanche met park

Gent

Mariakerke

Henri Storystraat 2‐4, 8 (Gent)

Het landhuis werd als buitenplaats gebouwd door architect Wilbrant
in 1860 in neoclassiciserende stijl met decoratieve detaillering. Het
landhuis ligt in een aan de twee straatzijden omgracht
landschapsparkje waarin zich een serpentinevijver met sierlijke
bruggetjes en slingerpaadjes en een oranjerie met nog aanwezige
oranjebomen bevinden.

neorococo

Wilbrant (Ontwerper)

864/1748

typologie

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

derde kwart
bunkers,
19de eeuw
hekken,
landhuizen,
oranjeries,
parken,
tuinbruggen,
walgrachten,
serpentinevijver
s

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Schadde Joseph (Ontwerper)
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typologie

datering

stijl

134319

Kasteeldomein van Mariakerke

Gent

Mariakerke

Kasteeldreef 2‐6 (Gent)

Het kasteeldomein is een omwald boomrijk domein met waterkasteel
in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, ontworpen als een massief gebouw van bak‐ en hardsteen naar
ontwerp van Joseph Schadde, gedateerd 1892. Kasteelhoeve,
hoveniershuis en paardenstallen in gelijkaardige stijl doch reeds
daterend van 1879. Verderop in het park, een vierkant tuinpaviljoen,
een overblijfsel van een 16de‐ of 17de‐eeuwse toren. Naast de
moestuin 18de‐eeuws theehuisje met oudere kern, daterend van circa
1750.

walgrachten,
dreven,
opgaande
bomen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
tuinpaviljoenen,
theekoepels,
paardenstallen,
omheiningsmur
en, landhuizen,
kasteelhoeven,
hovenierswonin
gen, hekpijlers,
hekken

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
17de eeuw,
16de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Schadde Joseph (Ontwerper)

134698

Woning Van Hecke

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 11 (Gent)

De bungalow vormt een ensemble met nummer 13 en is een ontwerp bungalows
van het architectenbureau van Olivier Nowé en René Heyvaert uit
1959. De woning maakt deel uit van een moderne modelverkaveling
die vanaf 1955 tot stand kwam. De bungalows zijn representatieve
voorbeelden van de eenvoudige, functionele en voor die tijd radicaal
moderne woningen van Nowé en Heyvaert.

na WO II

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Heyvaert
René (Ontwerper), Nowé Olivier
(Ontwerper)

134699

Woning Banckaert

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 13 (Gent)

De bungalow vormt een ensemble met nummer 11 en werd volgens bungalows
bouwaanvraag van juni 1960 opgetrokken naar ontwerp van Olivier
Nowé van de architectenassociatie Nowé‐Heyvaert voor de heer
Banckaert. De woning maakt deel uit van een moderne
modelverkaveling die vanaf 1955 tot stand kwam. De bungalows zijn
representatieve voorbeelden van de eenvoudige, functionele en voor
die tijd radicaal moderne woningen van Nowé en Heyvaert.

na WO II

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Nowé Olivier
(Ontwerper)

134700

Villa met atelier naar ontwerp van D. Craet Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 16 (Gent)

Modernistische villa ontworpen door Daniël Craet in 1955, in
opdracht van Georgette Hellinckx en tijdelijk bewoond door
kunstenaar Jan Burssens, schoonbroer van de architect. De woning
werd volgens een bouwaanvraag van 1957 uitgebreid met een atelier,
dat in 1972 werd vergroot.

na WO II
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
kunstenaarsatel
iers,
kunstenaarswo
ningen

134701

Woning Picard

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 18 (Gent)

Woning van Hein Picard, ontworpen door architect Daniël Craet in
1955, en later uitgebreid aan de straatkant met een nieuw
garagevolume. De woning vormt één van de vroegste realisaties van
Daniël Craet en is gelegen in de moderne modelverkaveling, die in
Mariakerke aan de Korte Rijakkerstraat tot stand kwam op
familiegronden van architect Olivier Nowé.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

134702

Woning Lanclus

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 20 (Gent)

Woning gebouwd naar ontwerp van de Gentse architecten Olivier
Nowé en Daniël Craet, volgens een bouwaanvraag van 1955 in
opdracht van André Lanclus. De modernistische woning sluit vooral
aan bij het oeuvre van architect Craet en vormt hierbinnen een
representatief en vroeg voorbeeld.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

865/1748

plantensoort

context

persoon

Craet Daniël (Ontwerper)

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Burssens
Frida (Ontwerper), Craet Daniël
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

datering

stijl

134703

Woning Marc Heyvaert

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 21 (Gent)

Woning ontworpen door architect René Heyvaert in 1963, in opdracht bungalows
van zijn broer Marc Heyvaert. De bungalow maakt deel uit van een
modelverkaveling op familiegronden van Olivier Nowé ‐ Heyvaerts
associé ‐ aan de Korte Rijakkerstraat in Mariakerke. Deze functionele
bungalow is ontworpen vanuit het streven van architect Heyvaert
naar een maximaal rendement op basis van een minimum aan
middelen.

na WO II

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Heyvaert
René (Ontwerper), Nowé Olivier
(Ontwerper)

134704

Woning Bogaert

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 22 (Gent)

Vrijstaande woning in expostijl, naar ontwerp van architect Willy
Friant uit december 1960, opgetrokken voor de heer Oscar Bogaert.
Het pand op onregelmatig grondplan telt één tot twee bouwlagen
met een parement in witgeschilderde baksteen, op een lage plint in
breuksteen. Het is voorzien van een voor de expostijl typerend
vlinderdak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

expo‐stijl

Friant Willy (Ontwerper)

134705

Woning De Klerck

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 34 (Gent)

Modernistische woning, ontworpen in 1958 door architect Daniël
Craet in opdracht van Jacques De Klerck. De woning is een halfopen
bebouwing van twee bouwlagen, die opgesplitst zijn tot vier split
levels. Het exterieur‐ en interieurontwerp is representatief voor
Craets vroege oeuvre.

burgerhuizen

na WO II

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

134706

Architectenwoning Olivier Nowé

Gent

Mariakerke

Korte Rijakkerstraat 9 (Gent)

architectenwoni na WO II
Architectenwoning van Olivier Nowé, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1958 voor de architect en zijn echtgenote Martine ngen,
bungalows
Varlez. Het ontwerp was in handen van de associatie van Nowé en
René Heyvaert.

modernisme

Associatie René Heyvaert ‐ Olivier
Nowé (Ontwerper), Nowé Olivier
(Ontwerper), Nowé Olivier
(Opdrachtgever)

135200

Tweegezinswoning naar ontwerp van H.
De Witte

Gent

Mariakerke

Losweg 29‐31 (Gent)

burgerhuizen
Tweegezinswoning, gebouwd in opdracht van de heer en mevrouw
Meeus, naar een ontwerp van architect Herman De Witte uit 1976. De
vormgeving en materiaalkeuzes getuigen van een moderne aanpak,
gecombineerd met gematigd brutalistische accenten. De woning
omvat een hoofdvolume van twee bouwlagen en een dakverdieping
onder een pannen zadeldak.

135270

Villa Les Capucines

Gent

Mariakerke

Marcus van Vaernewijckstraat 19 (Gent)

Villa, gebouwd op het voormalige Kallekenswijksken naar ontwerp
van architect A. Marchand in 1909 en omgeven door een grote
beboomde tuin. Landelijke villa opgetrokken in de stijl van de
Normandische vakwerkbouw en de Engelse cottage.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

135271

Herenhuis met brouwerijgebouwen

Gent

Mariakerke

Marcus van Vaernewijckstraat 22 (Gent)

Herenhuis met voormalige brouwerijgebouwen in een grote,
aangelegde tuin met ijzeren hek op de Brugsesteenweg.
Onderkelderd breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak; oude kern, doch huidig uitzicht daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Links aanleunende gebouwen van de
voormalige brouwerij Van Hoorebeke.

brouwerijen,
hekken,
herenhuizen,
stallen,
siertuinen

tweede helft
19de eeuw

135274

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Geboorteparochie met tuin

Gent

Mariakerke

Mariakerkeplein 1 (Gent)

De eerste pastorie dateerde uit de 17de eeuw, heropgebouwd in
1782 en met één verdieping verhoogd in 1853. In 1859 omsloten door
witgekalkte muur met ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers
met siervaasbekroning. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met dakruitertje. Linker aanbouwsel
met één bouwlaag onder lessenaarsdak en haaks op hoofdgebouw
ouder dienstgebouw met gewitte gevel, gepikte plint en zadeldak.
Omgevende beboomde en ommuurde tuin.

hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135275

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboorte Gent

Mariakerke

Mariakerkeplein 2 (Gent)

Oudste vermelding in 937, volgens De Potter en Broeckaert.
Waarschijnlijk in oorsprong een driebeukige transeptloze romaanse
kerk van vier traveeën met ingebouwde oostelijke toren en koor uit
de 10de eeuw., door de eeuwen meermaals aangepast en uitgebreid.
De achtkantige kruisingstoren is een der weinig originele onderdelen
van de kerk, vermoedelijk opklimmend tot de 10de eeuw. De
basilicale kerk vertoont een plattegrond met een driebeukig schip van
vijf traveeën.

hekken,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

13de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

866/1748

typologie

vanaf 1975

plantensoort

context

persoon

De Witte Herman (Ontwerper)

cottagestijl

Marchand Achille (Ontwerper)

gotiek,
neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Coppejans Frans‐
Jozef (Ontwerper), Ganton‐Defoin
Camille (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper), Verhaegen
Arthur (Ontwerper), Gildemijn
Louis senior (Uitvoerder)
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135276

Gemeenteschool

Gent

Mariakerke

Mariakerkeplein 4 (Gent)

Voormalige gemeenteschool, gelegen vlak naast de kerk en tegenover
de ingang ervan. Heden bakstenen gebouw van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1877‐86.
Schoolgebouw met rondboogvormige muuropeningen. Aangebouwd
woonhuis voor de koster van drie traveeën en twee bouwlagen.

gedenktekens, vierde kwart
kosterswoninge 19de eeuw
n,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

135277

Twee boerenarbeiderswoningen

Gent

Mariakerke

Mariakerkeplein 8‐9 (Gent)

Twee aaneensluitende boerenarbeiderswoningen van één bouwlaag
onder doorlopend zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de
eeuw. Slechts één der oude linden voor het café bleef behouden.
Rechts van het huis gietijzeren hek met één bakstenen pijler.

stallen,
boerenarbeider
swoningen,
hekken,
hekpijlers,
herbergen,
slagerijen

135278

Kerkhof en neogotische kerkhofgalerij

Gent

Mariakerke

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)

Kerkhof met neogotische galerij, gerealiseerd vanaf 1873. De
ommuring met galerij werd voltooid in 1876 en uitgevoerd door
bouwmeester L. Gildemyn volgens ontwerp van architect Baron Jean
de Bethune. De overdekte gaanderij bestaat uit twee haaks staande
vleugels onder zadeldak met schaliën bedekt.

tweede helft
grafplaten,
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en, kruiswegen

135296

Villa

Gent

Mariakerke

Mazestraat 3 (Gent)

Mooi voorbeeld van de plattelandsarchitectuur onder invloed van de villa's
(bouwkundig
Amsterdamse School, in de buurt van Damstraat nummer 1 en
erfgoed)
opgetrokken in dezelfde stijl in 1939.

135297

Woning en atelier Blondeel

Gent

Mariakerke

Mazestraat 46 (Gent)

Woning en atelier van glazenier Armand Blondeel, gebouwd naar een kunstenaarswo na WO II
ontwerp van Dan Grootaert uit 1959. De woning is heel herkenbaar ningen
bewaard en is een representatief voorbeeld van Grootaerts
kenmerkende, modernistische stijl. De vrijstaande woning bestaat uit
twee volumes van één bouwlaag onder uitkragende lessenaarsdaken,
met een functionele scheiding tussen het woongedeelte en het
atelier.

135325

Woning Van der Plaetsen

Gent

Mariakerke

Melkweide 36 (Gent)

villa's
Villa gebouwd voor de heer en mevrouw Jozef Van der Plaetsen‐
(bouwkundig
Maertens, volgens bouwplannen van architectenbureau BARO uit
1970. De plannen waren uitgewerkt en ondertekend door Johan Baele erfgoed)
en nagezien door Herman Van de Velde. De villa is opgebouwd uit een
dynamische schakeling van verspringende, strakke, een‐ en
tweelaagse volumes onder platte daken.

135378

Woning Kerre

Gent

Mariakerke

Molenkouter 4 (Gent)

De woning voor de heer en mevrouw Kerre werd door het
architectenbureau Raman en Schaffrath ontworpen in juli 1979. Het
vrijstaande pand met postmodernistische inslag is opgebouwd uit
twee gelijkaardige volumes met onregelmatig grondplan, die
gespiegeld zijn ten opzichte van een diagonale as.

135694

Woning Boute

Gent

Mariakerke

Oranjerielaan 17 (Gent)

Vrijstaande woning in laat‐modernistische stijl, die in het straatbeeld villa's
(bouwkundig
opvalt door haar strakke en sobere vormgeving. De bouwaanvraag
werd goedgekeurd in 1959 en was een ontwerp van architect Leo De erfgoed)
Vos voor het Studiebureau voor Architectuur en Stedenbouw, met
Jacques Kint als raadgevend ingenieur en Maurits Van Saene voor het
‘col.des.’, vermoedelijk het ‘colour design’ of de binneninrichting. De
compacte, vrijstaande, deels onderkelderde woning is opgebouwd uit
een terugspringend, balkvormig volume van één bouwlaag met
souterrain en een vooruitspringend, bijna kubusvormig volume van
twee bouwlagen.

867/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Gildemijn Louis
senior (Uitvoerder)

modernisme

Grootaert Dan (Ontwerper)

brutalisme

BARO (Ontwerper)

interbellum

na WO II

vanaf 1975

na WO II

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

modernisme

De Vos Leo (Ontwerper), Kint
Jacques (Ontwerper), Van Saene
Maurits (Ontwerper)
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135815

Woning Kint‐Jacob

Gent

Mariakerke

Oudewal 16 (Gent)

135929

Kasteel Van Tieghem de ten Berghe

Gent

Mariakerke

135930

Villa ontworpen door E. Buyse

Gent

135981

Hofstede van Thienen

135982

datering

stijl

villa's
Hoekwoning in halfopen bebouwing naar ontwerp van Eddy De
(bouwkundig
Rocker en Patrick Saelens voor de heer en mevrouw Kint – Jacob
kwam tot stand op basis van een bouwvergunning uit 1978. De eerste erfgoed)
plannen hiervoor werden opgemaakt in 1977. Laatmodernistische
driegevelwoning in zandkleurig halfsteens baksteenmetselwerk onder
zadeldak met zwarte leien en platte daken.

vanaf 1975

modernisme

De Rocker Eddy (Ontwerper),
Saelens Patrick (Ontwerper)

Paul van Tieghemlaan 2 (Gent)

landhuizen
In 1890 was het nieuwe, huidige kasteel, voltooid. Alleenstaand
landhuis in neogotische stijl naar ontwerp van J. Schadde. Ruim
rechthoekig gebouw van twee bouwlagen, met polygonaal
hoektorentje op de noordoostelijke hoek, afgedekt met schilddak met
neogotische dakkapellen.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Schadde Joseph (Ontwerper)

Mariakerke

Paul van Tieghemlaan 24 (Gent)

Alleenstaande eengezinswoning, aanleunend bij de expo‐stijl,
gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1963 naar ontwerp van
architect‐decorateur Emil Buyse in opdracht van Roger Geirnaert.
Kenmerkende split‐levelwoning met inwendig drie niveaus onder
opvallende, uitkragende vlinderdaken, afgelijnd door witte houten
kroonlijsten.

na WO II

expo‐stijl

Buyse Emil (Ontwerper)

Gent

Mariakerke

Petrus Meirestraat 13 (Gent)

Klein hoevetje, links recenter aanpalend dienstgebouwtje en aan de boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven
andere zijde aanleunend tegen nummer. 11. Breedhuisje van vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit
de 18de eeuw.

Gemeenteschool en Gemeentehuis van
Mariakerke

Gent

Mariakerke

Petrus Meirestraat 7 (Gent)

Gemeenteschool en voormalig gemeentehuis, twee gelijkaardige
diephuizen met ertussenin een later vereenvoudigd poortgebouwtje,
opgetrokken in 1876‐77. Vrij eenvoudige bakstenen gevels op
arduinen plint van vier traveeën en twee bouwlagen onder tentdak.

gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
poorten
(bijgebouwen)

136000

Villa ontworpen door D. Laethem

Gent

Mariakerke

Pinksterbloemstraat 42 (Gent)

Moderne eenlaagse villa ontworpen door architect Daan Laethem,
volgens een bouwaanvraag van 1971 in opdracht van Jan
Ghysbrechts. Witgeschilderde baksteenbouw gemarkeerd door een
opvallende, strakke luifel met een vierkante lichtopening, en
schouwvolumes met betonnen schouwkop.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

136211

Kasteel van het Zandeken

Gent

Mariakerke

Raymond de Hemptinnelaan 33 (Gent)

landhuizen,
Reeds voorkomend op een kaart van 1815. In 1892 wordt het goed
parken
verkocht aan J. Fobe die het kasteel laat verbouwen, namelijk
toevoegen van één verdieping en de koepel. Oorspronkelijk
dubbelhuis met souterrain en één bouwlaag onder mansardedak met
dakkapellen.

vierde kwart
19de eeuw

136238

Woning Strumane

Gent

Mariakerke

Rijakker 12 (Gent)

villa's
Vrijstaande woning in brutalistische stijl naar ontwerp van de
architecten Raman en Schaffrath, gebouwd voor rekening van de heer (bouwkundig
erfgoed)
en mevrouw Strumane, conform een in 1976 goedgekeurde
bouwaanvraag. Het pand telt drie bouwlagen en een souterrain en is
in wezen opgebouwd uit een stapeling van orthogonale volumes die
naar boven toe trapsgewijze versmallen en die voorzien zijn van
platte daken en dakterrassen.

vanaf 1975

brutalisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

136239

Woning Wampers

Gent

Mariakerke

Rijakker 19 (Gent)

Kleinschalige, verzorgd uitgewerkte en goed bewaarde villa in expo‐ villa's
stijl, volgens goedgekeurde bouwaanvraag in 1959 opgetrokken naar (bouwkundig
ontwerp van de Lokerse architect Victor Laureys in opdracht van de erfgoed)
heer Wampers. De villa bestaat uit twee duidelijk onderscheiden,
deels in elkaar geschoven volumes onder lessenaarsdaken met brede,
licht uitkragende dakrand en tegenovergestelde dakhelling.

na WO II

expo‐stijl

Laureys Victor (Ontwerper)

136432

Woning Van Massenhove

Gent

Mariakerke

Sierheesterlaan 14 (Gent)

Vrijstaande woning van twee bouwlagen, in 1969 ontworpen door
het Gentse architectenbureau BARO. De villa werd ontworpen in
opdracht van Fernand Van Massenhove en is gelegen vlakbij het
Roelandpark, een boszone die aansluit bij het park van het kasteel
Van Tieghem de ten Berghe.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

brutalisme

BARO (Ontwerper)

868/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

plantensoort

context

persoon

Holvoet Lionel (Ontwerper),
Laethem Daan (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

136433

Villa David‐Coene

Gent

Mariakerke

Sierheesterlaan 20 (Gent)

villa's
Architect Van Mossevelde ontwierp in 1975 de woning voor de
familie David – Coene in een innoverende laatmodernistische stijl met (bouwkundig
brutalistische elementen. De villa werd opgetrokken in zandkleurige erfgoed)
Scheldesteen in halfsteens verband onder plat dak. Kenmerkend is het
verzorgde parement in metselwerk met afwisseling van rechte en
afgeronde hoeken, en het erg monolithische en gesloten karakter van
het volume aan de straatzijde.

136434

Villa ontworpen door D. Craet

Gent

Mariakerke

Sierheesterlaan 26 (Gent)

Moderne woning ontworpen door de Gentse architect Daniël Craet,
volgens een bouwaanvraag van 1970 in opdracht van Gustave De
Clercq. Het ontwerp kwam tot stand met medewerking van Gerda
Verheeke, stagiaire in het bureau van Craet.

136487

Brouwerij en burgerhuis

Gent

Mariakerke

Sint‐Corneliusstraat 11 (Gent)

Brouwerij en woonhuis met bepleisterde neoclassiciserende lijstgevel burgerhuizen,
opgericht in 1903. Toegangspoortje tot voormalige brouwerij Saudan, brouwerijen,
poorten
later Cocquit.
(bijgebouwen)

137081

Burgerhuis

Gent

Mariakerke

Trekweg 6 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op
arduinen plint met dubbelhuisopstand.

137083

Burgerhuis

Gent

Mariakerke

Trekweg 72 (Gent)

Middelgroot burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak. Voorgevel met dubbelhuisopstand uit de jaren 1860.

137082

Herenhuis

Gent

Mariakerke

Trekweg 7‐8, 7A (Gent)

Herenhuis van zeven traveeën met twee en een halve bouwlaag
afgedekt met schilddak, daterend van 1872. Bepleisterde lijstgevel
met dubbelhuisopstand. Beraapte rechterzijgevel van twee traveeën
met vijfhoekige, aan de straatzijde blinde uitbouw. IJzeren tuinhek
gevat tussen arduinen pijlers.

137084

Reclamemuurschildering voor Gabriel
Balloon Snubbers

Gent

Mariakerke

Trekweg 94 (Gent)

reclamemuursc interbellum
Letterschildering met tekst 'Gabriel Balloon Snubbers' in gele en
zwarte letters op blauwe achtergrond. De reclamemuurschildering is hilderingen
voor zover bekend de enige voor Gabriel Balloon Snubbers in
Vlaanderen.

137085

Woning met praktijk Soens

Gent

Mariakerke

Treurwilgenstraat 9 (Gent)

stadswoningen vanaf 1975
De rijwoning met kinesistenpraktijk die architecten Raman en
Schaffrath in 1976 ontwierpen voor het echtpaar Soens valt op in het
straatbeeld door de gevelhoge vensterpartij met abstracte
vormgeving en opvallend, rood schrijnwerk, die het gevelvlak
domineert.

137131

Woning Sackesijn

Gent

Mariakerke

Unescolaan 14 (Gent)

villa's
Bescheiden villa in expo‐stijl, volgens goedgekeurde bouwaanvraag
(bouwkundig
van 23 april 1958 ontworpen door architect Prosper Boutchon, in
erfgoed)
opdracht van Jozef Sackesijn. De villa heeft een bijna rechthoekig
grondplan en is opgebouwd uit twee afzonderlijke bakstenen volumes
met verschillende hoogte onder vlinderdaken.

na WO II

expo‐stijl

Boutchon Prosper (Ontwerper)

137202

Villa ontworpen door Gaston Eysselinck

Gent

Mariakerke

Verschansingsstraat 16 (Gent)

villa's
Modernistische villa in witgeschilderde baksteen en beton naar
(bouwkundig
ontwerp van Gaston Eysselinck van 1935. Mooi voorbeeld van
zakelijke bouwkunst onder invloed van De Stijl en Le Corbusier, in een erfgoed)
landelijk kader.

interbellum

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

137203

Architectenwoning Daniël Craet

Gent

Mariakerke

Verschansingsstraat 4 (Gent)

architectenwoni na WO II
Architectenwoning van Daniël Craet, gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1955 in opdracht van zijn echtgenote,
ngen,
ontwerpster Frida Burssens. Het huidige uitzicht van de woning
bungalows
verschilt van de vroegst ingediende bouwplannen, aangezien de
woning in meerdere fases werd uitgebreid, maar hierdoor is de
woning representatief voor de evolutie binnen het oeuvre van Craet.

modernisme

Burssens Frida (Ontwerper), Craet
Daniël (Ontwerper), Burssens
Frida (Opdrachtgever)

869/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

burgerhuizen

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

datering

stijl

vanaf 1975

modernisme

na WO II

plantensoort

context

persoon
Van Mossevelde Ivan A.L.J.
(Ontwerper)

Craet Daniël (Ontwerper),
Verheeke Gerda (Ontwerper)

voor WO I

tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Raman & Schaffrath (Ontwerper)
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137204

Woning Burssens met museum

Gent

Mariakerke

Verschansingsstraat 6 (Gent)

musea, villa's
De woning van Amaat Burssens is gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1955 naar ontwerp van Burssens’ schoonzoon, de (bouwkundig
erfgoed)
Gentse architect Daniël Craet, die gelijktijdig op het aanpalende
perceel zijn eigen woning bouwde. Volgens een aanvraag van 1959
werd een klein museum toegevoegd achteraan in de tuin, eveneens
ontworpen door Craet.

na WO II

modernisme

Burssens Frida (Ontwerper), Craet
Daniël (Ontwerper)

137235

Woning Ingels

Gent

Mariakerke

Vijverstraat 2 (Gent)

Modernistische woning gebouwd in opdracht van de heer en
mevrouw Achiel Ingels volgens een bouwaanvraag van 1966 naar
ontwerp van architect Louis Geirnaert. De woning is opgevat als een
strak, L‐vormig volume onder platte daken. Opvallend is het gebruik
van verspringende niveaus, waarbij het exterieur een eerlijke
vertaling vormt van de inwendige planindeling en ruimtewerking.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

modernisme

Geirnaert Louis (Ontwerper)

137315

Woning Cardinael

Gent

Mariakerke

Vlasstraat 4 (Gent)

Rijwoning in brutalistische stijl, volgens goedgekeurde bouwaanvraag burgerhuizen
van december 1977 ontworpen door Marcel De Roover in opdracht
van de heer en mevrouw Cardinael.
Het pand heeft een eenvoudig, balkvormig volume onder een flauw
hellend zadeldak. De voorgevel heeft een bijzonder parement, dat
grotendeels in zichtbeton is uitgewerkt, onder een brede kroonlijst,
eveneens in zichtbeton.

vanaf 1975

brutalisme

De Roover Marcel (Ontwerper)

135326

Hoeve

Gent

Mendonk

Mendonkdorp 1 (Gent)

boerenwoninge 18de eeuw
In de straatbocht gesitueerde hoevegebouwen, aan het brugje over
de Zuidlede. Voormalige boerenwoning aan de straat omgevormd tot n, hoeven,
stal met groen geschilderde geveltjes. Enkel behouden 18de‐eeuwse stallen
deuromlijsting van baksteen.

135327

Schoolgebouw ontworpen door E. de Perre‐ Gent
Montigny

Mendonk

Mendonkdorp 32 (Gent)

Eclectisch schoolgebouw in witgeschilderde baksteen naar ontwerp
van E. de Perre‐Montigny, van 1864; later uitgebreid. Tuitgevel van
vier traveeën en twee bouwlagen.

eclecticisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

135328

Parochiekerk Sint‐Bavo met kerkhof

Gent

Mendonk

Mendonkdorp 40A (Gent)

parochiekerken, WO II, derde
Stichting zou opklimmen tot eind 7de eeuw. Circa 1870 totale
kwart 19de
wederopbouw naar ontwerp van E. de Perre‐Montigny. Afgebrand in kerkhoven
eeuw
1944, gevolgd door nieuwe wederopbouw in neoromaanse stijl onder
leiding van architect A. Bressers. Eenbeukige bakstenen kerk met
zuidertoren, koor van één travee met halfronde afsluiting aan
weerszijden geflankeerd door sacristieën. Plattelandskerkhof omheen
de kerk met een collectie aan graftekens.

135329

Pastorie Sint‐Bavoparochie met tuin

Gent

Mendonk

Mendonkdorp 56 (Gent)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
naar ontwerp van E. de Perre‐Montigny van 1863. Verankerd
bakstenen gebouw met voorgevel tussen hoekpilasters en aflijnend
baksteenfries. Omgevende, deels ommuurde tuin.

135331

Schandpaal

Gent

Mendonk

Mendonkdorp zonder nummer (Gent)

Schandpaal, opgegraven naast de kerk in 1868, nu tegenover de kerk schandpalen
geplaatst. Zou volgens het wapenschild geplaatst zijn door
Monseigneur Van Eersel, bisschop van Gent van 1772 tot 1778 en
heer van Mendonk.

135690

Grote Hofstede

Gent

Mendonk

Oostdonkstraat 5 (Gent)

Hoevecomplex met traditionele kern, doch huidig uitzicht uit eerste
helft 19de eeuw. Toegankelijk langs twee dubbele hekpijlers.
Merkwaardige boerenwoning ten noorden, van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Boven de middentravee klein nisje met
Heilig‐Hartbeeld. Twee dwarsschuren langs weerszijden van het huis
ten oosten en ten westen..

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n, etagebomen

136864

Hoeve

Gent

Mendonk

Spanjeveerstraat 9 (Gent)

Oud hoevecomplex op motte, volgens Poppkaart eertijds dubbel
omwald. Nu witgeschilderd landhuis, ten oosten in boomgaard, van
vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak op gepikte plint.
Bewaarde stallen ten zuiden en bakhuisje ten noorden.

bakhuizen, sites
met walgracht,
boomgaarden,
hoeven, stallen

870/1748

typologie

kleuterscholen, derde kwart
lagere scholen 19de eeuw

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en
tweede helft
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper), de
Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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136865

Kapel van de Heilige Bavo

Gent

Mendonk

Spanjeveerstraat zonder nummer (Gent)

Oudste vermelding van de kapel in 1649. Gebouwd op de plaats waar bedevaartkapell derde kwart
en
19de eeuw
de Heilige Bavo zijn cel had. Heropgebouwd in 1689, afgebroken
tijdens de Franse revolutie en heropgebouwd in 1868. Bak‐ en
zandstenen gebouwtje in neoromaanse stijl.

132275

Villa Maria

Gent

Oostakker

Augustijn Moreelsstraat 4 (Gent)

Villa gelegen midden in een fraai en uitgestrekt park en naar verluidt
opgetrokken in 1900, mogelijk naar ontwerp van architect J. Rooms.
Onderkelderde natuur‐ en bakstenen constructie van twee
bouwlagen met art‐nouveau‐inslag onder snijdende wolfsdaken, met
een torenachtige uitbouw onder spits leiendak en voorts
verscheidene erkerachtige uitbouwen.

vierde kwart
villa's
19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed),
parken, hekken

133112

Bijgebouwen van omwalde hoeve

Gent

Oostakker

Drieselstraat 31 (Gent)

Voorheen volledig omwalde hoeve, heden walgracht enkel behouden
aan de straatkant aan weerszijden van de zware vierkante bakstenen
hekpijlers. Oude hoevegebouwen grotendeels vervangen door nieuwe
in derde en vierde kwart 19de eeuw. Open hoeve met losse
elementen geschikt in U‐vorm rond een ruim deels beboomd voorerf.

hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

133222

Tuinwijk Kromme Boom

Gent

Oostakker

Eikstraat 2‐16, 19‐39 (Gent)

Geïsoleerde, kleine tuinwijk, slechts deels uitgevoerd in 1925 door de sociale
woningen,
sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De
Gentse Haard, naar plannen van architect Valentin Vaerwyck. In 1952 tuinwijken
werd de wijk uitgebreid met enkele sociale woningen.

133242

Langgestrekte hoeve

Gent

Oostakker

Eksaardserijweg 270 (Gent)

Dwars op de straat ingeplante hoeve van het langgestrekte type.
Bakstenen dubbelhuis met drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1841.

133414

Executieoord

Gent

Oostakker

Gefusilleerdenstraat (Gent)

na WO II, WO II
beelden,
Het executieoord van Oostakker ligt aan een munitiedepot van het
executieplaatse
Belgisch leger dat in 1938‐1939 werd opgericht. Het executieoord
werd begin september 1944, tijdens de bevrijding, ontdek. Het raakte n
vanaf 1945 in de vergetelheid. De oprichting van het herdenkingsoord
ging pas van start in 1950. Er werd een praalgraf en een groot altaar
opgericht. Tussen 1953 en 1956 werden de bronzen beelden van de
Gentse beeldhouwer Geo Vindevogel geplaatst.

133466

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Gent

Oostakker

Gentstraat 214 (Gent)

Donkere bakstenen gemeenteschool en onderwijzerswoning naar
ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny en volgens
kadastergegevens van 1871. Rechts onderwijzerswoning van het
dubbelhuistype met drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Linkervleugel van één verdieping en negen traveeën
geritmeerd door verhoogde steekboogarcade op pilasters.

133467

Herenhuis

Gent

Oostakker

Gentstraat 258 (Gent)

hekken,
Herenhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak,
vermoedelijk 18de‐eeuwse kern, twee linkertraveeën, met uitbreiding herenhuizen
en aanpassing in eerste helft 19de eeuw en recent aangebrachte
gevelcementering. Rechts behouden ijzeren hek met toegang tot
uitgestrekte tuin.

133468

Brouwerswoning van brouwerij Migom

Gent

Oostakker

Gentstraat 333 (Gent)

Breedhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en twee en een
halve bouwlaag, met schilddak, naar verluidt gebouwd in 1910.
Opmerkelijk mooie geglazuurde, gekleurde faiencetegeltableaus op
de borstwering der bel‐etage en bovenaan in het deurrisaliet.

brouwerswonin voor WO I
gen

133465

Omgeving bedevaartsoord Onze‐Lieve‐
Vrouw van Lourdes

Gent

Oostakker

Gentstraat, Groenstraat, Onze Lieve
Vrouwdreef, Onze Lieve Vrouwstraat
(Gent)

Het bedevaartsoord Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes te Oostakker
werd gesticht in 1874 met typisch radiaal geplande aanleg van dreven
en halfcirkelvormige ommegang met ten zuiden de neogotische
basiliek van 1875‐77, ontworpen door Van Hoecke‐Peeters.

calvariebergen, tweede helft
19de eeuw
Mariaparken,
bedevaartkapell
en,
Mariagrotten,
ommegangen

871/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoromaans

Rooms Jan (Ontwerper)

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

regionalisme

Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
De Gentse Haard (Opdrachtgever)

hagen, hekken, tweede helft
19de eeuw
langgestrekte
hoeven

kleuterscholen, derde kwart
lagere scholen, 19de eeuw
onderwijzerswo
ningen

Vindevogel Geo (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper)
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133529

Woning Cools‐Vlaminck

Gent

Oostakker

Goedlevenstraat 136 (Gent)

burgerhuizen
Martin Holtzer ontwierp deze modernistische gezinswoning met
brutalistische elementen in halfopen bebouwing voor de familie Cools‐
Vlaminck in 1978. De woning is opgevat als een speels, onregelmatig
volume met geometrische in‐ en uitsprongen en is uitgevoerd in
baksteenmetselwerk met accenten in ruw zichtbeton.

133530

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Oostakker

Goedlevenstraat 90 (Gent)

Op de hoek met de Waterstraat gelegen kleine hoeve met losse
elementen, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw maar met
19de‐eeuwse aanpassingen: dak confer vernieuwde puntgeveltop,
houtwerk van muuropeningen. Boerenwoning van het dubbelhuistype
onder zadeldak.

18de eeuw,
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

134114

Boerenwoning

Gent

Oostakker

Invalidenstraat 1 (Gent)

Dubbelhuis van één bouwlaag en zes traveeën onder twee
verspringende zadeldaken.

boerenwoninge tweede kwart
n
17de eeuw

135125

Brouwerswoning van brouwerij Geers

Gent

Oostakker

Ledergemstraat 7 (Gent)

Achter een rij van acht lindebomen schuilgaande brouwerswoning
van brouwerij Geers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, van circa 1800. Rechts aanbouwsel van
één verdieping met centrale rechthoekige doorrit tussen lagere
arduinen pilasters.

brouwerswonin eerste kwart
gen, bomenrijen 19de eeuw

135210

Station Oostakker

Gent

Oostakker

Lourdesstraat 6, 6A (Gent)

Het station van Oostakker naar ontwerp van architect Eduard Rigelle,
werd gebouwd in 1911 om de vele bedevaarders naar Oostakker‐
Lourdes te brengen. Conceptueel en stilistisch behoort het tot de
kenmerkende spoorwegarchitectuur van het begin van de 20ste eeuw
doch met invloed van de art‐nouveaustijl. Hoofdgebouw van acht
traveeën en één bouwlaag waarvan de drie linker traveeën een
uitspringend blok vormen met toegang naar de lokettenzaal met
rechts daarvan een lange zaal. Links van de lokettenzaal sluit de
woning van de stationschef aan.

stationsgebouw voor WO I
en, tunnels,
stationschefwo
ningen

135234

Dwarsschuur

Gent

Oostakker

Maalgaver 34 (Gent)

Schuur, oorspronkelijk horend bij de voormalige abdijhoeve 't
Lappersfort en gelegen aan de zuidkant van het vroeger erf. In 1884
opgetrokken bakstenen dubbele dwarsschuur met pannen zadeldak,
op de plaats van de vroegere schuur.

schuren

872/1748

typologie

datering

stijl

vanaf 1975

modernisme

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Holtzer Martin (Ontwerper)

Rigelle Eduard (Ontwerper)
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135262

Hoeve 't Maegher Goet

Gent

Oostakker

Magergoed 1‐2 (Gent)

Voormalige hoeve waarvan het woonhuis een zeldzaam overblijfsel is boerenwoninge
n, hoeven met
van laatmiddeleeuwse architectuur. Vroegste vermelding van het
losse
Maegher Goet dateert van 1577. Midden in het veld gelegen hoeve
bestanddelen,
op het eind van de met bomen afgezette dreef. Monumentale
toegangspoort van het 17de‐eeuwse type sluit de westelijke zijde af sites met
van een vroeger flessenhalsvormig omwald erf. Woonhuis uit de 15de‐ walgracht,
bakhuizen,
16de eeuw op motte ten oosten met gedichte vierkante binnenwal.
Stal‐ en schuurvleugel, gedateerd 1873, tegen de noordelijke kant van dreven, hoeven
met losse
het erf.
bestanddelen,
sites met
walgracht,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
niskapellen,
poorten
(bijgebouwen),
hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht

135301

Boerenwoning

Gent

Oostakker

Meerhoutstraat 39 (Gent)

boerenwoninge vierde kwart
Boerenwoning van een hoeve, gesitueerd achter een beboomd
n
18de eeuw,
weiland. Dubbelhuis van acht traveeën en één verdieping, onder
derde kwart
zadeldak, uit vierde kwart 18de eeuw met aanpassingen uit derde en
19de eeuw,
vierde kwart 19de eeuw.
vierde kwart
19de eeuw

135380

Hoeve

Gent

Oostakker

Molzelestraat 50 (Gent)

Kleine hoeve bestaande uit een woning en een schuur respectievelijk boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
ten noorden en ten zuiden van het voorerf, met recentere
schuren
bijgebouwen zonder noemenswaardigheden ten oosten.
Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, van het
dubbelhuistype, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

135383

Hoeve

Gent

Oostakker

Moststraat 48 (Gent)

boerenwoninge derde kwart
Hoeve bestaande uit een woning met aanbouwsels en een grote
19de eeuw
aangepaste schuur, beide aan weerszijden van het erf ingeplant. Ruim n, hekpijlers,
hoeven
dubbelhuis van één bouwlaag en zeven traveeën met zadeldak,
volgens kadastergegevens van 1871. Lage, vierkante arduinen
hekpijlers met afgeronde kop voorzien van jaartal 1863.

135677

Instituut Onze‐Lieve‐Vrouw van den
Rozenkrans

Gent

Oostakker

Onze Lieve Vrouwdreef 2 (Gent)

Ommuurd, eenvoudig bakstenen schoolgebouwencomplex met lichte
neogotische inslag gesitueerd op de hoek met het Basiliekplein en de
Onze Lieve Vrouwstraat. Stichting van 1886‐1887 betaald door
markgravin de Courtebourne, nadien uitgebreid aan de Onze Lieve
Vrouwdreef in 1888. Kapel van 1889 in 1910 vervangen door grotere
kapel.

135678

Hotel de Lourdes

Gent

Oostakker

Onze Lieve Vrouwdreef 6 (Gent)

hotels,
Alleenstaand neogotisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, tussen zijtrapgevels en voorzien van twee koetshuizen
getrapte dakkapellen, opgetrokken in 1876. Rechts losstaand
bijhorend dienstgebouw, voormalig koetshuis.

873/1748

typologie

datering

stijl

15de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
17de eeuw,
vanaf 1975

omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw,
en,
onderwijsgebou voor WO I
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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typologie

datering

stijl

135679

Kasteeldomein Slotendries

Gent

Oostakker

Onze Lieve Vrouwdreef 8 (Gent)

Classicistisch kasteel van circa 1800 gelegen midden een rechthoekig
omwald park in een domein dat vanaf de vroege middeleeuwen
bekend stond als Slotendries. Toegang via ijzeren hek tussen arduinen
hekpijlers en via ijzeren brug over de wal, gedateerd 1833. Kasteel
van drie bouwlagen op rechthoekige plattegrond, vijf traveeën breed
en twee traveeën diep, onder afgeknot schilddak. Links aangebouwde
lagere dienstvleugel en rechts aangebouwde vleugel met sacristie en
kapel. Hovenierswoning met twee haakse dienstgebouwen uit de
eerste helft 19de eeuw. Portierswoning naast de toegang van het
kasteel en oranjerie gelegen op het eind van de ommuurde vroegere
moestuin.

bruggen,
conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen, landhuizen,
oranjeries,
parken, serres,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
duiventorens,
walgrachten,
eendenhuisjes,
ommuurde
moestuinen,
dreven, sterren

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

classicisme

Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

135681

Residentie Sint‐Victor, klooster der
jezuïeten

Gent

Oostakker

Onze Lieve Vrouwdreef zonder nummer
(Gent)

vierde kwart
Neogotische baksteenbouw opgetrokken naar ontwerp van architect kloosters,
omheiningsmur 19de eeuw
E. Van Hoecke‐Peeters in 1877 tegen de zuidoostelijke hoek van de
en, siertuinen
basiliek Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes en omringd door een
ommuurde tuin. L‐vormig patershuis zijdelings aansluitend tegen de
zuidelijke sacristie van de basiliek. Neogotische baksteenbouw met
verzorgde detaillering en vrij gaaf bewaard karakter.

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper)

135680

Basiliek Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Gent

Oostakker

Onze Lieve Vrouwdreef zonder nummer
(Gent)

De bedevaartskerk toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes en bedevaartkerke vierde kwart
19de eeuw
het aangehecht kloosterhuis genaamd Sint‐Victorresidentie, werden n
gebouwd in 1875‐1877 naar ontwerp van architect E. Van Hoecke‐
Peeters. Monumentale transeptloze basilicale kerk in typische
laatneogotische baksteenbouw met beperkte verwerking van
natuursteen. Opmerkelijk is de sterk symmetrische aanleg en opstand
van de kerk.

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Blanchaert Leonard
(Ontwerper), Blanchaert Leopold
(Ontwerper), De Boeck ‐ Van Wint
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper), Lenoir Ch.
(Uitvoerder), Verhaegen Arthur
(Uitvoerder)

135688

Burgerhuis

Gent

Oostakker

Oostakkerdorp 23 (Gent)

Burgerhuis met voortuin afgesloten door borstwering met hek.
Breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, onder zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw.

135689

Gemeentehuis Oostakker

Gent

Oostakker

Oostakkerdorp 42 (Gent)

Neogotisch breedhuis van één bouwlaag op souterrain en drie
gemeentehuize voor WO I
traveeën onder zadeldak met twee verschillende dakkapellen, tussen n
getrapte zijaandaken, volgens opschriften van gevelstenen
opgetrokken naar ontwerp van architect Bibo anno 1905.
Neotraditionele bak‐ en zandsteenbouw met neo‐Vlaamserenaissance‐
kenmerken op een hoge plint van arduin en verrijkt met sierankers.

neogotiek

Bibo (Ontwerper)

135695

Villa La Taupinière

Gent

Oostakker

Orchideestraat 104 (Gent)

villa's
Pittoreske villa met art‐nouveau‐inslag, daterend uit begin 20ste
(bouwkundig
eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak. Links uitspringend risaliet van brede venstertravee met erfgoed)
derde bouwlaag uitgewerkt als torengeleding onder koepeldak.

874/1748

burgerhuizen,
hekken

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

voor WO I
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135696

Kasteeldomein Achtendries

Gent

Oostakker

Orchideestraat 51, 51A‐C (Gent)

Huidig kasteel in classicistische stijl opgetrokken op de resten van een
oudere constructie opklimmend tot de late middeleeuwen. Kasteel
Achtendries bevindt zich in een gedeeltelijk behouden park. Ruim
dubbelhuis met negen traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
daterend uit eind 18de eeuw met aanpassingen uit 19de eeuw.

hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen,
parken,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

15de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

classicisme

135697

Hoeve

Gent

Oostakker

Orchideestraat 66 (Gent)

boerenwoninge vierde kwart
Hoeve, deels omheind door haag met gracht en toegang via zware
19de eeuw
bakstenen hekpijlers met ijzeren hek. Boerenwoning van zes traveeën n, hagen,
hekken,
en één bouwlaag, onder zadeldak, daterend uit eind 19de eeuw.
hekpijlers,
hoeven

135999

Boerenarbeiderswoningen

Gent

Oostakker

Pijphoekstraat 16 (Gent)

Schuin op de straat ingeplante boerenarbeiderswoningen. Huisjes van boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw,
één bouwlaag en drie traveeën, respectievelijk van het dubbel‐ en
vierde kwart
enkelhuistype, onder zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw, volgens
19de eeuw
kadastergegevens aangepast in 1894.

136285

Parochiekerk Sint‐Amandus

Gent

Oostakker

Roger De Letterstraat 1 (Gent)

Georiënteerde kerk ingeplant aan de noordzijde van het dorpsplein, omheiningsmur eerste kwart
18de eeuw,
en,
voorheen gelegen binnen ommuurd kerkhof, sinds 1973 omringd
parochiekerken eerste kwart
door een grasperk; gebouwd ter vervanging van de oude Sint‐
17de eeuw,
Laurentiuskapel, hersteld en gewijd circa 1350. Na het
interbellum
bombardement van 1917 bleef enkel de toren overeind staan. Daarop
volgt de reconstructie van de kerk, met uitzondering van de behouden
toren, uitgevoerd in 1924‐25 naar ontwerp van architect A. Poppe die
zich baseerde op de gevonden funderingen.

Bracke Achiel (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Poppe August
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper)

136547

Generalaat van de Broeders van Onze‐
Lieve‐Vrouw van Lourdes

Gent

Oostakker

Sint‐Jozefstraat 1, 1A (Gent)

interbellum, na art deco
Generalaat, kadastraal geregistreerd in 1936, ontworpen in art deco kloosters,
in opdracht van de Vereniging van de Congregatie der Broeders van vlaggenmasten WO II
Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes. Het pand werd volgens het kadaster
in 1964 uitgebreid met een achterliggende vleugel. Gelegen in de site
van het Glorieux‐instituut.

De Wilde Maurice (Ontwerper)

136548

Directeurswoning

Gent

Oostakker

Sint‐Jozefstraat 3 (Gent)

Huis van de rector van het Glorieux‐instituut. Dubbelhuis met vijf
traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit het vierde kwart
van de 19de eeuw.

136549

Sint‐Jan‐Berchmans jongensnormaalschool Gent

Oostakker

Sint‐Jozefstraat 8 (Gent)

Baksteenbouw met plat dak in nieuwe zakelijkheid van 1936‐38 naar gebouwen voor interbellum
secundair
ontwerp van architect Maurice De Wilde. Van de drie, in U‐vorm
onderwijs
geplande vleugels kwamen er slechts twee tot stand. Het
hoofdgebouw vertoont reminiscenties aan de verwezenlijkingen van
architect W.M. Dudok.

136827

Villa

Gent

Oostakker

Slotendries 20 (Gent)

Villa gebouwd in 1903 naar ontwerp van architect J. Rooms.
Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, nok voorzien van ijzeren sierhek en met twee
wolfsdaken boven de uitspringende venstertravee van voor‐ en
rechterzijgevel, ieder met ijzeren bekroning.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

136828

Poort Hof te Sloten

Gent

Oostakker

Slotendries 3, 3A (Gent)

Gerestaureerde rechte bakstenen poortgevel uit eerste kwart 17de
eeuw, afgedekt door een rij Vlaamse pannen en tussen twee lagere,
rechte zijmuren grotendeels opgetrokken van 20ste‐eeuwse
baksteen. Enig overblijfsel van het historisch belangrijk en nog deels
omwalde goed genaamd Hof te Sloten.

eerste kwart
poorten
(bijgebouwen), 17de eeuw
gevelniskapelle
n, sites met
walgracht

875/1748

plantensoort

context

persoon

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
directeurswonin
gen,
Mariabeelden

voor WO I

modernisme

De Wilde Maurice (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)
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137360

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Oostakker

Vossenbergstraat 38 (Gent)

Vrij grote hoeve met losse bestanddelen geschikt rondom een
rechthoekig erf. Woning van twaalf traveeën en één bouwlaag, onder
zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Toegang aan de
smalle zijde van het erf via zware vierkante bakstenen hekpijlers met
ijzeren hek op het einde van een dreef.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, dreven,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
hoeven, schuren

137361

Kouterboshoeve

Gent

Oostakker

Vossenbergstraat 40 (Gent)

Omwalde historische hoeve met losse gebouwen grotendeels
gegroepeerd achter een uitgestrekt met wilgen beboomd voorerf,
toegang via ijzeren hek. Boerenwoning minstens opklimmend tot de
18de eeuw doch met 19de‐eeuwse aanpassingen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hoeven

137510

Hoeve Wittewalle

Gent

Oostakker

Wittewalle 185 (Gent)

Historische, middeleeuwse hoeve, waarschijnlijk een voormalige
abdijhoeve. Vroeger omwald, heden met behouden rechte
toegangsdreef eindigend bij vrij recente gemetste vierkante gele
bakstenen hekpijlers met ijzeren hek. Woonhuis en dienstgebouwen
in U‐vorm geschikt rondom het erf. Dubbelhuis van vier traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, oorspronkelijk opklimmend tot de
16de eeuw.

boerenwoninge 16de eeuw,
vanaf 1975
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

137511

Hoeve

Gent

Oostakker

Wittewalle 210 (Gent)

Hoeve van 1884 met woonhuis parallel aan de straat ten zuiden van
boomgaard en ten oosten dwarsschuur achter mestvaalt. Vierkante
bakstenen hekpijlers, rechts met uitgespaarde nis.

vierde kwart
niskapellen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven, schuren

132078

Stadswoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 118 (Gent)

Deze stadswoning met een sobere art‐nouveaugetinte decoratie werd stadswoningen voor WO I
in 1909 ontworpen in opdracht van Jacobus Bartholomeus – De
Meyer. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak
met de nok parallel aan de straat.

132079

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 124 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐nouveaustijl werd in 1908 ontworpen. De
opdrachtgever was tekenaar Richard Stevens, die mogelijk ook zelf
instond voor het ontwerp van de woning. De rijwoning met een
geglazuurd baksteenparement telt twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

132080

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 126 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in eclectische stijl met art‐nouveaugetinte decoratie
werd in 1908 ontworpen door architect Urbain Crommen, in opdracht
van Jules Lippens‐De Wachter. De rijwoning met een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel is twee traveeën breed en telt drie bouwlagen
boven een souterrain, onder een mank pannen zadeldak.

voor WO I

eclecticisme

132081

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 14 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd volgens een
bouwaanvraag van 1914 gebouwd in opdracht van Gustave Does. De
rijwoning met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel telt twee
traveeën en twee bouwlagen boven een hoog souterrain en onder
een mansardedak.

WO I

neoclassicisme

132082

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 155‐161,
Klinkkouterstraat 86‐88 (Gent)

Dit hoekensemble van vier burgerhuizen en een winkelpand werd in
1931 in art deco ontworpen door bouwkundige Semal. De
opdrachtgever van deze eenheidsbebouwing was Michel Casaert,
aannemer van beroep.

interbellum

art deco

132083

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 158 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met achterliggende
werkplaats en magazijnruimte werd in 1907 gebouwd in opdracht
van Victor Hemelsoet, bediende van beroep. De ruime burgerwoning
met een lijstgevel telt drie traveeën en twee bouwlagen boven een
souterrain en onder een mansardedak, bekleed met leien.

voor WO I

neoclassicisme

876/1748

burgerhuizen,
winkels

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Crommen Urbain (Ontwerper)

Semal Constant (Ontwerper),
Casaert Michel (Uitvoerder),
Casaert Michel (Opdrachtgever)
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132084

Gekoppelde burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 169‐171 (Gent)

Deze burgerhuizen met art‐nouveau‐inslag werden in 1908
ontworpen in opdracht van Ch. Massez‐Van de Woestijne. Het
ensemble bestaat uit twee identieke, volgens repeterend schema
gekoppelde rijwoningen, die elk twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen tellen, onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

132085

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 173 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1908 ontworpen. De
opdrachtgever was Alfons Van den Bussche. De rijwoning telt twee
traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch, pannen
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132086

Burgerhuis ontworpen door F. Todt

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 179 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl werd in 1909 ontworpen in opdracht burgerhuizen
van A. Marisael. De plannen staan op naam van de architect Frans
Todt. De opstand combineert Brugse traveeën ontleend aan de laat‐
gotiek, met het polychrome materiaalgebruik van de neo‐
Vlaamserenaissance en putti‐reliëfs geïnspireerd op de barok.

voor WO I

eclecticisme

132087

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 18 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl werd in 1913
ontworpen in opdracht van Alphonse Van den Bussche. De plannen
voor deze woning werden getekend door architect Maurice De Wilde.
De rijwoning heeft een bepleisterde lijstgevel en telt twee ongelijke
traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak.

voor WO I

132088

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 186 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1908 ontworpen in
opdracht van Ed. Van De Putte. De half vrijstaande woning telt drie
traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak en is voorzien van
een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132089

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 19‐21 (Gent)

Dit ensemble van twee stadswoningen in neoclassicistische stijl werd stadswoningen voor WO I
in 1905 ontworpen in opdracht van Clement Drubbel. De aannemers
voor de bouw van de woning waren A. De Waele en J. Gyselinck. Het
ensemble bestaat uit twee identieke rijwoningen met twee traveeën
en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.

neoclassicisme

132091

Neoclassistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 200 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd volgens het kadaster in burgerhuizen
1906 gebouwd. De opdrachtgever was bediende Willem Visser – Van
de Putte. De rijwoning met enkelhuisopstand telt drie traveeën en
twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

132090

Ensemble van neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 20‐22 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl
werd in 1912‐1913 ontworpen. De opdrachtgevers van de panden
waren respectievelijk Marie De Landsheere en Const. De Landsheere.
De twee rijwoningen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels zijn
beide opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
boven een souterrain en onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

132092

Neoclassicistische stadswoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 23 (Gent)

Deze stadswoning in neoclassicistische stijl werd in 1905 ontworpen
in opdracht van J. Van Laere. De rijwoning omvat twee traveeën en
drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.

stadswoningen voor WO I

neoclassicisme

132093

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 24 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1912 ontworpen door burgerhuizen
en in opdracht van aannemer J.B. De Landsheere, wonende in de
Lange Violettestraat 285 te Gent.

voor WO I

132094

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 26 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl werd in 1912
ontworpen in opdracht van Médard Van Keirsbilck. De rijwoning heeft
een bepleisterde en beschilderde lijstgevel, en omvat twee traveeën
en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.

voor WO I

877/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Todt Frans (Ontwerper)

De Wilde Maurice (Ontwerper)

neoclassicisme

De Waele A. (Uitvoerder),
Gyselinck J. (Uitvoerder)

De Landsheere J.B (Ontwerper),
De Landsheere J.B
(Opdrachtgever)
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132095

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 28‐30, 30A (Gent)

Dit burgerhuis met neoclassicistische kenmerken werd in 1912 in
opdracht van Alfons Van Den Bussche gebouwd. De rijwoning telt
twee traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak en heeft een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

132096

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 32, 32A (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met neoclassicistische kenmerken werd in 1912 in
opdracht van Alfons Van Den Bussche gebouwd. De rijwoning heeft
een bepleisterde en beschilderde gevel, en telt twee traveeën en drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

132097

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 34 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met een bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische
stijl werd in 1912 ontworpen door architect Charles De Nil, vader van
architect Emile De Nil. De opdrachtgever was A. Souka. De rijwoning
telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

132098

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 36 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl met geglazuurde
reliëftegeltableaus werd in 1911 gebouwd door Camiel Focquet‐
Fassart in opdracht van Th. Van De Weghe. Focquet‐Fassart bezat een
aannemersbedrijf dat gevestigd was in Sint‐Amandsberg. De
rijwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een
pannen zadeldak.

voor WO I

Focquet‐Fassart Camiel
(Ontwerper)

132099

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 40 (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1911 ontworpen door architect Em. Deleux in burgerhuizen
opdracht van Robert Scott. De rijwoning heeft een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel en telt twee traveeën en drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak.

voor WO I

Deleux Emile (Ontwerper)

132100

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 42 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 ontworpen in
opdracht van Alfons Van den Bussche. De rijwoning telt twee
traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak en heeft een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132101

Neoclassicistisch ensemble

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 44‐50 (Gent)

Dit ensemble van vier burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd in burgerhuizen
1911 gebouwd door het bouwbedrijf van de Gebroeders Goetgeluck.
Vermoedelijk stonden zij ook zelf in voor het ontwerp. Opdrachtgever
was J. Heylbroeck. De vier woningen vormen een geheel van twee
maal twee identieke panden volgens een alternerend schema.

voor WO I

neoclassicisme

Gebroeders Goetgeluck
(Ontwerper)

132102

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 52 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 gebouwd en
vermoedelijk ook ontworpen door het bouwbedrijf van de
Gebroeders Goetgeluck. Opdrachtgever was Richard Steyaert, die
gelijktijdig een identieke woning liet bouwen (nummer 56). De
rijwoning met een bepleisterde lijstgevel telt twee ongelijke traveeën
en drie bouwlagen boven een souterrain.

voor WO I

neoclassicisme

Gebroeders Goetgeluck
(Ontwerper)

132103

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 54 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 gebouwd door
het bouwbedrijf van de Gebroeders Goetgeluck. Vermoedelijk
stonden zij ook zelf in voor het ontwerp. Opdrachtgever was Ch.
Heylbroeck. De rijwoning met een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven een
souterrain, onder een pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

Gebroeders Goetgeluck
(Ontwerper)

132104

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 56 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 gebouwd en
vermoedelijk ook ontworpen door het bouwbedrijf van de
Gebroeders Goetgeluck. Opdrachtgever was Richard Steyaert, die
gelijktijdig een identieke woning liet bouwen (nummer 52). De
rijwoning met een bepleisterde lijstgevel telt twee ongelijke traveeën
en drie bouwlagen boven een souterrain.

voor WO I

neoclassicisme

Gebroeders Goetgeluck
(Ontwerper)

878/1748

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

De Nil Charles (Ontwerper)
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132105

Ensemble van twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 58‐60 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen, met elementen uit de art‐
nouveaustijl, zoals de geglazuurde reliëftegeltableaus, werd in 1911
ontworpen in opdracht van Jules Lippens. De aannemer was Camiel
Focquet‐Fassart. Het ensemble bestaat uit twee identieke
rijwoningen van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

Focquet‐Fassart Camiel
(Ontwerper)

132106

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 6, 6A (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1914 ontworpen in opdracht van Emiel Van
Caneghem en uitgevoerd door aannemers A. Van Acker & M. De
Wilde. De bakstenen woning is qua materiaalgebruik en indeling
geïnspireerd door de art nouveau. De rijwoning telt drie bouwlagen
boven een souterrain onder een asymmetrisch, pannen zadeldak.

burgerhuizen

WO I

Van Acker ‐ De Wilde (Uitvoerder)

132107

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 62 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl werd in 1910
ontworpen in opdracht van Emile Dirique. De rijwoning met een
geglazuurd baksteenparement telt twee traveeën en drie bouwlagen
onder een pannen zadeldak.

voor WO I

132108

Burgerhuis naar ontwerp van H. Vaerwyck‐ Gent
Suys

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 64 (Gent)

Dit burgerhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel in een burgerhuizen
art‐nouveaugetinte stijl werd in 1909 ontworpen door architect Henri
Vaerwyck‐Suys. De opdrachtgever was Leo Droesbeke. De rijwoning
telt twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder
een pannen zadeldak.

voor WO I

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

132109

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 66 (Gent)

Dit burgerhuis dat zowel kenmerken uit het neoclassicisme, als de art burgerhuizen
nouveau vertoont, werd in 1909 ontworpen door architect Raymond
Goetgeluck. De opdrachtgever was de handelsvertegenwoordiger
Joseph Goetgeluck. De rijwoning telt twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen boven een souterrain en onder een pannen zadeldak.

voor WO I

Goetgeluck Raymond (Ontwerper)

132110

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 70 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met een lijstgevel in een neoclassicistische stijl met
kenmerken uit de art nouveau werd in 1909 ontworpen door de
Gentse architect Achille Maenhout. De opdrachtgever was Clement
Drubbel. De rijwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen
boven een souterrain, onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

Maenhout Achille (Ontwerper)

132111

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 72 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐nouveaustijl werd in 1909 ontworpen door
bouwkundige Eduard Rigelle. Opdrachtgever was Camiel Focquet‐
Fassart. De rijwoning met een parement van geglazuurde baksteen
telt drie bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

132112

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 74 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis, dat zowel met haar gevelindeling, als
materiaalgebruik onder invloed van de art nouveau loskomt van de
neoklassieke, strakke standaardindeling werd in 1909 gebouwd door
Camiel Focquet‐Fassart. De rijwoning met een parement van
geglazuurde baksteen telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen
onder een pannen zadeldak.

voor WO I

Focquet‐Fassart Camiel
(Ontwerper), Focquet‐Fassart
Camiel (Opdrachtgever)

132113

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Aannemersstraat 8 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met art‐nouveau‐inslag werd in 1914 ontworpen in
opdracht van Alphonse Van den Bussche. De aannemers waren
August Van Acker en Maurice De Wilde, en vermoedelijk was Maurice
De Wilde eveneens de ontwerper. De bakstenen rijwoning telt twee
ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder
een asymmetrisch pannen zadeldak.

WO I

De Wilde Maurice (Ontwerper),
Van Acker ‐ De Wilde (Uitvoerder)

132144

Woning Troffaes

Gent

Sint‐Amandsberg

Achtenkouterstraat 42 (Gent)

De Woning Troffaes‐David van 1972‐1974 is het eerste gerealiseerde bungalows
ontwerp van architect Christian Kieckens.

na WO II

Kieckens Christian (Ontwerper),
Verhulst André (Ontwerper)

132154

Reclamemuurschildering voor Sunlight‐
zeep

Gent

Sint‐Amandsberg

Achterstraat 116 (Gent)

Reclamemuurschildering voor Sunlight‐zeep, op de zijgevel van een
rijwoning.

879/1748

reclamemuursc
hilderingen

stijl

art nouveau

plantensoort

context

persoon

Rigelle Eduard (Ontwerper),
Focquet‐Fassart Camiel
(Uitvoerder), Focquet‐Fassart
Camiel (Opdrachtgever)
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132153

Steegbeluik Braeckmancité

Gent

Sint‐Amandsberg

Achterstraat 64‐100 (Gent)

Braeckmancité, van circa 1875, opgevat als een tweezijdig bebouwd beluiken
recht steegbeluik met aan beide zijden een toegang op straatbreedte.
Vrij ongeschonden rechterwand ontworpen als een verankerde
donkerrode bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen bestaande uit
een aaneenschakeling van dubbelhuizen van drie traveeën.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132155

Drie burgerhuizen ontworpen door J.
Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Achterstraat 79‐81 (Gent)

Drie bakstenen rijhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
met eclectische inslag, daterend uit begin 20ste eeuw en volgens
oude prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms. Een
ensemble vormend met de huizen Bloemistenstraat nummer 40‐42 en
44 van dezelfde architect.

voor WO I

132160

Ensemble van drie burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 25‐29 (Gent)

Ensemble gevormd door drie bakstenen enkelhuizen van één travee burgerhuizen
en twee bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd anno 1910 door
middel van gevelstenen en volgens plintsteen in nummer 27 naar
ontwerp van architect M. Celie. Uitgewerkte sluitsteen van deur van
nummers 25 en 29 voorzien van opschrift met huisnaam Beau‐site en
Beau‐séjour.

voor WO I

Celie M. (Ontwerper)

132161

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 31 (Gent)

Burgerhuis met art‐nouveau‐inslag, met drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect J. Rooms,
gedateerd anno 1909 in de boogveldversiering van het middelste
bovenvenster.

burgerhuizen

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

132162

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 33‐35, 35A‐B (Gent)

Eclectisch getint enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
met pannen zadeldak, uit begin 20ste eeuw, naar ontwerp van
architect J. Rooms.

burgerhuizen

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

132163

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 47 (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, uit
begin 20ste eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op
arduinen plint.

burgerhuizen

voor WO I

132164

Rijhuis ontworpen door H. en R. Vaerwyck Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 5‐9 (Gent)

burgerhuizen
Rijhuis van drie bouwlagen met plat dak, volgens opschrift in de
natuurstenen aflijning van het uitspringend muurveld der toegang,
naar ontwerp van bouwmeesters H. Vaerwyck‐Suys en R. Vaerwyck.
Bakstenen lijstgevel daterend uit tweede kwart van de 20ste eeuw en
aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid.

132165

Ensemble van twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 70‐72 (Gent)

Art‐nouveaugetint ensemble van drie bouwlagen en vier traveeën;
drie rechter traveeën onder zadeldak en linker poorttravee vlak
afgedekt, uit begin 20ste eeuw. Volgens plintopschrift naar ontwerp
van bouwkundige Vaerwyck‐Suys.

132166

Neogotisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

132167

Neogotische burgerhuizen

Gent

132192

Woning Vierstraete

Gent

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Rooms Jan (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Vaerwyck Raymond (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

Adolf Baeyensstraat 74 (Gent)

burgerhuizen
Neogotisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder
zadeldak, volgens archiefstukken van 1901 en naar ontwerp van
architect J. Rooms. Bakstenen trapgevel van het enkelhuistype geleed
door horizontale gele bakstenen banden en met ijzeren topbekroning.

voor WO I

neogotiek

Rooms Jan (Ontwerper)

Sint‐Amandsberg

Adolf Baeyensstraat 76‐78 (Gent)

Twee gekoppelde neogotische diephuizen van twee traveeën en drie
bouwlagen onder pannen zadeldaken, uit begin 20ste eeuw, naar
ontwerp van architect J. Rooms.

burgerhuizen

voor WO I

neogotiek

Rooms Jan (Ontwerper)

Sint‐Amandsberg

Albrecht Rodenbachstraat 76 (Gent)

De woning Vierstraete is een minder bekend, maar erg herkenbaar en villa's
bovendien een gaaf bewaard ontwerp van Juliaan Lampens uit 1967. (bouwkundig
erfgoed)
In deze sobere, massieve woning in brutalistische stijl brengt de
architect enkele typerende elementen en principes samen, die ook in
zijn andere werken voorkomen. De woning is een kangoeroewoning.

na WO II

brutalisme

Lampens Juliaan (Ontwerper)
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132194

Bloemisterij

Gent

Sint‐Amandsberg

Alfons Braeckmanlaan 430 (Gent)

Bloemistenwoning met aansluitend een grote inpakhal, watertoren
en stookplaats met schoorsteen. Volgens een bouwaanvraag van
1909 werd de woning gebouwd in opdracht van Augustus Toeffaert,
bloemist uit Gentbrugge. De bijgebouwen werden vermoedelijk kort
na 1909 gebouwd.

bloemisterijen, voor WO I
watertorens,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
fabrieksschoors
tenen

132219

Burgerhuis met atelier

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 197‐199 (Gent)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met een lijstgevel,
onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. Achterliggende ateliers. Het
interieur bewaart waardevolle elementen zoals de historische lift.

burgerhuizen,
werkplaatsen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

132221

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 201 (Gent)

Hoog, onderkelderd burgerhuis van het enkelhuistype, met drie
traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.
Bepleisterde lijstgevel met neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132222

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 205 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis van het enkelhuistype met vier traveeën en twee
bouwlagen, onder mansardedak, voorzien van twee houten
dakkapellen met vleugelstukken en twee oeils‐de‐boeuf, uit eind 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

132223

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 231 (Gent)

Imposant burgerhuis van het dubbelhuistype, met vier traveeën,
oorspronkelijk twee bouwlagen, lagere, later toegevoegde derde
verdieping en zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132224

Huis De Kapelle

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)

Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën huistorens,
en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een herenhuizen
trapgevel van 1882‐1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links
uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt
dakvenster, ontworpen door Emil Buyse en Leo Lefebure.

neogotiek
vierde kwart
19de eeuw, WO
II

132225

Burgerhuis, gedateerd 1890

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 239 (Gent)

Eclectisch getint breedhuis van twee traveeën en twee verdiepingen, burgerhuizen
met zadeldak, gedateerd ANNO 1890 op cartouchevormige
gevelstenen. Bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen
voor de horizontale banden en boog‐ en sluitstenen.

vierde kwart
19de eeuw

132226

Neotraditioneel burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 247 (Gent)

Neotraditioneel dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
met zadeldak, uit eind 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel met
witgeschilderde houten winkelpui tussen twee benedenvensters.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

132227

Gemeentehuis Sint‐Amandsberg

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 249 (Gent)

Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in
neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De
Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg
en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen
op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
gemeentehuize
n

132228

Stadswoningen

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 255‐259 (Gent)

Pand van één bouwlaag bestaande uit twee enkelhuizen van
respectievelijk vier en twee traveeën, en een dubbelhuis van drie
traveeën, onder mansardedak, uit tweede helft 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

132229

Ensemble van burgerhuizen ontworpen
door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 260‐264, 260A‐F,
262A (Gent)

Ensemble gevormd door drie samen opgetrokken rijhuizen, twee
burgerhuizen,
winkels
winkelhuizen en centraal een woonhuis, met een mengeling van
eclectische en art‐nouveaustijlelementen, volgens archiefstukken van
1909 en opgetrokken naar ontwerp van architect J. Rooms.

voor WO I

132230

Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 269 (Gent)

Diephuis van één travee en twee bouwlagen, onder zadeldak,
daterend uit begin 20ste eeuw en naar ontwerp van architect J.
Rooms, met een een eclectisch getinte, gele bakstenen tuitgevel.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

132231

Herenhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 271 (Gent)

Imposant en stijlvol eclectisch getint herenhuis, van drie traveeën en herenhuizen
twee bouwlagen, onder zadeldak (nok parallel aan straat, leien met
vorstkam); jaartal 1907 op poortsluitsteen en naar ontwerp van
architect J. Rooms.

881/1748

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

Buyse Emil (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper),
Lefebure Leo (Ontwerper)

neotraditioneel

neogotiek

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Rooms Antoine (Ontwerper),
Rooms Jan (Ontwerper)

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)
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132232

Twee burgerhuizen ontworpen door J.
Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 273 (Gent)

Breed‐ en diephuis van drie bouwlagen en respectievelijk twee en één burgerhuizen
traveeën onder leien zadeldaken, volgens archiefstukken van 1909 en
naar ontwerp van architect J. Rooms, opgevat als een breedhuis met
eclectisch getinte lijstgevel.

voor WO I

132233

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 276 (Gent)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met vier traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

132234

Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 286 (Gent)

Breedhuis van het enkelhuistype met drie bouwlagen en één travee, burgerhuizen
onder zadeldak; jaartal 1912 op paneeltje in de borstwering van de
erker en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms.
Bak‐ en natuurstenen trapgevel in neotraditionele stijl met centrale
erker en bekronend balkon.

voor WO I

132235

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 290 (Gent)

Breedhuis met enkelhuisopstand van twee en een halve bouwlaag en burgerhuizen
drie traveeën, onder zadeldak, uit derde‐vierde kwart 19de eeuw.
Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met horizontale banden op
de benedenverdieping.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132236

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 294 (Gent)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

132237

Twee gelijkaardige burgerhuizen
ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 295‐297 (Gent)

Twee gelijkaardige, eclectisch getinte rijhuizen, ieder met twee
traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, met deels behouden
vorstkam; gedateerde natuurstenen gevelstenen: Jaar 1910 voor
nummer 295 en Anno 1909 voor nummer 297, toe te schrijven aan
architect J. Rooms.

burgerhuizen

voor WO I

132238

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 300 (Gent)

Burgerhuis van het enkelhuistype met drie traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, uit derde‐vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132239

Winkelhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 303 (Gent)

Winkelhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak,
volgens archiefstukken daterend van 1923 en naar ontwerp van
architect J. Rooms.

winkels

interbellum

132240

Burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 304‐306, 304A‐B
(Gent)

Twee rijhuizen met bepleisterde lijstgevels van drie traveeën en drie
bouwlagen, uit vierde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132241

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 420 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, met vier traveeën en twee
bouwlagen, onder pseudomansardedak voorzien van drie dakkapellen
en een dakvenster, daterend uit eerste kwart 20ste eeuw, met zwaar
versierde, gecementeerde lijstgevel.

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

132243

Kasteel Potuit

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 528 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis, opgevat als een alleenstaand dubbelhuis herenhuizen
van vijf traveeën en twee en een halve verdieping, onder flauw
hellend afgewolfd dak, drie rechtse traveeën vormen oudere kern uit
eerste helft 19de eeuw, uitgebreid en aangepast tot huidig volume in
1866.

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

132244

Villa Marcelle

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 561 (Gent)

villa's
Woonhuis van de voormalige bloemisterij G. Wibier. Villa in
(bouwkundig
neotraditionele stijl, van het dubbelhuistype met twee bouwlagen,
onder hoog schilddak, volgens kadastergegevens van 1901 en volgens erfgoed)
oude prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms.

voor WO I

neotraditioneel

132245

Villa

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 641‐643 (Gent)

Merkwaardige villa van twee bouwlagen en vijf traveeën met lagere
zijaanbouwsels van respectievelijk één en twee traveeën, onder plat
dak, gedateerd 1925 op gevelsteen bovenin het middenrisaliet.

interbellum

882/1748

typologie

burgerhuizen

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Rooms Jan (Ontwerper)

neotraditioneel

Rooms Jan (Ontwerper)

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)
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132247

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 69‐71, 69A (Gent)

burgerhuizen
Twee oorspronkelijk gelijkaardige burgerhuizen van ieder vier
traveeën en drie bouwlagen, onder een schilddak van circa 1900 met
een neoclassicistische, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.
Nummer 69 echter met totaal verbouwde benedenverdieping en
zonder imitatiebanden op de bovenverdieping.

132248

Kliniek Sint‐Amandus

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 776‐778 (Gent)

Complex bakstenen gebouw met neoromaanse inslag daterend van
1877 en naar ontwerp van architect M. De Noyette. Vleugel van twee
bouwlagen, nok parallel met de straat, met uitspringende
hoekrisalieten onder schild‐ en zadeldaken. Haaks middenvoor
ingeplante kapel met aan de straat palende voorgevel, onder
zadeldak.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

132249

Villa in art‐nouveaustijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg 970 (Gent)

Villa in art‐nouveaustijl, volgens kadastergegevens daterend van
1917. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder
schilddak, met lijstgevel van witgeglazuurde baksteen met
natuurstenen sokkel, horizontale banden, dorpels, boogstenen en
imposten.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

WO I

132252

Oorlogsmonument

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg zonder nummer
(Gent)

oorlogsgedenkt interbellum
In een cirkelvormig bloemenperk werd in 1926 een
ekens
herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de gesneuvelden,
opgeëisten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in
Sint‐Amandsberg. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De
Beule.

132251

Oranjerie van kasteel Potuit

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg zonder nummer
(Gent)

oranjeries
Oranjerie in park van kasteel Potuit. Bepleisterd en witgeschilderd
rechthoekig gebouw van één verdieping met plat dak uit midden 19de
eeuw, in neoclassicistische stijl. Brede tuingevel van vijf traveeën
begrensd door gegroefde pilasters met Toscaans kapiteel.

132250

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Oude Bareel

Gent

Sint‐Amandsberg

Antwerpsesteenweg zonder nummer
(Gent)

parochiekerken interbellum
De parochiekerk werd opgetrokken in 1930 en is een moderne gele
baksteenbouw in versoberde traditionele stijl met art deco‐invloeden
naar ontwerp van Valentin Vaerwijck. Ze wordt omgeven door
groenaanleg eveneens ontworpen door Valentin Vaerwyck.

132281

Stadswoningen

Gent

Sint‐Amandsberg

Azaleastraat 1‐13, 1B (Gent)

Bij de hoek aanvangende rij enkelhuizen in eenheidsbebouwing, van
drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevels met
verspringingen in het gevelvlak.

stadswoningen voor WO I

132282

Stadswoningen in eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Azaleastraat 4‐10, 6A, 4A (Gent)

Rij diephuizen in eenheidsbebouwing, van één travee en twee
verdiepingen, volgens repeterend schema, onder zadeldaken, uit
begin 20ste eeuw.

stadswoningen voor WO I

132364

Boerenwoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Beelbroekstraat 10 (Gent)

boerenwoninge 18de eeuw,
Kleine voormalige hoeve waarvan enkel de woning ten noorden
tweede kwart
n, hekpijlers,
resteert, aan het oog onttrokken door bomen en een haag aan de
19de eeuw,
straatkant. Toegang tussen vierkante gemetste bakstenen hekpijlers, hoeven
derde kwart
rechts met behouden getraliede nis. Boerenhuis op L‐vormige
19de eeuw
plattegrond, met vijf traveeën en van het dubbelhuistype, onder
snijdende schilddaken; kern uit de 18de eeuw doch aangepast midden
19de eeuw.

132365

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Beelbroekstraat 42 (Gent)

Alleenstaand neoclassicistisch burgerhuis gelegen middenin een grote burgerhuizen
tuin. Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen,
onder afgeknot tentdak met door ijzeren leuning afgesloten
belvedère, uit tweede helft 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

132366

Villa ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Beelbroekstraat 63 (Gent)

villa's
Villa in art‐nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1905 en naar
ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderd dubbelhuis van twee (bouwkundig
erfgoed)
bouwlagen op onregelmatige rechthoekige plattegrond. Voorgevel
met uitspringend middenrisaliet voorzien van dubbele steektrap met
bordes en ijzeren leuning voor de brede dubbele vleugeldeur.

voor WO I

art nouveau

132367

Twee reeksen woonhuizen in
eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Beeldhouwersstraat 49‐57 (Gent)

Twee reeksen van in eenheidsbebouwing opgetrokken rijhuizen, met stadswoningen voor WO I
drie bouwlagen en één travee volgens repeterend schema, uit begin
20ste eeuw.

883/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Noyette Modeste (Ontwerper)

art nouveau

neoclassicisme

modernisme

Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)
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132600

Twee burgerhuizen ontworpen door J.
Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Bloemistenstraat 40‐42 (Gent)

burgerhuizen
Twee gekoppelde diephuizen van ieder twee traveeën en twee
bouwlagen, onder pannen zadeldak, daterend uit begin 20ste eeuw
en volgens oude prentbriefkaart naar ontwerp van architect J. Rooms.

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

132601

Hoekhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Bloemistenstraat 44 (Gent)

Geel en bruinrood bakstenen hoekhuis, volgens oude
prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms. Dubbelhuis
van twee bouwlagen en vijf traveeën onder afgewolfd zadeldak,
daterend uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

132649

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 1 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met een klassieke gevelindeling en ‐ burgerhuizen
afwerking, voorzien van decoratieve elementen in art‐nouveaustijl,
werd in 1908 ontworpen in opdracht van Arthur Bogaert‐Berthe. De
rijwoning heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel, en telt
twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch
pannen zadeldak.

voor WO I

eclecticisme

132650

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 118 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1932 ontworpen in opdracht
van Aug. Van der Smissen. De woning ontleent haar karakter aan de
geglazuurde tegels in de gevel en de originele deuren met bijzondere
roedeverdeling in de bovenlichten op de gelijkvloerse verdieping.

interbellum

art deco

132651

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 13‐15 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl met een
neoclassicistische gevelindeling en ‐afwerking, voorzien van
decoratieve elementen in stucwerk in art‐nouveaustijl en bewaard
opvallend schrijnwerk, werd in 1908 kadastraal geregistreerd op
naam van Herman Van der Veken. De aannemer die in het
bouwdossier vermeld wordt, is Camiel Focquet‐Fassart, die
vermoedelijk ook instond voor het ontwerp.

voor WO I

eclecticisme

Focquet‐Fassart Camiel
(Ontwerper)

132652

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 149 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in combinatie met één of twee huurkwartieren in
zuivere art‐decostijl werd vermoedelijk tijdens het interbellum
gebouwd. Van het ontwerp werd geen bouwdossier teruggevonden,
behalve een dossier met een sterk gelijkende gevelindeling, namelijk
in 1931 ingediend door Theofiel De Clercq, die algemeen aannemer
van openbare werken was en waarschijnlijk ook zelf instond voor het
ontwerp.

interbellum

art deco

De Clercq Theofiel (Ontwerper),
De Clercq Theofiel
(Opdrachtgever)

132653

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 19‐21 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met een neoclassicistische
gevelindeling en ‐afwerking en een art‐nouveauversiering, werd in
1907 ontworpen door architect Urbain Crommen. De opdrachtgever
was Frédéric Wolters, professor aan de universiteit.

burgerhuizen

voor WO I

132654

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 23 (Gent)

Dit burgerhuis met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel in
neoclassicistische stijl werd in 1908 ontworpen. De opdrachtgever
was bediende Gustaaf De Raeve‐Peleys. De rijwoning is twee
traveeën breed en telt drie bouwlagen onder een mank pannen
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132655

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 25 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐nouveaustijl met een vrije gevelindeling, die zo burgerhuizen
loskomt van de neoklassieke, strakke standaardindeling, werd in 1908
ontworpen. Opdrachtgever was Albert Geeraert, De rijwoning met
een bepleisterde lijstgevel telt drie bouwlagen en een souterrain
onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

art nouveau

132656

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 29 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met neoclassicistische gevelindeling burgerhuizen
en ‐afwerking, voorzien van decoratieve elementen in stucwerk in art‐
nouveaustijl, werd in 1907 ontworpen door architect Urbain
Crommen in opdracht van ondernemer Camiel Focquet‐Fassart.

voor WO I

eclecticisme

132657

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 3 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd volgens het kadaster in burgerhuizen
1908 gebouwd op vraag van de weduwe van Frederik Van Dorpe – De
Groote. De rijwoning heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel
en is een twee traveeën breed enkelhuis van drie bouwlagen onder
een mank pannen zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

884/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Crommen Urbain (Ontwerper)

Crommen Urbain (Ontwerper),
Focquet‐Fassart Camiel
(Uitvoerder), Focquet‐Fassart
Camiel (Opdrachtgever)
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132658

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 31 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met neoklassieke gevelindeling en ‐
afwerking, voorzien van decoratieve elementen in stuc in art‐
nouveaustijl, werd in 1907 ontworpen door architect Urbain
Crommen. De opdrachtgever was R. Waerebeke‐De Roose.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

132659

Ensemble van neoclassicistische
burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 33, 37 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd in burgerhuizen
1905 ontworpen op vraag van fabrieksbaas Maurice Hemelsoet. Het
samenstel van twee rijwoningen is vijf traveeën breed, waarbij
telkens de uiterste twee traveeën identiek zijn en volgens de centrale
poorttravee gespiegeld worden.

voor WO I

neoclassicisme

132660

Eenheidsbebouwing in art deco

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 38‐44,
Klinkkouterstraat 50‐54, 50A‐E (Gent)

burgerhuizen,
Dit hoekensemble in art deco, langs de Bouwmeestersstraat en
Klinkkouterstraat, van zes burgerhuizen en een café in de hoektravee cafés
werd in 1930 ontworpen. De bouwaanvragen werden allemaal
ingediend door Michel Casaert, die aannemer van beroep was.

interbellum

art deco

132661

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 47 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met een gevelindeling die
onder invloed van de art nouveau probeert los te komen van de
neoklassieke, strakke standaardindeling werd in 1910 ontworpen. De
opdrachtgevers waren Pol en Jules Geeraert, metsers‐aannemers. De
rijwoning met een bepleisterde lijstgevel telt drie bouwlagen onder
een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

132662

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 49 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een eclectische stijl, met invloeden van
neoclassicisme en art nouveau werd in 1910 ontworpen in opdracht
van A. Geeraert. De rijwoning heeft een bepleisterde lijstgevel en telt
drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

eclecticisme

132663

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 5 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met neoklassieke gevelindeling en ‐
afwerking, voorzien van decoratieve elementen in stuc in art‐
nouveaustijl, werd in 1908 ontworpen in opdracht van Albert
Geeraert‐Ingels. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

132664

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 51 (Gent)

Dit burgerhuis met een neoclassicistische gevelafwerking, voorzien
van decoratieve elementen in art‐nouveaustijl werd in 1911 in het
kadaster geregistreerd in opdracht van Frans Broers ‐ Weijns. De
rijwoning met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel telt drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

132665

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 53‐55 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in art‐nouveaustijl werd in 1909 ontworpen.
Opdrachtgever was Alfred Bauwens. De gevel heeft nog een zeer
klassieke enkelhuisindeling, terwijl voor het materiaal en de
sierelementen voor de art nouveau gekozen werd. De woning valt op
door haar opmerkelijke gekleurde faiencetegels.

voor WO I

132666

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 57 (Gent)

burgerhuizen
Voor dit burgerhuis in neoclassicistische stijl, met integratie van
sierelementen uit de art nouveau werd op 16 juli 1909 een
bouwvergunning verleend. Architect Urbain Crommen ontwierp het
in opdracht van Casemir Naudts, gelijktijdig met een identiek ontwerp
voor de rechts aanpalende woning. De rijwoning met een
bepleisterde lijstgevel telt drie bouwlagen onder een asymmetrisch
pannen zadeldak.

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper)

132667

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 59 (Gent)

Voor dit burgerhuis werd op 16 augustus 1909 een bouwvergunning
verleend. Architect Urbain Crommen ontwierp het in opdracht van
Clara Baudts. Het ontwerp was identiek aan dat voor de links
aanpalende woning, maar werd anders uitgevoerd waarbij gekozen
werd voor een baksteenparement. De rijwoning betreft een twee
traveeën breed enkelhuis van drie bouwlagen onder een pannen
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper)

885/1748

plantensoort

context

persoon
Crommen Urbain (Ontwerper)

Casaert Michel (Uitvoerder),
Casaert Michel (Opdrachtgever)

Geeraert Jules (Ontwerper),
Geeraert Pol (Ontwerper),
Geeraert Jules (Opdrachtgever),
Geeraert Pol (Opdrachtgever)

art nouveau
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132668

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 65 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1912 kadastraal
geregistreerd op naam van Frans Broers‐Weijns en maakte
oorspronkelijk deel uit van een ruimer ensemble waarvoor een
bouwaanvraag in 1911 werd ingediend. De rijwoning telt twee
traveeën en drie bouwlagen, en heeft een bepleisterde en
beschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

132669

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

burgerhuizen
Bouwmeestersstraat 66, Scheldestraat 64, Dit ensemble van een hoekhuis en burgerhuis met uitgesproken
64A‐D (Gent)
versieringen in art‐nouveaustijl, werd in 1908 gebouwd in opdracht
van goudsmid Jules Van Laere‐Terrijn. Het hoekensemble vertoont
stilistisch gelijkenissen met naburige ontwerpen van architect Urbain
Crommen en kan aan deze architect worden toegeschreven. Het
samenstel van drie bouwlagen omvat langs de Bouwmeestersstraat
twee traveeën, gevolgd door een afgesnuite hoektravee en twee
traveeën langs de Scheldestraat.

voor WO I

art nouveau

Crommen Urbain (Ontwerper)

132670

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 76‐78 (Gent)

Deze burgerhuizen in neoclassicistische stijl werden in 1911
ontworpen in opdracht van Médard Van Keirsbilck‐De Waele.
Vermoedelijk was Van Keirsbilck‐De Waele aannemer van beroep en
ontwierp hij de woningen zelf. Het ensemble bestaat uit twee
identieke rijwoningen van drie bouwlagen met bepleisterde
lijstgevels.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

Van Keirsbilck‐De Waele Médard
(Ontwerper), Van Keirsbilck‐De
Waele Médard (Opdrachtgever)

132671

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 80 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met Egyptiserende art‐
nouveau‐inslag in de detaillering werd in 1911 ontworpen in opdracht
van Arthur Pannecoucke‐Balliu. Een identiek ontwerp werd gemaakt
voor de woning in de Scheldestraat nummer 74. Ontwerper noch
aannemer vallen uit het bouwdossier af te leiden. De rijwoning telt
drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en heeft
een bepleisterde lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

132672

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 82 (Gent)

dokterswoninge voor WO I
Deze dokterswoning in een sobere neoclassicistische stijl werd in
n, burgerhuizen
1912 ontworpen in opdracht van dokter Schuermans. De rijwoning
telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en
heeft een bepleisterde lijstgevel.

neoclassicisme

132673

Samenstel met bakstenen lijstgevel

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 83‐85 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen werd in 1909 ontworpen door burgerhuizen
en in opdracht van Médard Van Keirsbilck‐De Waele. Van Keirsbilck‐
De Waele koos voor een conventionele gevel met een neoklassieke,
regelmatige indeling, waarin de materialen uit de toen meer moderne
architectuurvormen, zoals de art nouveau en het eclecticisme werden
toegepast.

voor WO I

132674

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Bouwmeestersstraat 9, 9A (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met een neoclassicistische
gevelindeling en ‐afwerking en met art‐nouveauversiering werd in
1909 gebouwd op vraag van Maurice Cruyt. Van de woning werd
geen bouwdossier teruggevonden in het stadsarchief, maar het
ontwerp kan toegewezen worden aan architect Urbain Crommen.

burgerhuizen

voor WO I

132762

Architectenwoning Clemens Buntinx

Gent

Sint‐Amandsberg

Bromeliastraat 86 (Gent)

Opvallende architectenwoning uit 1984 van Clemens Buntinx. Het
pand oogt nog sterk brutalistisch door de massieve stapeling der
volumes in zichtbare betonsteen of bedekt met zwarte golfplaten en
de spaarzame doorbrekingen, met een bescheiden
postmodernistische toets door enkele details in een felrode tint.

133026

Neoclassicistisch herenhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Dendermondsesteenweg 212 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van het enkelhuistype met vier traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit begin 20ste
eeuw.

133027

Winkel

Gent

Sint‐Amandsberg

winkels,
interbellum
Dendermondsesteenweg 251, 251A (Gent) Handelshuis, oorspronkelijk deel van een geheel van vier
handelshuizen van 1932 en sterk gelijkend op realisaties van architect stadswoningen
G. Henderick. Baksteenarchitectuur met reminiscenties aan de
Amsterdamse School.

886/1748

plantensoort

context

persoon

Van Keirsbilck‐De Waele Médard
(Ontwerper), Van Keirsbilck‐De
Waele Médard (Opdrachtgever)

eclecticisme

Crommen Urbain (Ontwerper)

architectenwoni vanaf 1975
ngen

brutalisme

Buntinx Clemens (Ontwerper),
Buntinx Clemens (Opdrachtgever)

herenhuizen

neoclassicisme

voor WO I
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133028

Neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Dendermondsesteenweg 253‐255 (Gent)

133033

Twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

133072

Modernistisch appartementsgebouw

Gent

133649

Twee burgerhuizen

133650

datering

stijl

burgerhuizen
Neoclassicistische gevel bestaande uit twee onderkelderde
enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en een centrale
poorttravee, met drie bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

Destelbergenstraat 121‐123 (Gent)

burgerhuizen
Twee samenhorende rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen, onder mansardedak met drie dakkapellen, uit begin 20ste
eeuw. Lijstgevel van oranje en geelgekleurde baksteen met
verwerking van natuursteen voor plint en art‐nouveaugetinte
vensteromlijstingen.

voor WO I

art nouveau

Sint‐Amandsberg

Doornakkerstraat 25‐29 (Gent)

appartementsge na WO II
Appartementsgebouw uit het midden van de jaren zestig naar een
bouwen
ontwerp van Jean Van den Bogaerde met toepassing van
modernistische principes zoals dat van de minimumwoning, het open
plan en de doorzonning.

Gent

Sint‐Amandsberg

Grondwetlaan 84‐86 (Gent)

burgerhuizen
Twee onderkelderde rijhuizen van één travee en drie bouwlagen,
volgens spiegelbeeldschema gebouwd met plat dak, gedateerd anno
1907 op cirkelvormige panelen midden bovenaan; gevelopschrift
daaronder: yzer beton / stelsel / A. D'Havé. Vroege toepassing van
betonconstructie met vrij strak uitgewerkte gecementeerde lijstgevel
met art‐nouveau‐inslag.

Groot Begijnhof

Gent

Sint‐Amandsberg

Groot Begijnhof 2‐98, 69A, zonder
nummer (Gent)

In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk
deel van de Sint‐Baafskouter te Sint‐Amandsberg ter grootte van 8
hectare de zogenaamde Nieuwhofkouter. In 1873 werd naar ontwerp
van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het
begijnhof, volledig opgevat naar het patroon van de middeleeuwse
begijnhoven als een ommuurde stad binnen een stad en
overeenkomstig geïnspireerd op de Vlaamse gotische stijl van de
15de eeuw. Het begijnhof met zijn veertien conventen voor circa
dertig begijnen en zijn tachtig huizen werd op 29 september 1874
ingehuldigd. Het begijnhof telt drie pleinen, namelijk het Sint‐
Elisabethplein, Sint‐Beggaplein en Sint‐Antoniusplein.

133652

Kapel Sint‐Antonius van Padua

Gent

Sint‐Amandsberg

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)

Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine kapellen
(gebouwen en
dakruiter, gebouwd in de as van de oostgevel van de infirmerie.
Oostelijke puntgevel geopend door ruim spitsboogvenster met fraaie structuren)
tracering.

133651

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van
Hongarije, Heilige Michael en Heilige
Engelen

Gent

Sint‐Amandsberg

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)

Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten begijnhofkerken derde kwart
, calvariebergen 19de eeuw
koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de
oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk. Plannen naar ontwerp van
J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige
kerkwijding op 29 september 1875. Calvarieberg onder portiek met
versierde puntgevel opgericht in 1875 tegen de oostgevel naar
ontwerp van J. Bethune.

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)

133686

Kasteel Silford met park

Gent

Sint‐Amandsberg

Gustaaf Carelshof 35, 35A‐C (Gent)

Huidig kasteel gebouwd in 1911, oorspronkelijk gelegen midden een landhuizen,
uitgestrekt en omwille van zijn aanleg vermaard park. Kasteel met
parken
twee bouwlagen opgetrokken van heden geschilderde bak‐ en
natuursteen in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, naar verluidt naar ontwerp van
architect O. Van de Voorde. Hoofdgebouw met rechthoekige
plattegrond onder mansardedak met links en rechts aanbouwsel van
twee verdiepingen onder plat dak.

neoclassicisme

Van de Voorde Oscar (Ontwerper)

133687

Villa Les Gnomes

Gent

Sint‐Amandsberg

Gustaaf Carelshof 4 (Gent)

Naar verluidt de eerste villa in de nieuwe verkaveling van het
kasteelpark van het Carelshof, opgetrokken naar ontwerp van
architect G. Henderick en daterend van circa 1930.

887/1748

typologie

context

modernisme

voor WO I

interbellum

persoon

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

voor WO I

begijnenhuizen, derde kwart
19de eeuw
begijnhoven,
conventen,
openbare
pleinen,
bomenrijen,
opgaande
bomen,
weilanden

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

plantensoort

D'Havé Albert (Uitvoerder)

neogotiek

Fagus, Quercus begijnhoven
robur, Quercus
frainetto

Verhaegen Arthur (Ontwerper)

Henderick Geo (Ontwerper)
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133688

Woning Bracke‐Cornelis

Gent

Sint‐Amandsberg

Gustaaf Carelshof 65 (Gent)

Villa gebouwd omstreeks 1968 in opdracht van Jan Bracke‐Cornelis, villa's
(bouwkundig
naar een ontwerp van het 'Bureel Balliu – Baele – architecten'. De
erfgoed)
woning is vandaag bewaard als een uiterst herkenbaar ontwerp.
Dynamisch vormgegeven, bakstenen villa van twee bouwlagen onder
een plat dak, verlevendigd door uitbouwen en uitkragende, betonnen
waterspuwers.

133689

Chinees Paviljoen

Gent

Sint‐Amandsberg

Gustaaf Carelshof 66 (Gent)

Voormalig Chinees paviljoen van kasteel Carelshof. Bak‐ en
natuurstenen constructie met trapsgewijze oplopende volumes,
verspringend dakniveau en polygonale hoektoren, volgens
kadastergegevens daterend van 1911.

133704

Burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 125‐135 (Gent)

Huizenrij met neotraditionele inslag volgens archiefstukken van 1903 burgerhuizen
en naar ontwerp van architect J. Rooms. Vijf smalle enkelhuizen van
twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldaken.

133705

Maalderij Capiteyn

Gent

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 137 (Gent)

Vrijstaande woning met bijhorende bedrijfsgebouwen, achterin
gelegen tussen de huizenrij van de Halvemaanstraat en de
Antwerpsesteenweg. Dubbelhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Eigenlijke maalderij ondergebracht in
een voormalig koetshuis achter en parallel met het woonhuis,
opgetrokken midden 19de eeuw. Bakstenen rechthoekig gebouw van
één verdieping met vierkante bakstenen schoorsteen.

fabrieksschoors 19de eeuw
tenen,
chocoladefabrie
ken,
herenhuizen,
ketelhuizen,
koetshuizen,
maalderijen,
machinezalen,
suikerraffinader
ijen

133703

Zestien tuinwijkwoningen ontworpen door Gent
V. Vaerwyck

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 2‐32 (Gent)

Aan de straat gesitueerde rij van zestien typische tuinwijkhuisjes met
voortuin, volgens arduinen gedenkplaat op nummer 32 opgetrokken
in 1929 door de S.M. Volkshaard Gent, naar ontwerp van architect V.
Vaerwyck. Bakstenen lijstgevels van het enkelhuistype met twee
traveeën en één bouwlaag.

gedenktekens,
sociale
woningen,
tuinwijken

133706

Twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 44‐46, 44B (Gent)

Twee enkelhuizen aan weerszijden van een centrale poorttravee, van burgerhuizen
drie bouwlagen met plat dak, van circa 1930. Bakstenen lijstgevel,
typerend voor de jaren 1920‐30.

interbellum

133707

Bibliotheek Sint‐Amandsberg

Gent

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 92 (Gent)

bibliotheken
Bibliotheekgebouw, volgens een goedgekeurde bouwaanvraag van
1983 opgetrokken naar ontwerp van Clemens Buntinx voor het
architectenbureau De Geyter ‐ Van Hecke‐Buntinx. Door het massieve
karakter en de combinatie van baksteen met details in zichtbeton sluit
het ontwerp nog aan bij het brutalisme. De speelse toepassing van
driehoekige motieven in de ramen en bij de inkompartij getuigt van
een bescheiden beïnvloeding door het postmodernisme.

vanaf 1975

133708

Grote School V. Braeckman‐Van Biezen

Gent

Sint‐Amandsberg

Halvemaanstraat 94‐96, 94A‐B (Gent)

Grote School V. Braeckman‐Van Biezen, tevens zondagsschool en
Katholieke Werkmanskring. Heden rest enkel de voorbouw met het
centrale poortgebouw dat leidt naar het achterin gelegen nieuw
opgetrokken Centrum Ten Berg. Monumentale constructie met
eclectische inslag gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect J.
Rooms.

133743

Burgerhuis met kastkapel

Gent

Sint‐Amandsberg

Heernisplein 17‐25 (Gent)

burgerhuizen,
Resterende vier traveeën van een dubbelhuis van oorspronkelijk
zeven traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak.. Bepleisterde en kastkapellen
witgeschilderde lijstgevel uit tweede helft 19de eeuw met boven de
deur een gewitte houten muurkapel in neogotische stijl met
gestoffeerd beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw met Jezuskind daterend uit
derde kwart 19de eeuw.

888/1748

typologie

datering

stijl

na WO II

brutalisme

plantensoort

context

persoon
BARO (Ontwerper)

tuinpaviljoenen voor WO I

voor WO I

Rooms Jan (Ontwerper)

interbellum

Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Volkshaard Gent (Opdrachtgever)

brutalisme

onderwijsgebou voor WO I
wen, poorten
(bijgebouwen)

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Buntinx Clemens (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

neogotiek
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133751

Parochiekerk Heilig Hart

Gent

Sint‐Amandsberg

Heilig‐Hartplein 1 (Gent)

Gesitueerd op het geplaveid en deels met bomen omzoomd plein
tegenover de Heilig‐Hartstraat. Parochie erkend in 1877. Ter
vervanging van de houten noodkerk opgericht in 1881‐1883 naar
ontwerp van architect G. Hoste. Driebeukige basilicale kerk van vijf
traveeën, transept van twee traveeën, koor met apsis en twee
apsidiolen.

parochiekerken vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

133752

Parochiekerk Heilig Kruis

Gent

Sint‐Amandsberg

Heilig‐Kruisplein 10 (Gent)

De parochiekerk Heilig Kruis werd opgericht in modernistische stijl in parochiekerken na WO II
1963‐65 naar ontwerp van architect Paul Van Maele. De kerk op het
rechthoekig perceel is omgeven door beplante grasperken. De
georiënteerde zaalkerk onder plat dak is opgetrokken uit gewapend
beton met een bekleding van witsteen op een plint van
gebouchardeerde blauwe hardsteen. De betonnen klokkentoren
bevat bovenaan een open constructie met drie klokken vervaardigd
door het atelier Sergeys, met een eenvoudig metalen torenkruis op
het plat dak.

133761

Woning Outters

Gent

Sint‐Amandsberg

Heiveldstraat 192 (Gent)

Woning in laatmodernistische stijl, volgens een goedgekeurde
bouwaanvraag in 1960 ontworpen door de Gentse architect Franz
Vandersmissen in opdracht van de heer Philippe Outters. Deze
halfopen bebouwing telt drie bouwlagen onder een plat dak.
Markante verticale elementen in de voor‐ en zijgevel zijn de
gekoppelde vensteropeningen, gevat in een expressieve, naar boven
toe verbredende, witte betonnen omlijsting, doorlopend over
meerdere bouwlagen, waarbinnen de rechthoekige vensters per
verdieping van elkaar gescheiden zijn door vlakken in blauwe
mozaïekstenen. Het geheel leunt hierdoor aan bij de expostijl.

burgerhuizen

133762

Boerenwoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Heiveldstraat 350 (Gent)

L‐vormige bakstenen hoeve met neotraditionele inslag, gedateerd
1885 door middel van muurankers op de rechter zijtrapgevel.
Lijstgevel van zeven traveeën met sierankers. In verhouding tot de
boerenwoning vrij monumentale inrijpoort aan de straat:
rechthoekige bakstenen poort op arduinen plint onder geknikt
schilddak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen)

133789

Villa en wintertuin van bloemisterij J.P.
Hartmann

Gent

Sint‐Amandsberg

Henri Van Cleemputteplein 1‐2 (Gent)

Overblijfsel van de voormalige bloemisterij J.P. Hartmann. Imposante
villa, volgens eigenaar Hartmann in opdracht van J.P. Hartmann en
naar ontwerp van de Deense architect Carl Brommer gebouwd in
1908 en vergroot aan de zuidelijke kant in 1927. Merkwaardige en
vrij grote wintertuin op rechthoekige plattegrond met polygonaal
portaal, naar verluidt opgetrokken in 1927.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wintertuinen

133792

Hof van Heirlegem

Gent

Sint‐Amandsberg

Herlegemstraat 13 (Gent)

Overblijvende hoevegebouwen met voornamelijk historisch belang,
gesitueerd op de hoek van de Dendermondsesteenweg en de
Herlegemstraat vlakbij de grens met de gemeente Destelbergen.
Voormalig boerenhuis met losse haaks ingeplante schuur
opklimmend tot eind 17de eeuw, ingeplant op een grotendeels
ingebouwd driehoekig terrein met een door een rij populieren
afgezette gekasseide toegangsweg.

vierde kwart
walgrachten,
17de eeuw, na
sites met
WO II
walgracht,
boerenwoninge
n, hoeven,
kasseiwegen,
schuren

134116

Woning Gardelein

Gent

Sint‐Amandsberg

Isidoor De Vosstraat 106 (Gent)

Onderkelderde eengezinswoning, in 1968 ontworpen door het Gentse burgerhuizen
architectenbureau BARO dat in 1967 werd opgericht door architecten
Eric Balliu en Johan Baele. De woning werd gebouwd in opdracht van
de familie Gardelein – Francoys.

na WO II

brutalisme

BARO (Ontwerper)

134117

Woning Impens

Gent

Sint‐Amandsberg

Isidoor De Vosstraat 108 (Gent)

burgerhuizen
Halfvrijstaande woning in postmodernistische stijl, in 1979
ontworpen door de architecten Johan Raman en Fritz Schaffrath, in
opdracht van Eric Impens. Het pand telt drie bouwlagen onder plat
dak en is opgetrokken op een eenvoudig rechthoekig grondplan, met
achteraan een erker op vierkant grondplan. Het parement is
uitgevoerd in een grijze gevelsteen, vermoedelijk betonsteen.

vanaf 1975

postmodernism
e

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

889/1748

datering

na WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Hoste Gustave (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

modernisme

Martens Michel (Ontwerper), Van
Maele Paul (Ontwerper)

expo‐stijl

Vandersmissen Franz (Ontwerper)

Brommer Carl (Ontwerper)

voor WO I,
interbellum,
interbellum

Steel M. (Ontwerper)
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134118

Appartementsgebouw Schelfaut

Gent

Sint‐Amandsberg

Isidoor De Vosstraat 83‐93 (Gent)

na WO II
Appartementsgebouw met achterliggend garageblok, gerealiseerd in garages,
opdracht van dokter Schelfaut, volgens plannen van 1966 opgemaakt appartementsge
door architect Eric Balliu. Volume van drie bouwlagen onder een plat bouwen
dak, uitgevoerd in een combinatie van baksteen en beton, en
gekenmerkt door een grote dynamiek van de straatgevel.

134119

Architectenwoning Eric Balliu

Gent

Sint‐Amandsberg

Isidoor De Vosstraat 98 (Gent)

Eigen woning met architectenbureau van architect Eric Balliu,
gebouwd volgens de bouwaanvraag van 1964. De rijwoning van drie
bouwlagen onder een plat dak heeft een eenvoudige voorgevel van
donkerbruine baksteen in halfsteens verband. De lijstgevel wordt
beëindigd met een brede en sterk uitkragende kroonlijst van glad
beton.

134202

Elektriciteitscabine

Gent

Sint‐Amandsberg

Johannes Hartmannlaan 2 (Gent)

elektriciteitscab
Elektriciteitscabine, gesitueerd op de hoek met de Adolf
Baeyensstraat. Baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak, in ines
nieuwe zakelijkheid en hoogstwaarschijnlijk naar ontwerp van
architect J.A. De Bondt.

134205

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Sint‐Amandsberg

Jos Verdegemstraat 43 (Gent)

Rijhuis in art‐nouveaustijl van drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, uit begin 20ste eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met korfboogvormige vensters en deur.

burgerhuizen

voor WO I

134206

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Jos Verdegemstraat 47 (Gent)

Art‐nouveaugetint rijhuis van één travee en drie bouwlagen, uit begin burgerhuizen
20ste eeuw. Tweekleurige bakstenen lijstgevel met centrale gebogen
erker.

voor WO I

134431

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Klinkkouterstraat 17‐23 (Gent)

Dit ensemble van stadswoningen in baksteenarchitectuur werd
volgens het kadaster in 1911 gebouwd in opdracht van de gemeente
Sint‐Amandsberg. Het ensemble vormt een harmonieus geheel van
van vier rijwoningen met drie bouwlagen. De poort met
koetsdoorgang gaf oorspronkelijk toegang tot een achterliggend
perceel met werkplaats of magazijn.

134432

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Klinkkouterstraat 69 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in een art‐nouveaugetinte stijl werd in 1909
ontworpen door architect Henri Vaerwyck‐Suys. Volgens de
bouwplannen zou de links aanpalende woning oorspronkelijk identiek
ontworpen worden. De rijwoning is twee traveeën breed en telt drie
bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

voor WO I

134433

Art‐decoburgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Klinkkouterstraat 83 (Gent)

burgerhuizen
Dit statige burgerhuis in art‐decostijl werd in 1927 in het kadaster
geregistreerd. De bouwaanvraag dateert uit 1925. Het haast
symmetrisch opgebouwde huis met dubbelhuisindeling telt drie brede
traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.

interbellum

134881

Burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat 6‐8, 9‐12, 13‐15, 16‐17,
27‐30, 31, 45 (Gent)

Kleine burgerhuizen in eenheidsbebouwing van twee traveeën en drie winkels,
bouwlagen met repeterend schema, uit vierde kwart 19de eeuw.
burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

134882

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat 68‐80, 68A, 80A (Gent)

Ensemble gevormd door zeven enkelhuizen van twee traveeën en
overwegend twee bouwlagen met mansardedak voorzien van
dakkapellen of een zadeldak, volgens kadastergegevens van 1907.
Tweekleurige bakstenen lijstgevel met neotraditionele inslag.

burgerhuizen

voor WO I

134883

Twee burgerhuizen, gedateerd 1904

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat 82‐84 (Gent)

Twee identieke rijhuizen met neotraditionele inslag, van twee
traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak gedateerd jaar
1904 op gevelstenen.

burgerhuizen

voor WO I

134884

Burgerhuis Werk en Kunst

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat 97 (Gent)

Onderkelderd eclectisch rijhuis van één travee en twee bouwlagen,
onder pseudomansardedak met twee vernieuwde dakkapellen,
volgens plint van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.

burgerhuizen

voor WO I

134885

Huis Opvoeding en Onderwijs

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat 99 (Gent)

Onderkelderd neoclassicistisch getint burgerhuis van twee traveeën
en drie bouwlagen met zadeldak, van 1900 en naar ontwerp van
architect J.G. Semey.

burgerhuizen

voor WO I

890/1748

typologie

datering

architectenwoni na WO II
ngen

stijl

plantensoort

context

persoon
Balliu Eric (Ontwerper)

brutalisme

Balliu Eric (Ontwerper), Balliu Eric
(Opdrachtgever)

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

stadswoningen voor WO I

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

art deco

eclecticisme

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)

Semey Jacob Gustaaf (Ontwerper)
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134886

Wasserij der Vlaanderen

Gent

Sint‐Amandsberg

Kunstenaarstraat zonder nummer (Gent)

De gebouwen van de Wasserij der Vlaanderen werden gebouwd
volgens de goedgekeurde bouwaanvraag van 9 december 1963. Het
pand met betonconstructie werd ontworpen door studiebureau Van
de Sompel en strekt zich uit tot aan de parallel gelegen
Toekomststraat, waar het bedrijf sinds 1931 gevestigd was. De
gesloten gevel van het industriële pand van twee bouwlagen telde
oorspronkelijk twaalf traveeën onder plat dak met vlakke, brede,
betonnen kroonlijst. Het parement is opgebouwd uit wit verglaasde
gevelsteen in stapelverband.

wasserijen

na WO II

134925

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 110 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl werd in 1926 ontworpen door de
Gentse architect Jean Gysbert. De keuze van de architect voor de
uitwerking van de erker met balustrade en het gebruik van glas‐in‐
loodramen past volledig bij de gesloten middelhoge
interbellumbebouwing in de straat, die voornamelijk uit decoratieve
of sobere art deco, of historiserende bouwstijlen bestaat.

burgerhuizen

interbellum

134926

Appartementsgebouwen ontworpen door Gent
Vaerwyck‐Suys

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 111‐131, 127A‐B,
125A, 11A, 131A‐B (Gent)

134927

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

134928

Dokterswoning

Gent

134929

Burgerhuis

134930

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Sompel Richard M.
(Ontwerper)

eclecticisme

Gysbert Jean (Ontwerper)

Deze eenheidsbebouwing van appartementsgebouwen werd in 1927 appartementsge interbellum
bouwen
in een zakelijke art‐decostijl ontworpen door architect Henri
Vaerwyck‐Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint‐
Amandsberg woonde. Het ensemble is symmetrisch opgevat, waarbij
de vier uiterste panden in de gevelrij identieke spiegelbeelden van
elkaar zijn, met centraal een pand met uniek gevelontwerp.

art deco

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

Land van Waaslaan 112 (Gent)

burgerhuizen
De bouwaanvraag voor deze burgerwoning in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl werd in 1925 ingediend door wisselagent
Frans van Beneden, en werd enkele jaren later in 1929 gebouwd. De
handtekening van de architect is moeilijk leesbaar, maar wellicht gaat
het hier om architect J. Rooms.

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Rooms Jan (Ontwerper)

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 128 (Gent)

De bouwaanvraag voor deze dokterswoning in neorococostijl werd in dokterswoninge interbellum
1925 ingediend door dokter Romain Claus, wonende in Oostakker. De n
burgerwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven
een kelder en onder een pannen zadeldak.

neorococo

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 133 (Gent)

De bouwaanvraag voor deze burgerwoning in beaux‐artsstijl werd in burgerhuizen
1925 ingediend door Jan Van Den Bussche, reeds wonende in de Land
Van Waaslaan 137. De burgerwoning telt twee ongelijke traveeën en
drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.

interbellum

beaux‐artsstijl

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 135 (Gent)

burgerhuizen
Deze burgerwoning in art‐decostijl werd in 1924 ontworpen door
architect Henri Vaerwyck‐Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat
35 in Sint‐Amandsberg woonde. De woning telt twee ongelijke
traveeën en drie bouwlagen boven een kelder en onder een zadeldak.

interbellum

art deco

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134931

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 137 (Gent)

Deze burgerwoning in art deco werd in 1929 ontworpen door
architect Léon Herben uit de Rue Bouille 17 in Luik. De rijwoning telt
twee traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak,
afgewerkt met zwarte geglazuurde dakpannen.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Herben Léon (Ontwerper)

134932

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 138‐142 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1929 ontworpen in sobere art‐decostijl. burgerhuizen
De handtekening van de architect is moeilijk leesbaar in het
bouwdossier; vermoedelijk gaat het om G. Hallaert. De rijwoning telt
twee traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak,
afgewerkt met zwarte geglazuurde dakpannen.

interbellum

art deco

Hallaert G. (Ontwerper)

134933

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 145 (Gent)

burgerhuizen
Deze burgerwoning in art‐decostijl werd in 1930 ontworpen door
architect Ernest Snoeck, die in de parallelle Reginald Warnefordstraat
44 in Sint‐Amandsberg woonde. De burgerwoning telt twee ongelijke
traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, afgewerkt met
leien en met centrale dakkapel.

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

891/1748

interbellum
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134934

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 147 (Gent)

Deze burgerwoning in sobere art‐decostijl werd in 1929 ontworpen
door architect Hubert Louël, die in de Nieuwpoortstraat 6 in Gent
woonde. De burgerwoning telt drie bouwlagen onder een zadeldak
met de nok parallel met de straat. De lijstgevel is ingedeeld in een
smalle deurtravee, met links daarvan een brede venstertravee.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Louël Hubert (Ontwerper)

134935

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 149, 149A‐C (Gent)

burgerhuizen
Dit ruime burgerhuis werd in 1929 in een art‐decostijl ontworpen
door architect Henri Vaerwyck‐Suys, die in de aangrenzende
Schoolstraat 35 woonde. De opdrachtgever was Karel Bekaert – Van
Loo, die had reeds in 1924 beroep gedaan op Vaerwyck‐Suys voor het
ontwerp van zijn woning in de Land Van Waaslaan 161; en in 1927
voor de vijf appartementsgebouwen in de Land Van Waaslaan 111‐
131.

interbellum

art deco

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134936

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 153 (Gent)

De bouwaanvraag voor deze burgerwoning in beaux‐artsstijl werd in burgerhuizen
1926 ingediend door Eduart De Jaeger ‐ Baert, bloemkweker van
beroep. De burgerwoning telt drie bouwlagen en drie traveeën onder
een asymmetrisch zadeldak.

interbellum

beaux‐artsstijl

134937

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 154 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1927 in eclectische stijl ontworpen door burgerhuizen
de Gentse architect Edgar Celie. De burgerwoning telt drie bouwlagen
onder een zadeldak met recent daklicht. De lijstgevel is opgebouwd
uit rood baksteenparement op een blauwe hardstenen plint en is
bovenaan afgeboord met een houten kroonlijst op langwerpige
modillons.

interbellum

eclecticisme

Celie Edgar (Ontwerper)

134938

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 159, 159A‐B (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1924 in art‐decostijl ontworpen door architect burgerhuizen
Henri Vaerwyck‐Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint‐
Amandsberg woonde. De woning telt twee traveeën en drie
bouwlagen onder een pannen zadeldak. De lijstgevel rust op een plint
in blauwe hardsteen en is afgezoomd met een geprofileerde houten
kroonlijst op klossen.

interbellum

art deco

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134939

Notariswoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 160, 160A‐B (Gent)

burgerhuizen, interbellum
Deze driegevelwoning in art‐decostijl is ontworpen in 1933 door
architectenduo vader en zoon, Henri en Raymond Vaerwyck‐Suys uit notariswoninge
n
Sint‐Amandsberg. De opdrachtgever was vrederechter en notaris
Jozef Viaene. De notariswoning is ingeplant op een breed maar
ondiep perceel. De brede driegevelwoning telt vier traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak met twee dakkapellen.

art deco

Vaerwyck Raymond (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134940

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 161 (Gent)

Deze burgerwoning in neoclassicistische stijl werd in 1924 ontworpen burgerhuizen
door architect Henri Vaerwyck‐Suys, die in de aangrenzende
Schoolstraat 35 in Sint‐Amandsberg woonde. De woning heeft een
enkelhuisopbouw met drie traveeën en drie bouwlagen boven een
souterrain en onder een mansardedak.

interbellum

neoclassicisme

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134941

Herenhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 163, 163A‐B (Gent)

Dit herenhuis werd in 1924 in beaux‐artsstijl ontworpen door
architect Léon Bressers, vader van de bekende architect Adrien
Bressers. De herenwoning telt drie brede traveeën en twee en een
halve bouwlaag onder een pannen asymmetrisch zadeldak.

interbellum

beaux‐artsstijl

Bressers Léon (Ontwerper)

134942

Ensemble

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 171‐175, 171A (Gent)

Deze twee burgerwoningen in de Land Van Waaslaan 171 en 173–175 burgerhuizen
werden als ensemble ontworpen in art‐decostijl door de Gentse
architect Emile De Weerdt in 1929. De twee woningen passen visueel
naadloos bij elkaar, maar kregen een andere gevelindeling. De
doorlopende horizontale gevelelementen en het identieke
materiaalgebruik zorgen voor de eenheid.

interbellum

art deco

De Weerdt Emile (Ontwerper)
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134943

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 189 (Gent)

134944

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 193 (Gent)

Deze burgerwoning in beaux‐artsstijl werd ontworpen door de
vooralsnog weinig gedocumenteerde bouwkundige A. Bouquet in
1928. Het gevelvlak is opgebouwd uit rood baksteenparement, met
contrasterende negkettingen rond de schouderbogige
muuropeningen in witgeschilderde bepleistering.

134946

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

134947

Burgerhuis

Gent

134948

Burgerhuis

134950

datering

stijl

burgerhuizen
De bouwaanvraag voor dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1927
ingediend. De rijwoning heeft een enkelhuisindeling van twee
ongelijke traveeën en drie bouwlagen. De rode bakstenen lijstgevel
staat op een lage blauwe hardstenen plint en is boven‐ en onderaan
bezet met een decoratieve cementbepleistering, bestaande uit smalle
verticale afgeronde groeven.

interbellum

art deco

burgerhuizen

interbellum

beaux‐artsstijl

Land van Waaslaan 74 (Gent)

burgerhuizen
De bouwaanvraag voor dit burgerhuis in art‐decostijl werd in 1928
ingediend. Opdrachtgever was Louis Balliu, hoofd van het bedrijf
Ateliers de Construction Louis Balliu. Op het perceel in de
Oostakkerstraat, dat doorliep in de Land Van Waaslaan, had Balliu in
1925 al een atelier en twee werkmanshuizen laten bouwen voor zijn
groeiende bedrijf.

interbellum

art deco

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 76‐78, 78A (Gent)

interbellum
poorten
Deze burgerwoning in beaux‐artsstijl werd in 1927 ontworpen in
opdracht van Gustaaf Van Hecke die een bedrijf voor de productie van (bijgebouwen),
burgerhuizen
waterdicht papier voor de export bezat. Achter de woning werd in
functie van dit bedrijf een overdekte binnenplaats en magazijn
ingeplant, bereikbaar via de ruime inrijpoort. De woning valt op in de
straat doordat ze met haar lagere bouwhoogte en haar half open
bebouwing de gesloten gevelrij die zo kenmerkend is voor de straat
doorbreekt.

beaux‐artsstijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 80 (Gent)

Dit ruime burgerhuis in sobere art‐decostijl werd in 1929 ontworpen burgerhuizen
door de Gentse architect Jean Hebbelynck. De brede burgerwoning
telt vier traveeën en drie bouwlagen onder een flauw hellend
zadeldak en heeft per bouwlaag een andere travee‐indeling.

art deco

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

Notariswoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 82 (Gent)

Deze notariswoning in modernistische stijl werd in 1929 ontworpen notariswoninge interbellum
n
door de Gentse architect Amand Robert Janssens. De statige
burgerwoning met opvallend brede gevel telt drie brede traveeën en
drie bouwlagen boven een kelder en onder een zadeldak.

modernisme

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

134951

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 88 (Gent)

Deze burgerwoning in sobere art‐decostijl werd in 1926 ontworpen burgerhuizen
door W. Vormezeele, zelf woonachtig in de Land Van Waaslaan. De
burgerwoning telt twee traveeën en drie bouwlagen boven een kelder
en onder een asymmetrisch pannen zadeldak met daklicht.

interbellum

art deco

Vormezeele W. (Ontwerper)

134952

Appartementsgebouw

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 96‐108, 108A, 96A
(Gent)

Dit appartementsgebouw met acht woongelegenheden werd in 1928 appartementsge interbellum
bouwen
in sobere art‐decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck‐
Suys. De meergezinswoning telt drie traveeën en vier bouwlagen
onder een plat dak. De lijstgevel heeft een bruin baksteenparament
op een blauwe hardstenen plint. Het gevelontwerp is perfect
symmetrisch opgesteld, waarbij twee identieke venstertraveeën de
centrale deurtravee flankeren.

art deco

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

134953

Gekoppelde neoclassicistische woningen
en magazijn

Gent

Sint‐Amandsberg

Land van Waaslaan 99, 99A, Reginald
Warnefordstraat 32‐34 (Gent)

Geheel van twee gekoppelde neoclassicistische woningen aan de
Reginald Warnefordstraat volgens de bouwaanvraag uit 1886
gebouwd in opdracht van de wasfabrikant Karel Storme‐Delbeque.
Magazijn aan de Land van Waaslaan uit het vroege interbellum.

135205

Pastorie Heilig‐Hartparochie

Gent

Sint‐Amandsberg

Louis Schuermanstraat 1 (Gent)

Pastorie gesitueerd op de hoek van het Heilig‐Hartplein, gebouwd in pastorieën
1883‐1884 naar ontwerp van architect G. Hoste. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vier traveeën onder schilddak.

893/1748

typologie

interbellum

opslagplaatsen, interbellum,
stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Bouquet André (Ontwerper)

neoclassicisme

Hoste Gustave (Ontwerper)
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135206

gemeente
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korte beschrijving

typologie

Klooster en school van de zusters van Onze‐ Gent
Lieve‐Vrouw Visitatie

Sint‐Amandsberg

Louis Schuermanstraat 3 (Gent)

Klooster, lagere meisjesschool, kleutertuin, middelbare meisjesschool
van de zusters van Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie, opgericht in 1884.
Deels bewaard en aangepast bakstenen gebouw met neogotische
inslag.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen

135207

Twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Louis Schuermanstraat 4‐6 (Gent)

burgerhuizen,
Aanvankelijk twee dezelfde rijhuizen van één travee en drie
winkels
bouwlagen, onder pannen zadeldak, uit eind 19de eeuw.
Bovenverdieping met imitatiebanden en panelen. Brede rechthoekige
deurvensters in zware geprofileerde omlijstingen en balkons met
decoratieve ijzeren leuning op de bel‐etage.

vierde kwart
19de eeuw

135447

Villa Heymans

Gent

Sint‐Amandsberg

Nachtegaalstraat 29 (Gent)

De Villa Heymans werd begin jaren 1980 opgetrokken naar ontwerp villa's
van architect Jean Van den Bogaerde, met medewerking van Romain (bouwkundig
erfgoed)
Berteloot.

vanaf 1975

135565

Blauwselfabriek

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidskaai 2, 2A (Gent)

Chemisch bedrijf opgericht in 1906 aan de linkeroever van de
Benedenschelde tegenover Gentbrugge. Directiegebouw aan de
straat in nieuwe zakelijkheid, volgens gevelopschrift links onder
geblokte druiplijst van toegang opgetrokken in 1936 naar ontwerp
van architect G. en V. Coolens. Aangrenzende bedrijfsgebouwen van
één verdieping, daterend van 1906.

gebouwen voor voor WO I,
interbellum
chemische
nijverheid,
kantoorgebouw
en,
verffabrieken

modernisme

Coolens Gaston (Ontwerper),
Coolens Victor (Ontwerper)

135566

Architectenwoning Louis Hagen

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidskaai 43 (Gent)

De architectenwoning van Louis Hagen is gebouwd volgens een
bouwaanvraag van 1974. Het ensemble wordt bijkomend versterkt
door het weloverwogen tuinontwerp van Christian Vermander, Buro
voor Vrije Ruimten en Groenvoorziening, later Buro voor Vrije
Ruimte.

vanaf 1975, na
siertuinen,
architectenwoni WO II
ngen

brutalisme,
modernisme

Buro voor Vrije Ruimte
(Ontwerper), BARO (Ontwerper),
Hagen Louis (Ontwerper), Hagen
Louis (Opdrachtgever)

135567

Burgerhuis, gedateerd 1905

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 12 (Gent)

Smal rijhuis van drie bouwlagen onder pannen zadeldak, gedateerd
1905 op gevelsteen onder de kroonlijst.

burgerhuizen

voor WO I

135568

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 28‐34 (Gent)

burgerhuizen
Ensemble gevormd door enkelhuizen, daterend van circa 1900.
Breedhuis van twee bouwlagen en respectievelijk twee, drie en twee
traveeën.

voor WO I

eclecticisme

135569

Hoekhuis en drie burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 33‐43 (Gent)

Hoekhuis en drie aansluitende rijhuizen van twee traveeën en twee of burgerhuizen
drie bouwlagen, met neotraditionele inslag, van circa 1900. Donkere
bakstenen lijstgevels belijnd met gewitte horizontale banden.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

135570

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 56‐58 (Gent)

Ruim rijhuis van het dubbelhuistype met drie traveeën, volgens
kadastergegevens van 1928. Baksteenbouw met invloed van de art
deco.

interbellum

art deco

135571

Burgerhuis in art nouveau

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 61 (Gent)

burgerhuizen
Art‐nouveauhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, van het
enkelhuistype, met zadeldak, uit begin 20ste eeuw. Lijstgevel van gele
en donkerrode baksteen decoratief verwerkt in banden voor de
borstweringvulling en de booglijsten.

voor WO I

art nouveau

135572

Bakkerij

Gent

Sint‐Amandsberg

Nijverheidstraat 8 (Gent)

Ruim breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
volgens kadastergegevens van 1911. Art‐nouveaugetinte lijstgevel
van witgeglazuurde baksteen met hardstenen plint, horizontale
banden, imposten en dorpels.

135698

Hoekhuis ontworpen door G. Eysselinck

Gent

Sint‐Amandsberg

Oscar De Reusestraat 1 (Gent)

Hoekhuis van twee bouwlagen met plat dak, volgens plintsteen naar burgerhuizen
ontwerp van architect G. Eysselinck en van aannemer Garré, daterend
van 1939. Bakstenen gebouw in nieuwe zakelijkheid met
afgeschuinde benedenverdieping op de hoek en rechthoekige
insprong erboven met balkon.

894/1748

burgerhuizen

bakkerijen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Berteloot Romain (Ontwerper),
Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

voor WO I

interbellum

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)
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136227

Stadswoningen

Gent

Sint‐Amandsberg

Reginald Warnefordstraat 1‐5 (Gent)

stadswoningen derde kwart
Stadswoningen uit het derde kwart van de 19de eeuw met
19de eeuw
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met dunne puilijst en door
cordon verbonden, voorheen stilistisch aansluitend bij het hoekpand.

136316

Arbeiderswoningen

Gent

Sint‐Amandsberg

Rozebroekslag 30‐34 (Gent)

arbeiderswonin derde kwart
Deze arbeiderswoningen werden in het derde kwart van de 19de
gen
19de eeuw
eeuw gebouwd op voormalig landbouwland. Het vrijstaande
ensemble bestaat uit drie kleine rijhuizen, bestaande uit twee of drie
traveeën en anderhalve bouwlaag onder een doorlopend zadeldak
met Vlaamse pannen.

136317

Hoekhuis ontworpen door J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Rozebroekstraat 1, 1A‐B (Gent)

Hoekhuis met eclectische inslag, drie bouwlagen met heden plat dak, burgerhuizen,
winkels
volgens archiefstukken van 1906 en naar ontwerp van architect J.
Rooms. Volgens oude prentbriefkaart vroeger zogenaamd In de lelie.
Oorspronkelijk met drie getrapte rondboogvormige dakvensters en
pannen zadeldaken.

136318

Villa en toegangshek ontworpen door G.
Henderick

Gent

Sint‐Amandsberg

Rozebroekstraat 96, Victor Braeckmanlaan Half vrijstaande gecementeerde villa in art‐nouveaustijl, naar verluidt
zonder nummer (Gent)
naar ontwerp van architect G. Henderick en volgens
kadastergegevens daterend van 1911. Bijhorende, vroegere toegang
op de hoek met de Victor Braeckmanlaan: gemetste hekpijlers en
ijzeren hek in art‐nouveaustijl.

136360

Eclectische eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 107‐113 (Gent)

Dit ensemble van vier burgerhuizen in eclectische stijl werd in 1906 burgerhuizen
ontworpen door architect Urbain Crommen. Opdrachtgever was
aannemer Camiel Focquet‐Fassart, die verschillende panden in de
wijk bouwde. Het hoekensemble bestaat uit vier woningen van drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak, met lijstgevels
met een polychroom baksteenparement.

voor WO I

136361

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 110‐112 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐decostijl met beaux‐artsgetinte kenmerken werd burgerhuizen
in 1927 ontworpen door architect Maurice De Wilde. De echtgenote
van de architect, Irma De Cleene, diende de bouwaanvraag in. De
rijwoning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak en de lijstgevel op een hardstenen
plint is opgebouwd uit een rood baksteenparement, verlevendigd met
bepleisterde vlakken.

interbellum

136362

Meergezinswoning

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 114‐116 (Gent)

Deze meergezinswoning met huurkwartieren op de eerste en tweede meergezinswoni interbellum
verdieping in beaux‐artsstijl werd in 1928 ontworpen door Maurice ngen
De Wilde in opdracht van Rudolphe Van Damme. De rijwoning met
bakstenen lijstgevel telt vier bouwlagen onder een asymmetrisch
pannen zadeldak.

136363

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 115‐119, 123, 121A‐C, 119A Dit ensemble van vier burgerhuizen met winkelpuien op de hoek van burgerhuizen
(Gent)
de Scheldestraat en de Aannemersstraat werd in 1930 ontworpen
door de Gentse architect Emile De Nil in opdracht van de weduwe van
A. Colpaert. Het hoekensemble bestaat uit vier aaneengesloten
winkelpanden van drie bouwlagen met gelijkaardige kenmerken.

interbellum

136364

Art‐decoburgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 124 (Gent)

Dit burgerhuis met achterliggend werkhuis en bureel in art deco werd burgerhuizen
in 1930 gebouwd. Opdrachtgever was Adolph Vercauteren, die toen
vlakbij een bedrijf voor confectiekleding bezat. De gevelpartij is
opgebouwd uit een rood baksteenparement, waarbij het
middenrisaliet bekroond wordt door een boven de kroonlijst
uitstekende bepleisterde topgevel, versierd met een baardman‐
motief.

interbellum

895/1748

typologie

datering

stijl

voor WO I

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

plantensoort

context

persoon

Rooms Jan (Ontwerper)

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

eclecticisme

Crommen Urbain (Ontwerper),
Focquet‐Fassart Camiel
(Uitvoerder), Focquet‐Fassart
Camiel (Opdrachtgever)

De Wilde Maurice (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

De Wilde Maurice (Ontwerper)

De Nil Emile (Ontwerper), Van
Kerckhove H. (Uitvoerder)

art deco
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136365

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 14‐28 (Gent)

Dit ensemble van acht burgerhuizen in eclectische stijl werd in 1908
ontworpen door de architect Eduard Rigelle. De opdrachtgever was
aannemer Camiel Focquet‐Fassart. Zijn bedrijf realiseerde
verschillende gebouwen in de wijk. Het ensemble bestaat uit acht
gelijkaardige rijwoningen van drie bouwlagen waarbij verschillende
identieke geveltypes afgewisseld worden.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Rigelle Eduard (Ontwerper),
Focquet‐Fassart Camiel
(Uitvoerder), Focquet‐Fassart
Camiel (Opdrachtgever)

136366

Modernistisch woonhuis met magazijn

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 145, 145A (Gent)

opslagplaatsen, interbellum
Dit woonhuis met magazijn in modernistische stijl met bewaard
woonhuizen
stalen schrijnwerk werd in 1933 gebouwd in opdracht van Samuel
Trop naar ontwerp van ingenieur‐architect Leonide Novgorodsky. Ook
architect F. Ladon wordt als bouwmeester op de aanvraag vermeld.
Het pand telt twee bouwlagen onder een plat dak en heeft een
lijstgevel, opgebouwd uit geel baksteenparement met hoge
hardstenen plint.

modernisme

Ladon F. (Ontwerper),
Novgorodsky Leonide
(Ontwerper)

136367

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 23‐25 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl, met volgens de bouwplannen burgerhuizen
achterliggende paardenstal en brouwerij, werd in 1906 ontworpen in
opdracht van de Gentse brouwer Léon De Ruyter. De rijwoning telt
drie traveeën en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

136368

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 27 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis met elementen uit het neoclassicisme werd in 1914
ontworpen. De bouwaanvraag werd ingediend door aannemer
Theofiel De Clercq en omvatte tegelijkertijd de aanvraag voor het
bouwen van een naastgelegen, identieke woning, die echter
onherkenbaar verbouwd werd. De rijwoning met onregelmatige
travee‐indeling telt drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

voor WO I

136369

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 30 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl, met integratie van
sierelementen uit de art nouveau werd in 1909 ontworpen in
opdracht van handelaar Pieter Buyle‐De Waele. Achter de woning
werden gelijktijdig werkhuizen en een paardenstal gebouwd. De
rijwoning telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een bepleisterde
en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136370

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 32 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1911 gebouwd. De
bouwaanvraag werd ingediend door Theofiel De Clercq, aannemer
van beroep. We kunnen ervan uitgaan dat aannemer De Clercq de
eigen woning zelf ontwierp. De rijwoning telt twee traveeën en drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien
van een bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136371

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 34 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1912 ontworpen in
opdracht van Frans Matthijs. Het door hem ingediende en
goedgekeurde bouwplan is echter een spiegelbeeld van het
gerealiseerde pand. De smalle rijwoning telt drie bouwlagen onder
een asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136372

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 38 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1909 ontworpen in
opdracht van Jules Van den Noortgaete, die “wasscher” van beroep
was. De aanvraag werd ingediend door aannemer Achille Mertens in
naam van zijn vader Th. Mertens, die de bouwplannen handtekende.
Achter de woning werd gelijktijdig een “waschhuis” opgericht. De
rijwoning telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

896/1748

plantensoort

context

persoon

De Clercq Theofiel (Uitvoerder),
De Clercq Theofiel
(Opdrachtgever)

De Clercq Theofiel (Ontwerper),
De Clercq Theofiel
(Opdrachtgever)

Mertens Achille (Uitvoerder),
Mertens Th. (Uitvoerder)
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136373

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 40 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met art‐nouveaugetinte
decoratie werd in 1909 ontworpen in opdracht van Eduard
Verschelden. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een
asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

136374

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 42 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met art‐nouveaugetinte
decoratie, zoals de gestileerde portretten in het hoofdgestel, werd in
1909 ontworpen. De opdrachtgever was Emiel Steurbaut. De
rijwoning telt drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen
zadeldak en is voorzien van een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

voor WO I

136375

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 44 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1909 ontworpen op
vraag van Charles Meirlé. De rijwoning telt twee traveeën en drie
bouwlagen onder een mank pannen zadeldak en is voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

136376

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 46 (Gent)

Dit eclectische burgerhuis met stijlelementen ontleend aan het
neoclassicisme en een sobere art nouveau, werd in 1908 ontworpen
door architect Charles De Guis. De gebroeders Pol en Jules Geeraert,
aannemers‐metsers, stonden in voor de bouw van de woning. De
rijwoning telt drie bouwlagen onder een zadeldak en is voorzien van
een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

De Guis Charles (Ontwerper),
Geeraert Jules (Uitvoerder),
Geeraert Pol (Uitvoerder)

136377

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 48 (Gent)

Dit burgerhuis in eclectische stijl met elementen ontleend aan het
neoclassicisme en een sobere art nouveau werd in 1908 ontworpen
door architect Charles De Guis. De rijwoning telt drie bouwlagen
onder een asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

De Guis Charles (Ontwerper)

136378

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 50‐52 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble in neoclassicistische stijl van twee gespiegelde
burgerhuizen met een centrale poortdoorrit werd in 1908 ontworpen.
Het ensemble telt drie bouwlagen onder een doorlopend pannen
zadeldak en is voorzien van een bepleisterde en beschilderde
lijstgevel.

voor WO I

136379

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 54 (Gent)

burgerhuizen
Dit brede burgerhuis met art‐nouveauelementen werd in 1907
ontworpen in opdracht van Augustin Wattenberghe. De gebroeders
Wattenberghe waren aannemers gevestigd in Sint‐Amandsberg.
Waarschijnlijk stond één van de broers zelf in voor het ontwerp van
de woning. De typische art‐nouveauvormgeving komt terug in de
natuurstenen sokkel en de geprofileerde booglijsten met gebogen en
omkrullende uiteinden.

voor WO I

Gebroeders Wattenberghe
(Ontwerper), Gebroeders
Wattenberghe (Opdrachtgever)

136380

Burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 56‐58 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van twee burgerhuizen met eerder klassieke
rechthoekige, getoogde muuropeningen in combinatie met
uitgesproken versieringen in art‐nouveaustijl, werd in 1907
ontworpen door architect Urbain Crommen in opdracht van Jozef
Codron‐Terryn. De twee identieke gespiegelde woningen hebben drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en zijn voorzien
van bepleisterde lijstgevels.

voor WO I

Crommen Urbain (Ontwerper)

136381

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 66 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1906 ontworpen in
opdracht van handelaar Pieter Buyle. De rijwoning telt twee traveeën
en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en is
voorzien van een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

voor WO I

897/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

neoclassicisme
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136382

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 68‐70 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd
opgetrokken volgens een in 1908 goedgekeurde bouwaanvraag. De
aannemers voor de werken, vermoedelijk ook de ontwerpers van de
woningen, waren J. Claeys en L. Mortier uit Gent. Het ensemble
bestaat uit twee bijna identieke rijwoningen van twee traveeën en
drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en met
bepleisterde en geschilderde gevels.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136383

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 72, 72A‐B (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1907 ontworpen in
opdracht van Richard Van Hove. De rijwoning telt drie bouwlagen
onder een asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien van een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136384

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 74 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met Egyptiserende art‐
nouveau‐inslag in de detaillering werd in 1909 ontworpen in opdracht
van Jan Staelens, die onderofficier van beroep was. Een identiek
ontwerp werd gemaakt voor de woning in de Bouwmeestersstraat
nummer 80. Ontwerper noch aannemer vallen uit de bouwdossiers af
te leiden. De rijwoning heeft een bepleisterde lijstgevel en telt drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

136385

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 76 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1909 ontworpen in
opdracht van Hippoliet Roels. De rijwoning telt drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak en is voorzien van een bepleisterde lijstgevel.

voor WO I

neoclassicisme

136386

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 78‐80 (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd in burgerhuizen
1910 ontworpen in opdracht van Robert Scott. Het ensemble met een
bepleisterde en geschilderde lijstgevel bestaat uit twee identieke
gespiegelde rijwoningen met van drie bouwlagen onder een pannen
zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

136387

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 82‐84, 82A‐B (Gent)

Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd
opgetrokken volgens een in 1910 goedgekeurde bouwaanvraag. De
opdrachtgever was Jan Gallemaert, eigenaar van een tabak‐ en
sigarendepot. Het ensemble met een bepleisterde en geschilderde
lijstgevel, bestaat uit twee identieke rijwoningen van twee traveeën
en drie bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136388

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 86 (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd opgetrokken volgens
een in 1910 goedgekeurde bouwaanvraag. De opdrachtgever was
Alphonse Van den Bussche, die een magazijn van vensterglas
uitbaatte en in de nabijgelegen Aannemersstraat verschillende
woningen liet bouwen. De rijwoning telt twee traveeën en drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen zadeldak en is voorzien
van een bepleisterde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136389

Neoclassicistisch samenstel

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 88‐92 (Gent)

burgerhuizen
Dit ensemble van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl,
plaatselijk versierd met art‐nouveaugetinte ornamenten, werd in
1910 ontworpen en maakte oorspronkelijk deel uit van een groter
ensemble aan de hoek met de Aannemersstraat. De aannemer die
instond voor de bouw van de woningen was Camiel Focquet‐Fassart,
die vermoedelijk ook het ontwerp maakte. De panden tellen elk twee
traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en hebben
bepleisterde en beschilderde lijstgevels.

voor WO I

neoclassicisme

Focquet‐Fassart Camiel
(Ontwerper)

136390

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 95, 95A‐B (Gent)

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl met achterliggende wasserij
werd in 1906 ontworpen door architect Urbain Crommen. De
rijwoning heeft een bepleisterde lijstgevel en telt drie traveeën en
drie bouwlagen onder een asymmetrisch, pannen zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

Crommen Urbain (Ontwerper)

898/1748

plantensoort

context

persoon
Claeys J. ‐ Mortier L. (Ontwerper)
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136391

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Scheldestraat 97 (Gent)

Dit burgerhuis in een sobere neoclassicistische stijl werd in 1905
ontworpen door architect Leon De Schilder, in opdracht van F. Van
Branteghem. De rijwoning telt twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen onder een asymmetrisch pannen dak en is voorzien van
een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

136405

Herenhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Schoolstraat 13, 13A (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis van het enkelhuistype met vier traveeën
en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

136406

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Schoolstraat 14 (Gent)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met
pseudomansardedak uit eerste helft 20ste eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op souterrain met arduinen parement
uitgevoerd in afgevlakte bossage met getraliede vensters.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

136407

Neoclassicistisch burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Schoolstraat 56 (Gent)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit
vierde kwart 19de eeuw, met bepleisterde en wit geschilderde
neoclassicistische lijstgevel met enkelhuisopstand.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

136408

Eclectische burgerhuizen ontworpen door Gent
J. Rooms

Sint‐Amandsberg

Schoolstraat 63‐71 (Gent)

Opvallend ensemble uit 1902, gevormd door drie eclectische
burgerhuizen gelegen tegenover de Jan Roomsstraat.

gevelniskapelle voor WO I
n,
architectenwoni
ngen,
burgerhuizen,
dokterswoninge
n,
heiligenbeelden

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

136468

Telefooncentrale

Gent

Sint‐Amandsberg

Sint‐Baafskouterstraat 68 (Gent)

Begin jaren vijftig liet de Regie van Telegraaf en Telefoon een
automatische telefooncentrale bouwen in de Sint‐Baafskouterstraat
naar ontwerp van ingenieur‐architect E. Ceuppens.

telefooncentral na WO II
es

modernisme

Ceuppens E. (Ontwerper)

136916

Architectenwoning van Fried Verschuren

Gent

Sint‐Amandsberg

Staf Bruggenstraat 80 (Gent)

De architectenwoning van Fried Verschuren ligt in een rustige, groene architectenwoni na WO II
ngen
woonwijk ten noorden van het centrum van Sint‐Amandsberg. Het
vrijstaande pand is ingeplant op het laatste perceel in de rij, dat aan
de achterzijde aansluit op een gemeentelijk park.

modernisme

Verschuren Fried (Ontwerper)

137075

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Toekomststraat 21‐23, 23A (Gent)

Twee neoclassicistische dubbelhuizen van drie traveeën en drie
bouwlagen voorzien van witbepleisterde lijstgevels.

neoclassicisme

137076

Herenhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Toekomststraat 41 (Gent)

voor WO I
Naar verluidt voormalig consulaat van Costa Rica, nadien woning van consulaten,
dokter Wittebolle. Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en drie dokterswoninge
bouwlagen, met zadeldak, volgens kadastergegevens van 1905, tuin n, herenhuizen
verbreed en benedenverdieping met uitbouw vergroot in 1909.

neoclassicisme,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl, art
nouveau

137208

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 105 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1931 in eclectische stijl ontworpen door burgerhuizen
de Gentse architect Edgar Celie. De woning telt drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak. De lijstgevel op lage hardstenen plint is
opgebouwd uit rood baksteenparament.

interbellum

eclecticisme

137209

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 107 (Gent)

De bouwaanvraag voor dit statige burgerhuis in neoclassicisme werd burgerhuizen
in 1928 ingediend. In het bouwdossier wordt geen architect of
aannemer vermeld. De burgerwoning telt drie brede traveeën en
twee bouwlagen onder een mansardedak, waarvan de opstand
afgewerkt is met leien en de bovenzijde met pannen.

interbellum

neoclassicisme

899/1748

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon
De Schilder Leon (Ontwerper)

neoclassicisme

Celie Edgar (Ontwerper)
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137210

Ensemble van een burgerhuis met
meergezinswoningen

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 109‐113 (Gent)

burgerhuizen, interbellum
Dit ensemble van een burgerwoning en twee meergezinswoningen
meergezinswoni
werd tijdens het interbellum ontworpen door architect Edgar Celie.
ngen
De drie woningen werden elk in een apart jaar ontworpen;
verhoudingen, materiaalgebruik en ornamentiek sluiten echter bij
elkaar aan. Het ontwerp van de woning met nummer 113 dateert van
1926; woning 111 van 1928 en woning 109 van 1932.

art deco, beaux‐
artsstijl

Celie Edgar (Ontwerper)

137211

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 110 (Gent)

Deze burgerwoning in beaux‐artsstijl werd in 1949 ontworpen door burgerhuizen,
architect Edgar Celie. De burgerwoning telt drie bouwlagen onder een schuilkelders
pannen zadeldak. en elke bouwlaag kreeg een andere travee‐indeling.

na WO II

beaux‐artsstijl

Celie Edgar (Ontwerper)

137212

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 115 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1924 in beaux‐artsstijl ontworpen door burgerhuizen
de Gentse architect Jean Bauwens. De burgerwoning telt twee
ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak. De
lijstgevel is opgebouwd uit een rood baksteenparement, op de
gelijkvloerse verdieping overschilderd.

interbellum

beaux‐artsstijl

Bauwens Jean (Ontwerper)

137213

Hoekhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 122 (Gent)

burgerhuizen
Deze half vrijstaande burgerwoning in modernistische stijl werd in
1935 ontworpen door de Gentse architect Armand Liebert. De woning
telt twee bouwlagen onder een hoog rood pannen mansardedak.
Langs de Victor Braeckmanlaan zijn er twee ongelijke traveeën,
uitgewerkt als voorgevel, en langs de Johannes Hartmanlaan vier
traveeën, waarbij een afgeschuinde hoektravee beide gevelpartijen
verbindt.

interbellum

modernisme

Liebert Armand (Ontwerper)

137214

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 123 (Gent)

Dit statige burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1925
ontworpen door de Gentse architect Fr. Van Hove. Opdrachtgever
was fabrikant Marie Franscesca Vereecke. Vereecke liet niet enkel
een woning bouwen, maar ook de nu gesloopte achterliggende
werkplaats voor een weverij.

burgerhuizen

interbellum

neoclassicisme

Van Hove Franciscus junior
(Ontwerper)

137215

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 130, 130A (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1935 in beaux‐artsstijl ontworpen door burgerhuizen
architect Edgar Celie. De burgerwoning telt drie bouwlagen onder een
asymmetrisch zadeldak. De lijstgevel is opgebouwd uit rood
baksteenparement op een hardstenen plint.

interbellum

beaux‐artsstijl

Celie Edgar (Ontwerper)

137216

Burgerhuis met magazijn

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 136, 136A (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1936 ontworpen in modernistische stijl
door architect Armand De Buck. De opdrachtgevers waren broer en
zus Alice en Theophiel Sorgeloose. Samen hadden ze een bedrijf als
handelaars, waarvoor ze achteraan het perceel een magazijn lieten
oprichten.

modernisme

De Buck Armand (Ontwerper)

137217

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 143 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1941 in neotraditionele stijl ontworpen burgerhuizen
door architect Edgar Celie. De opdrachtgever was Hubert Van
Herweghe ‐ Wenstenraad, handelaar in kolen. De handelsfunctie van
de eigenaar wordt in de geveltop verbeeld door een zeilschip. De
burgerwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak.

WO II

neotraditioneel

Celie Edgar (Ontwerper)

137218

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 155 (Gent)

Deze half vrijstaande burgerwoning in neotraditionele stijl werd in
1937 door architect Ernest Snoeck ontworpen. De half vrijstaande
bebouwing met naastliggend tuintje telt twee ongelijke traveeën en
twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Een laag metalen
tuinhekje met geometrische vormgeving en bepleisterde stijl met
bolornament geeft toegang tot de achterliggende tuin.

burgerhuizen

interbellum

neotraditioneel

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137219

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 157 (Gent)

Deze burgerwoning werd in neotraditionele stijl in 1951 ontworpen
door de Gentse architect Emile De Nil. De puntgevel is uitgevoerd in
lichtgeel baksteenparement op een hardstenen plint met sterk
gedecoreerde bepleisterde gevelvlakken.

burgerhuizen

na WO II

neotraditioneel

De Nil Emile (Ontwerper)

900/1748
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137220

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 159 (Gent)

Deze burgerwoning in modernistische stijl werd in 1937 ontworpen
door architect Emiel F. Callebaut. In de gevelsteen zien we de
handtekening van de architect. De lijstgevel op lage blauwe
hardstenen plint is opgebouwd uit bruin baksteenparement.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Callebaut Emiel F. (Ontwerper)

137221

Villa

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 164 (Gent)

villa's
Deze villa werd in 1937 in modernistische stijl ontworpen door
(bouwkundig
architect Luc d'Haeseleer, in opdracht van Robertus Van der Stijlen.
De vrijstaande woning werd gebouwd in het minder dichtbebouwde erfgoed)
deel van de Victor Braeckmanlaan, verwijderd van de aaneengesloten
interbellumbebouwing.

interbellum

modernisme

d'Haeseleer Luc (Ontwerper)

137222

Ensemble van burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 17‐31, 31A‐B (Gent) Deze drie burgerhuizen werden in 1922 als ensemble ontworpen in burgerhuizen
neoclassicistische stijl. De bouwaanvraag werd ingediend door
Edmond Geers, aannemer van beroep. We kunnen er van uitgaan dat
aannemer Geers de woningen zelf ontwierp en uitvoerde voor eigen
rekening, als opbrengsteigendom. De uniforme neoclassicistisch
getinte gevelwand bestaat uit drie identieke burgerwoningen met
voortuin.

interbellum

neoclassicisme

Geers Edmond (Ontwerper),
Geers Edmond (Uitvoerder), Geers
Edmond (Opdrachtgever)

137223

Burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 179‐181 (Gent)

burgerhuizen
Deze twee burgerwoningen werden in 1936 door architect Ernest
Snoeck als een ensemble in vooruitstrevende modernistische stijl
ontworpen. Het sterk symmetrisch opgebouwde ensemble bestaat uit
twee identieke burgerwoningen van twee ongelijke traveeën en drie
bouwlagen onder een plat dak, die in elkaars spiegelbeeld
opgebouwd zijn.

interbellum

modernisme

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137224

Residenties Te Lande en Rozengaard

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 189‐255, 259‐269
(Gent)

appartementsge na WO II
Residenties Te Lande en Rozengaard vormen één blok van twee
bouwen
appartementsgebouwen, ontworpen in laatmodernistische stijl in
1968 door architect Guido Haghenbeek. Het appartementsgebouw is
opgevat als een vrijstaand monumentaal rechthoekig volume,
volledig in lijn met de opvattingen van het modernisme. Het telt acht
bouwlagen onder een uitkragend plat dak, en herbergt in totaal twee
en veertig appartementen.

modernisme

Haghenbeek Guido (Ontwerper)

137225

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 36 (Gent)

De bouwaanvraag voor dit burgerhuis in modernistische stijl werd in
1933 ingediend. De woning is ingedeeld in een smalle deurtravee en
een brede venstertravee, en telt drie bouwlagen onder een plat dak.
De lijstgevel wordt verlevendigd door een verticaal en horizontaal
lijnenspel.

burgerhuizen

interbellum

art deco

137226

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 38 (Gent)

burgerhuizen
Deze opvallende burgerwoning werd in 1932 door architect H.
Lefevre, ontworpen in een vooruitstrevende art‐decostijl. De smalle
gevelpartij is opvallend tweeledig opgebouwd. De gevel wordt
gedomineerd door de smalle rechtertravee, waarachter de trappartij
zit en die als risaliet verhoogd boven de linkertravee uitsteekt. De
verticaliteit van dit gevelelement wordt benadrukt door het traplicht
dat ononderbroken over alle verdiepingen doorloopt.

interbellum

art deco

Lefevre Herman (Ontwerper)

137227

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 44 (Gent)

Deze burgerwoning in uitgesproken art‐decostijl werd in 1932
ontworpen door architect Ernest Snoeck. De burgerwoning telt één
brede travee en drie bouwlagen onder plat dak. De lijstgevel is
opgebouwd uit met pleisterwerk verlevendigd oranje
baksteenparement op een blauwe hardstenen plint.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137228

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 58 (Gent)

Deze burgerwoning in art‐decostijl werd in 1934 ontworpen door
architect Camiel Rottiers. Kenmerkend voor deze woning is het
verfijnd uitgevoerde schrijnwerk met kleurrijke glas‐in‐loodpanelen.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Rottiers Camiel (Ontwerper)

137229

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 60 (Gent)

Deze burgerwoning werd in 1932 in art‐decostijl ontworpen door de burgerhuizen
Gentse architect Edgar Celie. De woning telt drie bouwlagen onder
een pannen dak. De lijstgevel is opgebouwd uit een met bepleistering
verlevendigd rood baksteenparement op een lage blauwe hardstenen
plint.

interbellum

art deco

Celie Edgar (Ontwerper)
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137230

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Victor Braeckmanlaan 70 (Gent)

137237

Graf en grafteken Huybrechts‐Coppejans

Gent

Sint‐Amandsberg

137238

Twee villa's naar ontwerp van J. Rooms

Gent

137239

Villa naar ontwerp van J. Rooms

137240

datering

stijl

burgerhuizen
Dit burgerhuis in beaux‐artsstijl werd in 1935 ontworpen door
architect Armand De Buck. De burgerwoning met twee
poortopeningen op de begane grond is perfect symmetrisch opgevat.
De lijstgevel bevat twee traveeën en drie bouwlagen en is bepleisterd
met een grove simili‐pierre waarin imitatievoegen uitgewerkt zijn;
onderaan een sokkel in blauwe hardsteen.

interbellum

beaux‐artsstijl

De Buck Armand (Ontwerper)

Visitatiestraat (Gent)

grafzerken
Het grafteken van de familie Huybrechts‐Coppejans werd in 1893‐
1895 ontworpen door Victor Horta in art‐nouveau‐stijl. Het grafteken
bestaat uit een zerk met stèle in blauwe hardsteen.

vierde kwart
19de eeuw

art nouveau

Horta Victor (Ontwerper)

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 134‐136 (Gent)

Twee, gekoppelde villa's met spiegelbeeldschema, in art‐nouveaustijl, villa's
(bouwkundig
volgens archiefstukken opgetrokken in 1906 naar ontwerp van
erfgoed)
architect J. Rooms. Onderkelderd bakstenen gebouw met twee
verdiepingen en voorgevel van twee traveeën, onder een schilddak;
aangebouwde traptorens.

voor WO I

art nouveau

Rooms Jan (Ontwerper)

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 138 (Gent)

Villa in art‐nouveaustijl met bewaarde originele straatafsluiting,
volgens archiefstukken van 1904 naar ontwerp van architect J.
Rooms. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen met
onregelmatige plattegrond gevormd door verspringende
rechthoekige volumes onder wolfs‐ en schilddaken.

hekpijlers,
kippenhokken,
koetshuizen,
stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

art nouveau

Rooms Jan (Ontwerper)

Villa naar ontwerp van J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 140 (Gent)

Onderkelderde villa van een en twee bouwlagen onder snijdende
wolfsdaken, volgens archiefstukken van 1906 en naar ontwerp van
architect J. Rooms. Bakstenen gebouw met art‐nouveau‐inslag.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

137241

Burgerhuis Villa Leonora

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 150 (Gent)

burgerhuizen
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder
mansardedak voorzien van twee dakkapellen, gedateerd ANNO 1906
op ruitvormige panelen onder de kroonlijst. Bakstenen lijstgevel op
hoge breukstenen sokkel met links getralied rondboogvormig
keldervenster.

voor WO I

137242

Burgerhuis ontworpen door Urbain
Crommen

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 158 (Gent)

Rijhuis in art‐nouveaustijl, met twee traveeën en drie bouwlagen
onder pannen zadeldak, gedateerd 1908 op de fries en volgens
opschrift naar ontwerp van architect Urbain Crommen.

burgerhuizen

voor WO I

137243

Twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 160‐162 (Gent)

burgerhuizen
Twee identieke rijhuizen van één travee en drie bouwlagen in
spiegelbeeldschema, naar verluidt van circa 1910, met lijstgevels met
art‐nouveau‐inslag.

voor WO I

137244

Burgerhuis naar ontwerp van J. Rooms

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 168 (Gent)

burgerhuizen
Onderkelderd rijhuis, gedateerd 1909 op gevelsteen en volgens het
plintopschrift naar ontwerp van architect J. Rooms. Eclectisch en art‐
nouveaugetinte bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen.

137245

Sint‐Amanduskapel

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 2 (Gent)

De barokkapel gebouwd in 1720‐1721 in opdracht van bisschop
Philippus van der Noot bevindt zich op de Kapelle‐ of Sint‐
Amandsberg, de hoogste en enig overblijvende duinheuvel van Sint‐
Amandsberg. Eénbeukige kapel van vier traveeën met driezijdig
afgesloten koor.

137246

Klooster zusters Onze‐Lieve‐Vrouw
Visitatie

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 3‐5 (Gent)

Eerste aankoop van gronden voor de congregatie aan de
Visitatiestraat begrepen tussen de Gerard‐ en de Halvemaanstraat in
1848. Oprichting van de lagere school en het noviciaat in 1850 en
inzegening van de eerste gebouwen. Nadien stelselmatig uitgebreid
met nieuwe afdelingen onder meer oprichting van de normaalschool
in 1888. Neogotische tuinkapel, vermoedelijk opgetrokken in het
derde kwart van de 19de eeuw. Heilige Jozefkapel gebouwd in 1870
ter vervanging van de kleine oude kloosterkapel.

902/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

Rooms Jan (Ontwerper)

art nouveau

Crommen Urbain (Ontwerper)

voor WO I

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste kwart
18de eeuw

barok

Bressers Adrien (Ontwerper)

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

neogotiek

De Schrijver J. (Ontwerper)
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137247

Parochiekerk Heilige Amandus en Heilige
Jozef

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 4 (Gent)

parochiekerken tweede kwart
Oorspronkelijk eenvoudige driebeukige bakstenen kerk met
19de eeuw,
ingebouwde westtoren, gebouwd in 1846‐1847 naar ontwerp van
interbellum
architect Mathias Wolters. Ingrijpend verbouwd in 1932‐1940 door
architecten Jan en Antoine Rooms: van de uitwendige kerk bleef enkel
de tweede en derde geleding van de westtoren met spits behouden;
de kruisbeuk, koor, sacristie en doopkapel werden toegevoegd.

137248

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat 7, 7A (Gent)

Alleenstaande pastorie, met voortuin en fraai ijzeren toegangshek
tussen vernieuwde bakstenen hekpijlers. Neoclassicistisch dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, opgetrokken in
1855‐1856 naar ontwerp van architect Poelman. Aansluitende tuin
naast en achter de woning.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
pastorieën,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

137249

Begraafplaats Campo Santo

Gent

Sint‐Amandsberg

Visitatiestraat zonder nummer (Gent)

Het Campo Santo is gelegen op de noordelijke helling van de
Kapelleberg. De oprichting van het Campo Santo is te danken aan
pastoor Van Damme. Op 8 december 1847 werden zowel de nieuwe
parochiekerk, toegewijd aan Heilige Amandus en Heilige Jozef, als het
kerkhof ingewijd. Het huidige kerkhof met zijn aanzienlijke omvang en
onregelmatige begrenzingen is het resultaat van verschillende
uitbreidingen. Het geheel is volledig omheind of ommuurd en
voorzien van verscheidene hekken, wat de begraafplaats het typisch
gesloten karakter verleent.

tuin‐ en
parkbeplantinge
n,
oorlogsgedenkt
ekens,
omheiningsmur
en,
kerkhofkapellen
, hekken,
begraafplaatsen

vanaf 1975, na
WO II,
interbellum,
19de eeuw

137440

Villa in cottagestijl

Gent

Sint‐Amandsberg

Waterdreef 13 (Gent)

Ruime cottage‐villa, volgens archiefstukken gebouwd in 1909 naar
ontwerp van architect J. Rooms en typevoorbeeld van de vele
landhuizen die hij ontwierp. Alle gevels zijn gekenmerkt door een
levendig volumespel verkregen onder meer door de in‐ en
uitspringende gevelpartijen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

137465

Hoeve Schuurgoed

Gent

Sint‐Amandsberg

Westveldstraat 1 (Gent)

Voorheen omwalde historische hoeve gedateerd 1662 op sluitsteen
van toegangspoort. Verankerde en gewitte bakstenen poortgevel met
ezelsrug en brede korfboogvormige doorgang achter deels bewaarde
wal met haag. Ten westen, voormalige boerenwoning van vijf
traveeën en van het enkelhuistype.

boerenwoninge
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

137526

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 103‐105 (Gent)

Dit burgerhuis in art‐decostijl met beaux‐artsgetinte kenmerken werd burgerhuizen
eind 1928 ontworpen door bouwkundige Maurice De Wilde, en
opgetrokken in 1929. De rijwoning telt drie bouwlagen onder een plat
dak en is voorzien van een lijstgevel met een rood baksteenparement,
verlevendigd met bepleisterde vlakken.

interbellum

137527

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 111‐113 (Gent)

Dit burgerhuis in art deco werd in 1935 ontworpen door architect
Ernest Snoeck, zie naamsteen en bouwaanvraag. De rijwoning telt
drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een lijstgevel
opgebouwd uit geel baksteenparement.

burgerhuizen

interbellum

137528

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 112 (Gent)

Dit burgerhuis met art‐decokenmerken werd in 1931 in het kadaster
geregistreerd. Deze woning behoort tot de basisbebouwing van de
Wolterslaan, die voornamelijk bestaat uit aaneengesloten
interbellumwoningen van twee tot drie bouwlagen in matig
progressieve baksteenarchitectuur.

burgerhuizen

interbellum

137529

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 114 (Gent)

Dit burgerhuis in baksteenarchitectuur werd in 1931 in het kadaster
geregistreerd. De rijwoning is twee traveeën breed en telt drie
bouwlagen onder een pannen zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

903/1748
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neogotiek

Rooms Antoine (Ontwerper),
Rooms Jan (Ontwerper), Wolters
Mathias Jozef (Ontwerper)

neoclassicisme

Poelman E. (Ontwerper)

cottagestijl

Rooms Jan (Ontwerper)

De Wilde Maurice (Ontwerper),
De Clercq Gustaaf (Uitvoerder),
De Clercq Libor (Uitvoerder)

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)
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137530

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 119 (Gent)

Dit burgerhuis in art deco werd in 1939 ontworpen door architect
Ernest Snoeck, zoals vermeld in de gevelsteen. De rijwoning met een
bakstenen lijstgevel telt drie bouwlagen onder een uitkragend plat
dak, langs weerszijden ondersteund door twee getrapte consoles.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137531

Art‐decoburgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 121 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in art deco werd in 1939 ontworpen door architect
Ernest Snoeck, zoals ook vermeld in de gevelsteen. De rijwoning telt
drie bouwlagen onder een plat dak. Het gevelontwerp is duidelijk
verticaal in twee verschillend vormgegeven traveeën opgedeeld. In de
deurtravee is glas in lood bewaard.

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137532

Art‐decoburgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 127 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in art deco werd in 1932 ontworpen door architect
Ernest Snoeck, zijn naam is vermeld in een gevelsteen. Het
gevelontwerp is onderverdeeld in twee traveeën, waarbij in de smalle
deurtravee rechts glas‐in‐loodpanelen bewaard zijn.

interbellum

art deco

Snoeck Ernest (Ontwerper)

137533

Eenheidsbebouwing

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 152‐160 (Gent)

meergezinswoni interbellum
Deze eenheidsbebouwing van meergezinswoningen in
baksteenarchitectuur werd in 1936 in het kadaster geregistreerd. De ngen
onconventionele indeling met gekoppelde inkomdeuren voor de
beneden‐ en bovenwoningen toont de invloed van de Amsterdamse
School.

137534

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 161 (Gent)

Dit burgerhuis in art deco werd in 1932 ontworpen door Jules
Vandersichel. De rijwoning met lijstgevel telt drie bouwlagen onder
een pannen zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Vandersichel Jules (Ontwerper)

137535

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 171, 171A (Gent)

Dit burgerhuis met een bakstenen lijstgevel in een modernistische stijl burgerhuizen
werd in 1935 ontworpen door architect Constant Semal. De architect
gaf aan deze woning haar karakter door de bijzondere materialiteit
van de omlijsting op de bovenverdiepingen.

interbellum

modernisme

Semal Constant (Ontwerper)

137536

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 55‐57 (Gent)

Dit burgerhuis werd in 1932 ontworpen door architect Armand De
Buck in opdracht van Camiel De Zutter. Het ontwerp sluit aan bij het
eerder traditionele segment van het oeuvre van de architect. De
rijwoning is twee traveeën breed en telt drie bouwlagen onder een
plat dak. De lijstgevel is opgebouwd uit een zandkleurig
baksteenparement op een hardstenen plint.

burgerhuizen

interbellum

137537

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 64, 64A (Gent)

Dit burgerhuis met een bakstenen lijstgevel met art‐decokenmerken
werd in 1933 in het kadaster geregistreerd en is een vrij gaaf
bewaard voorbeeld van een interbellumwoning. De woning is twee
traveeën breed en telt drie bouwlagen onder een mank zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

137538

Woning Pennoit

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 71 (Gent)

Grondige verbouwing door architect Luc Pennoit van een bestaande burgerhuizen
woning in zijn eigendom. Hoewel het pand verbouwd is volgens een in
1982 goedgekeurde bouwaanvraag, sluit het qua vormgeving nog
sterk aan bij het brutalisme van Gentse bureaus als BARO en Raman
en Schaffrath. Het pand telt drie bouwlagen onder een zadeldak.

vanaf 1975

137539

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 77 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis werd in 1932 ontworpen door de Gentse architect
Georges Merlé. De woning vertoont een mengeling van art deco en
beaux‐artsstijl. De onderkelderde rijwoning is twee traveeën breed en
telt twee bouwlagen onder een flauw hellend lessenaarsdak. De
lijstgevel met hardstenen plint is opgebouwd uit een parement van
zandkleurige baksteen.

interbellum

137540

Burgerhuis

Gent

Sint‐Amandsberg

Wolterslaan 85 (Gent)

burgerhuizen
Dit burgerhuis in beaux‐artsstijl met art‐decokenmerken werd eind
1927 ontworpen door Jean De Schrijver, en opgetrokken in 1928. De
rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak. De
bakstenen lijstgevel met bepleisterde geveldelen wordt bovenaan
afgelijnd door een houten kroonlijst met centraal het jaartal 1928, op
gedecoreerde consoles.

interbellum

904/1748

plantensoort

context

persoon

De Buck Armand (Ontwerper)

brutalisme

Pennoit Luc (Ontwerper)

Merlé Georges (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

De Schrijver Jean (Ontwerper)
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132158

Kasteeldomein Herry

Gent

132159

Alleenstaand herenhuis

132157

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Sint‐Denijs‐Westrem Adelaarsstraat 24, 24A (Gent)

Kasteel gelegen midden in park met lichte glooiingen als rest van
vroegere duinenrijen. Empire ingangspoort met zwaar ijzeren hek,
afkomstig van de Kortrijksepoort. Kasteel in neo‐Vlaamserenaissance‐
stijl, volgens archiefstukken in kern opklimmend tot 1886 en
uitgebreid tot zijn huidige vorm in 1903.

dreven, hekken, vierde kwart
19de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
parken, vijvers

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Adelaarsstraat 5 (Gent)

Iets achterin gelegen alleenstaand herenhuis van drie traveeën met
twee bouwlagen onder schilddak, uit tweede helft 19de eeuw.

herenhuizen

Dorpskom Sint‐Denijs‐Westrem

Gent

De aanleg van de dorpskom van Sint‐Denijs‐Westrem gebeurde aan
Sint‐Denijs‐Westrem Adelaarsstraat, Gemeenteplein, Kleine
Gentstraat, Krijzeltand, Loofblommestraat, het einde van de 19de eeuw in een uniforme traditionele stijl.
Oudeheerweg, Sint‐Dionysiusstraat (Gent)

openbare
vierde kwart
pleinen, dorpen 19de eeuw

132258

Ensemble bungalows ontworpen door D.
Craet

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Armand Bourdonlaan 2‐7, 8‐10 (Gent)

De Armand Bourdonlaan omvat een geheel van acht bungalows en
woningen, ontworpen als een ensemble door de Gentse architect
Daniël Craet in de vroege jaren 1960.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bungalows

132259

Tweegezinswoning ontworpen door D.
Craet

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Armand Bourdonlaan 3‐5 (Gent)

132260

Villa ontworpen door D. Craet

Gent

132467

Villa De Geyter‐Stocké

132495

stijl

plantensoort

context

persoon

empire, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper)

na WO II

modernisme

Burssens Frida (Ontwerper), Craet
Daniël (Ontwerper)

Tweegezinswoning, gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect
Daniël Craet en deel uitmakend van een ensemble woningen door
deze architect ontworpen aan de Armand Bourdonlaan in
deelgemeente Sint‐Denijs‐Westrem.

meergezinswoni na WO II
ngen

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

Sint‐Denijs‐Westrem Armand Bourdonlaan 7 (Gent)

Villa ontworpen door de Gentse architect Daniël Craet in opdracht
van R. Dessomviele, volgens een bouwaanvraag van 1961. De villa
maakt deel uit van een ensemble woningen dat deze architect
ontwierp aan de Armand Bourdonlaan in Sint‐Denijs‐Westrem bij
Gent.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Belgiëlaan 35 (Gent)

Vrijstaande woning in brutalistische stijl, in 1968 ontworpen door het villa's
(bouwkundig
bekende, vooruitstrevende architectenbureau BARO. Kenmerkend
voor het brutalisme van BARO zijn de expressieve volumewerking en erfgoed)
de combinatie van zichtbare baksteen in combinatie met een aantal
elementen uit zichtbeton.

na WO II

brutalisme

BARO (Ontwerper)

Kasteeldomein Hamelinck

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Beukenlaan 20, Steenaardestraat 42
(Gent)

Sinds 1936 Sint‐Camillusinstituut. Enorm domein op de hoek met de
Steenaardestraat met neogotisch kasteel met verschillende
losstaande aanhorigheden onder meer de vroegere paardenstallen en
heden moderne paviljoenen. Parkaanleg met verbouwing van een
bestaande hoeve in 1874. Kasteel van 1892, uitgebreid circa 1914.
Prachtig aangelegd park met grote vijver en grot.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neogotiek

132496

Villa ontworpen door R. Dewettinck

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Beukenlaan 54 (Gent)

Alleenstaande villa ontworpen volgens een bouwaanvraag van 1968 villa's
door de Gentse architect Raoul Dewettinck in opdracht van Daniël De (bouwkundig
Buck. De villa vormt een illustratie van moderne villabouw onder een erfgoed)
vlinderdak.

na WO II

modernisme

Dewettinck Raoul (Ontwerper)

132605

Woning Bruyneel

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Boesbeeklaan 22 (Gent)

Bel‐etagewoning naar ontwerp van het vooruitstrevende
burgerhuizen
architectenbureau BARO, hier vertegenwoordigd door Eric Balliu, uit
april 1971. De modernistische rijwoning met brutalistische inslag
heeft een bakstenen straatgevel, voorzien van een beperkt aandeel
zichtbeton en wordt gemarkeerd door een gevelhoge smalle insprong
aan de rechterzijde.

na WO II

modernisme

Balliu Eric (Ontwerper), BARO
(Ontwerper)

132623

Hoeve

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Borluutstraat 2 (Gent)

Hoevetje schuin ingeplant ten opzichte van de huidige rooilijn; vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de 18de
eeuw.

905/1748

rabatten,
kasteelhoeven,
landhuizen,
paardenstallen,
parken, grotten,
tuinpaviljoenen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren)

hoeven

tweede helft
19de eeuw

18de eeuw
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133018

Woning Van Damme‐Petrens

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem David Tenierslaan 7 (Gent)

133323

Villa Cools met kinesistenpraktijk

Gent

133324

Eigen woning van ingenieur Guido De
Hondt

133456

korte beschrijving

datering

stijl

Monique Stoop ontwierp deze alleenstaande modernistische woning villa's
(bouwkundig
met typerende postmodernistische elementen voor de heer en
mevrouw Van Damme‐Petrens in 1983. De woning valt enerzijds op erfgoed)
door de duidelijk afleesbare functies waardoor zij vrij strak en
rationeel oogt, en anderzijds door de meer speelse details met
klassieke reminiscenties.

vanaf 1975

modernisme

Stoop Monique (Ontwerper)

Sint‐Denijs‐Westrem Frans Halslaan 7 (Gent)

villa's
Villa, oorspronkelijk met praktijk voor kinesitherapie en zwembad,
naar ontwerp van het 'Studiebureel voor architektuur en stedenbouw (bouwkundig
erfgoed)
I. Van Mossevelde en P. Nelis' uit februari 1970 en opgetrokken in
opdracht van G. Cools. Het pand is een zeldzaam voorbeeld van
brutalistische architectuur, met twee bouwlagen onder een plat dak.

na WO II

brutalisme

Van Mossevelde Ivan A.L.J.
(Ontwerper)

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Frans Halslaan 8 (Gent)

De woning van Guido De Hondt werd vergund in 1973, hetzelfde jaar villa's
als de aanpalende architectenwoning van Jos Van Driessche. Hoewel (bouwkundig
erfgoed)
de plannen bij de bouwaanvraag ingediend werden door Guido De
Hondt, zou Jos Van Driessche verantwoordelijk geweest zijn voor het
ontwerp. Beide panden vertonen qua vormgeving sterke
overeenkomsten.

na WO II

Hoekhuis In het Gemeentehuis

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 1 (Gent)

Hoekgebouw met de Loofblommestraat in neotraditionele stijl van
1895. Bakstenen gebouw met voorgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder steil zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

133458

Café 't Zonneke

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 14 (Gent)

Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
brede zijtrapgevels respectievelijk uitziend in de Oudeheerweg en
Krijzeltand, volgens archiefstukken daterend van 1889.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

133459

Gemeentehuis van Sint‐Denijs‐Westrem

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 2 (Gent)

Neotraditioneel gebouw naar ontwerp van bouwmeester H. Geirnaert gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
en daterend van 1895. Bak‐ en natuurstenen complex bestaande uit n
een twee bouwlagen hoge en drie traveeën brede lijstgevel.

neotraditioneel

133460

Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 3‐4 (Gent)

Aan het gemeentehuis aansluitende neotraditionele woonhuizen van burgerhuizen
respectievelijk drie en twee traveeën en twee en één bouwlaag onder
zadeldaken, eveneens van circa 1895.

neotraditioneel

133461

Café Hof van Vlaanderen

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 6‐7 (Gent)

cafés
Voormalig café Hof van Vlaanderen met heden grijsgeschilderde
neotraditionele voorgevel met anderhalve bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak.

133457

Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Gemeenteplein 9‐12, 13, 12A (Gent)

Sobere neotraditionele gevelwand met twee bouwlagen en zadeldak, burgerhuizen
daterend van 1899.

vierde kwart
19de eeuw

neotraditioneel

133469

Villa Van Wynsberghe

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Geo Verbancklaan 1 (Gent)

Architect Van Mossevelde ontwierp volgens een bouwaanvraag van villa's
1974 op een ruim, zuidelijk georiënteerd perceel in een residentiële (bouwkundig
erfgoed)
verkaveling een woning voor de familie Van Wijnsberghe in een
innoverende laatmodernistische stijl met brutalistische elementen.
De villa werd opgetrokken in bruin‐zandkleurige baksteen in
halfsteens verband onder plat dak. Kenmerkend in het werk van
architect Van Mossevelde is het gesloten, vrij monolithische karakter
aan de buitenzijde van de villa.

na WO II

modernisme

Van Mossevelde Ivan A.L.J.
(Ontwerper)

133763

Villa in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hemelrijkstraat 1 (Gent)

Door hoge loofbomen verscholen, achterin gelegen villa in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl, in kern daterend van circa 1900, naar
verluidt uitgebreid in 1919 door architect Todt. Oorspronkelijk bak‐
en hardstenen gebouw op rechthoekige plattegrond met twee
bouwlagen en mansardedak met oeils‐de‐boeuf. In 1919 links en
rechts respectievelijk voorzien van een brede vooruitspringende
travee met topgevelbekroning en torenvormige uitbouw met drie
bouwlagen onder koepelvormig dak met lantaarntje.

voor WO I,
interbellum,
vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Todt Frans (Ontwerper)

906/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

De Hondt Guido (Ontwerper), Van
Driessche Jos (Ontwerper)

neotraditioneel

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neotraditioneel
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133764

Burgerhuis

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hemelrijkstraat 113 (Gent)

burgerhuizen
Burgerhuis met heden gecementeerde neo‐Lodewijk XVI‐getinte
voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van
1868. Dubbelhuis met verticaliserende verdiepte hoekpilasters en
middenrisaliet voorzien van steektrap.

133765

Boerenwoning

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hemelrijkstraat 67 (Gent)

Haaks ingeplante, achterin gelegen boerenwoning met omhaagd, met boerenwoninge 18de eeuw
gras begroeid en beboomd erf. Woonhuis van heden zeven traveeën n, hagen,
en één bouwlaag onder zadeldak met linker zijaandak op geprofileerd hoeven, schuren
schouderstuk, in kern opklimmend tot 18de eeuw. Haaks op het
woonhuis, in L‐vorm aangebouwde recentere dwarsschuur.

133766

Langgestrekte hoeve

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hemelrijkstraat 7 (Gent)

Haaks op de straat ingeplante hoeve van het langgestrekte type met hekken,
heden omringende tuin en nieuw hek. Ten noorden, woonhuis van zes langgestrekte
hoeven
traveeën met één bouwlaag en zadeldak met zijaandaken en
muurvlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Rechts schuin
aangebouwde stallen onder laag zadeldak.

133767

Burgerhuis Les Châtaigniers

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hemelrijkstraat 95 (Gent)

parken, vijvers, derde kwart
Alleenstaand burgerhuis met omringend park en vijver, volgens
19de eeuw
kadastergegevens daterend van circa 1872, en gebouwd op de plaats burgerhuizen
van een hoeve. Heden ontpleisterde voorgevel van drie traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak met twee oeils‐de‐boeuf.

133790

Villa Goeffers

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Henry Stanleylaan 1 (Gent)

villa's
Villa gebouwd in opdracht van Adrienne Goeffers, volgens een
bouwaanvraag van 1962 naar ontwerp van Eric Balliu. De vrijstaande (bouwkundig
villa omvat twee bouwlagen onder een hoog oplopend, asymmetrisch erfgoed)
zadeldak.

na WO II

133881

Brouwerij Roegiers

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hogeheerweg 1, Kerkwegel 1 (Gent)

brouwerijen,
Behouden woonhuis en kelder van de brouwerij. Burgerhuis met
voortuin afgesloten door een fraai ijzeren hek uitziend op het kerkhof. brouwerswonin
Bepleisterde en geschilderde voorgevel met dubbelhuisopstand, vijf gen, hekken
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1838.
Rechts aangebouwde vleugel van drie traveeën en twee bouwlagen.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

133880

Parochiekerk en pastorie Sint‐Denijs met
omgeving

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel,
Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)

bijgebouwen,
De huidige neogotische Sint‐Denijskerk met omringend ommuurd
kerkhof, de omlopende kerkwegel en de Pastorijdreef, de tegenover boerenwoninge
de kerk gelegen neogotische pastorie, enkele voormalige brouwers‐ n, cafés, dorpen
en bloemistenhuizen, typische 19de‐eeuwse dorpshuizen en vroegere
herbergen bepalen de oude parochiekern.

134051

Woning Goeffers‐Impens

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Hubert Malfaitlaan 1 (Gent)

villa's
De modernistische villa werd volgens een bouwaanvraag van 1961
(bouwkundig
ontworpen door de Gentse architect Eric Balliu als een
eengezinswoning voor de familie Goeffers‐Impens. Witgeschilderde erfgoed)
bakstenen villa van twee bouwlagen opgevat als een relatief gesloten
volume onder een flauw hellend zadeldak, met ten noorden een
eenlaagse aanbouw met garage onder plat dak.

na WO II

modernisme

Balliu Eric (Ontwerper)

134143

Woning De Facq‐De Rycker

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem James Ensorlaan 11 (Gent)

Vrijstaande woning naar ontwerp van architect Daniël Craet, volgens villa's
bouwaanvraag van 1959 gebouwd in opdracht van Eugeen De Facq‐ (bouwkundig
erfgoed)
De Rycker en in 1965 en 1969 aangepast en uitgebreid, eveneens
naar ontwerp van Craet. De woning is typerend voor het rustige,
evenwichtige modernisme van Craet.

na WO II

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

134182

Station Sint‐Denijs‐Westrem

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Jean‐Baptiste de Ghellincklaan 2 (Gent)

Typisch plattelandsstation daterend van circa 1910 op de vernieuwde stationsgebouw voor WO I
spoorlijn Gent‐Kortrijk. Sober bakstenen gebouw van zeven traveeën en
met markerend hoofdgebouw, derde tot vijfde travee, en twee
bouwlagen.

134183

Station Sint‐Denijs‐Westrem met
omgeving

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Jean‐Baptiste de Ghellincklaan 2‐3, 7,
Octaaf Soudanstraat 19, 28‐30 (Gent)

Het dorpsgezicht omvat het stationsgebouw van Sint‐Denijs‐Westrem stationsgebouw voor WO I
en haar omgeving, namelijk twee tegenoverliggende hoekhuizen met en, cafés
cafés aan de kruising met de Octaaf Soudanstraat, evenals een
aanpalend rijhuis.

907/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

18de eeuw

Balliu Eric (Ontwerper)
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134184

Boerenwoning

Gent

134382

Alleenstaand burgerhuis

134383

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Denijs‐Westrem Jean‐Baptiste de Gieylaan 16 (Gent)

Achterin gelegen boerenhuisje van het langgestrekte type met
omhaagde voortuin. Woongedeelte van vier traveeën met één
bouwlaag onder zadeldak, door muurankers in de rechterzijgevel
gedateerd 1846. Voormalige bakoven in linkerhoek van de voortuin.

tweede kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kerkdreef 1 (Gent)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door burgerhuizen,
hekken
een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee
bouwlagen onder schilddak, daterend van 1870. Uitgewerkte houten
deur met gesculpteerde maskers en griffioenen.

Parochiekerk Sint‐Denijs met kerkhof

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kerkdreef 11 (Gent)

Neogotische kerk gebouwd door architect M.J. Wolters ter
vervanging van het in 1845 gesloopte romaanse kerkje uit de 12de
eeuw. Sober bak‐ en hardstenen gebouw onder zadeldak, omgeven
door een ommuurd kerkhof, aan de Kerkdreef voorzien van fraaie
ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet. De
plattegrond vertoont een driebeukig schip van zes traveeën met koor
van twee traveeën en vijfzijdige sluiting.

134384

Herberg 't Zwaantje

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kerkdreef 2, Loofblommestraat 30 (Gent)

Deel van de vanouds bekende herberg 't Zwaantje, reeds vermeld in herbergen
1775 en zetel van de rederijkerskamer de Loofblomme naar dewelke
de vroegere Kerkstraat nu genoemd wordt. Ingeplant op de hoek van
de Kerkdreef en het driehoekig pleintje met grote lindeboom,
vrijheidsboom van 1918.

134385

Gemeenteschool

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kerkdreef 7‐9 (Gent)

Gemeenteschool bestaande uit een op de rooilijn achterin springend
schoolhuis, een blinde gevel met nieuwe bovenbouw van de
dwarsvleugel en een laag poortgebouw met naampaneel onder
pseudofronton en nis. Schoolhuis met sobere bakstenen voorgevel
van drie traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, volgens
archiefstukken daterend van 1880.

134419

Schoolgebouw en dorpswoning

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kleine Gentstraat 2‐6 (Gent)

Voormalig schoolgebouwtje, heden omgevormd tot twee huisjes met dorpswoningen, tweede kwart
lagere scholen 19de eeuw,
aangepaste empire getinte voorgevel op een gevelsteen boven de
interbellum
rechterdeur gesigneerd en gedateerd: F. De Coninck fecit ‐
MDCCCXXXIII. Rechts van de huisjes in de vroegere tuin werd circa
1937 een huis in imitatieve empirestijl gebouwd naar ontwerp van
architect J. Hebbelynck.

134420

Architectenwoning Daemers

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kleine Gentstraat 44 (Gent)

De architectenwoning van Antoon Daemers is ontworpen in 1977 en architectenwoni vanaf 1975
is opgevat als een bakstenen villa van één bouwlaag, vormgegeven in ngen
een functioneel, modernistisch architectuuridioom, voorzien van een
witte beschildering op een zwart geschilderde plint.

134421

Kasteeldomein Borluut

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kleine Gentstraat 46, 46B (Gent)

Het neoclassicistisch kasteel, een gebouw op rechthoekige
plattegrond met centrale voor‐ en achteruitbouw en rechts
aanleunende achthoekige toren en erker, werd gebouwd circa 1858
in opdracht van graaf Borluut d'Hoogstraate naar ontwerp van de
bekende tuinarchitect Van Damme‐Sellier, en wordt omgeven door
een prachtig park met exotische bomen en serpentijnvijver,
toegankelijk via een arduinen brug en ijzeren hek, geflankeerd door
vierkante hekpijlers met siervazen en is door een brede lindendreef
verbonden met de Kortrijksesteenweg. Achteraan in het park,
tuinpaviljoen in rococostijl.

908/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiekerken

neogotiek

Bibauw Ormond (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Ghyssels Jan
(Ontwerper), Wolters Mathias
Jozef (Ontwerper)

empire

De Coninck F. (Ontwerper),
Hebbelynck Jean (Ontwerper)

18de eeuw

lagere scholen, vierde kwart
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen)

opgaande
bomen, stallen,
dreven, hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
parken,
tuinpaviljoenen,
walgrachten,
boogbruggen,
serpentinevijver
s

rococo,
17de eeuw,
neoclassicisme
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I, WO I

Daemers Antoon (Ontwerper), De
Mey Jos (Ontwerper), Daemers
Antoon (Opdrachtgever)

Van Damme‐Sellier (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

134772

Klooster Sint‐Jozefgesticht

Gent

134774

Café Oranjehof

135131

Villa in Anglo‐Normandische stijl

135197

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Sint‐Denijs‐Westrem Kortrijksesteenweg 1025 (Gent)

Gesticht als benedictijnenklooster door graaf Jozef de Hemptinne
naast zijn kasteel te Maaltebrugge in 1866. Oorspronkelijk
kloostergebouw en kapel in neogotische stijl naar ontwerp van baron
J. Bethune. Achterin gelegen gebouwen op vierkante plattegrond met
centraal binnenplein. Heden Instituut Don Bosco.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
lagere scholen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Kortrijksesteenweg 1177 (Gent)

Bekend toeristencafé, volgens archiefstukken daterend van 1897.
Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Leiepark zonder nummer (Gent)

villa's
Imposante villa geïnspireerd op de Anglo‐Normandische stijl met
omringend beboomd park grenzend aan de Leie, gebouwd in 1936 op (bouwkundig
erfgoed)
de plaats van een gesloopt kasteel van de familie de Hemptinne in
opdracht van mevrouw Pierre Joos de ter Beerst ‐ de Hemptinne. De
ontwerpplannen dateren van 1935 en zijn van architect Charles Hoge.

Klooster, school en ouderlingentehuis van Gent
de zusters van Sint‐Vincentius‐à‐Paulo

Sint‐Denijs‐Westrem Loofblommestraat 2, Oudeheerweg 5
(Gent)

Klooster, school en ouderlingentehuis, gesticht in 1827. In 1831
eerstesteenlegging van een klooster. In 1845 werd een weeshuis
opgericht gevolgd door een kostschool. Vanaf de jaren 1860 begint de
grootste bouwcampagne. Heden enorm complex begrensd door de
Loofblommestraat, Pastorijdreef, Krijzeltand en Oudeheerweg met
nog behouden oude kapel doch grotendeels vernieuwde school‐ en
kloostergebouwen. Tot het complex behoort ook het neogotisch huis
van de directeur, daterend van 1900.

directeurswonin
gen, internaten,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
rusthuizen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart neogotiek
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO I

135198

Villa des Lilas

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Loofblommestraat 20 (Gent)

Achterin gelegen voormalig bloemistenhuis in neotraditionele
baksteenarchitectuur, van circa 1900. Omringende tuin afgesloten
door een laag bakstenen muurtje en fraai ijzeren hek tussen
vernieuwde hekpijlers.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

135199

Twee burgerhuizen

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Loofblommestraat 45‐47 (Gent)

Rijhuizenblok bestaande uit twee huizen met twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak, in kern minstens opklimmend tot het eerste
kwart van de 19de eeuw, aangepast in het derde kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

135236

Woning Deconynck‐Cornelis

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Maaltemeers 86 (Gent)

bungalows
Villa gebouwd op de hoek van de Armand Bourdonlaan en
Maaltemeers, volgens een bouwaanvraag van 1975 in opdracht van
Henri Deconynck en Rita Cornelis. De woning is een ontwerp van de
Oostendse architect Marcel Molleman, zoals vermeld op een
gevelsteen in de bakstenen omheiningsmuur: M. Molleman Architect.
Volgens een bouwaanvraag van 1983 werd de woning ten zuiden
uitgebreid met een bureau naar ontwerp van dezelfde architect.

vanaf 1975

135804

Woning De Somviele

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Oudeheerweg 8 (Gent)

villa's
Woning De Somviele werd ontworpen door architect Daniël
Grootaert vanaf 1966, met aanpassingen tot in de vroege jaren 1970. (bouwkundig
Deze grootschalige modernistische villa met zwembad en tuin getuigt erfgoed)
van een persoonlijke interpretatie van het modernisme en van een
assimilatie van de toenmalige internationale ontwikkelingen.

na WO II

909/1748

interbellum

stijl

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Bressers Adrien
(Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)

neotraditioneel

Molleman Marcel (Ontwerper)

modernisme

Blondeel Armand (Ontwerper), De
Buck Walter (Ontwerper),
Grootaert Dan (Ontwerper)
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135816

Woning Bowin

Gent

135817

Bungalow ontworpen door L. Janssens

135880

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Sint‐Denijs‐Westrem Overmeersstraat 16 (Gent)

Villa in naoorlogs modernisme, naar ontwerp van architect Frans
Mostmans uit 1976, in opdracht van F. Bowin en kadastraal
geregistreerd in 1977. Het nu witgeschilderde volume met
brutalistische inslag van twee bouwlagen onder plat en deels
afgeschuind dak is ingeplant op een trapeziumvormig, omhaagd
bouwperceel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vanaf 1975

modernisme

Mostmans Frans (Ontwerper)

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Overmeersstraat 21 (Gent)

Opvallende woning ontworpen door architect Lode Janssens, volgens bungalows
een bouwaanvraag van 1976 in opdracht van Van de Steen‐
Heremans. Eenlaagse villa met een heel individueel karakter,
aanleunend bij het brutalisme door het gebruik van zichtbare grijze
betonstenen.

vanaf 1975

brutalisme

Janssens Lode (Ontwerper)

Pastorie Sint‐Denijsparochie met tuin

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Pastorijdreef 2 (Gent)

Ruim dubbelhuis met voortuin afgesloten door een ijzeren hek op
bakstenen voet, rechts omhaagd en pastorietuin met deels bewaarde
aanleg. Voorgevel in neogotische stijl, volgens bouwaanvraag van
1881 en gesigneerd V. Hoecke, bouwkundige.

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

135997

Architectenwoning Jos Van Driessche

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Pieter Pauwel Rubenslaan 18, 18A (Gent)

De architectenwoning van Jos Van Driessche uit 1974 heeft een hoge architectenwoni na WO II
architecturale waarde. Het exterieur met zijn bijzondere materialiteit, ngen
in harmonie met en innig verweven met de tuin en de bijzondere
ruimtewerking in het interieur getuigen van een architecturale
maturiteit, een beheerst werken met harmonieuze verhoudingen en
een doorleefd toepassen van de architecturale principes uit de
voorgaande fase van zijn werk.

modernisme

Van Driessche Jos (Ontwerper)

136152

Heilige Sacramentskapel 't Putje

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putkapelstraat 101 (Gent)

Barok kapelletje, opgericht in 1687 op de plaats waar gewijde vaten,
gestolen in de Sint‐Martenskerk te Kortrijk, teruggevonden werden.
Belangrijk bedevaartsoord tot de Tweede Wereldoorlog. In 1944
grotendeels vernield door brand en heropgebouwd in 1958‐60 naar
ontwerp van architect A. Bressers.

bedevaartkapell vierde kwart
en
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw, na
WO II

barok,
neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Bressers Adrien
(Ontwerper)

136153

Villa Coigné

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 11 (Gent)

Modernistische villa onder platte daken volgens een bouwaanvraag
van 1961 ontworpen door architect Jean Van den Bogaerde in
opdracht van ingenieur Ivan Coigné. De woning werd gerealiseerd
door aannemer A. Baert.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

modernisme

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

136154

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 16‐18 (Gent)

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom een
ruim voorerf met boomgaard en toegankelijk via een ijzeren hek
tussen vierkante pijlers. Ten noorden, woonhuis van vijf traveeën met
één bouwlaag en zadeldak, heden met 19de‐eeuws voorkomen en
vermoedelijk gebouwd op de plaats van een oudere voorloper. Ten
oosten, ruime voormalige schuur en stallen, op een gevelsteen
gedateerd 1849, heden verbouwd tot woonhuis.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede kwart
n,
boomgaarden, 19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

136155

Architectenwoning Leopold Braeckman

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 17 (Gent)

Eigen woning van architect Leopold Braeckman uit 1961, gelegen op architectenwoni na WO II
een hellend hoekperceel met oprit en aangelegde voortuin. Villa op T‐ ngen
vormig grondplan, van één tot anderhalve bouwlaag in expo‐stijl met
kenmerkende vlinderdaken, expressieve luifel en verwerking van
breuksteen voor details in de voorgevel en voor de trappen naar de
voordeur.

expo‐stijl

Braeckman Leopold Jozef
(Ontwerper), Braeckman Leopold
Jozef (Opdrachtgever)

910/1748

stallen, hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en

na WO II

plantensoort

context

persoon
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136156

Kasteeldomein Puttenhove

Gent

136157

Hoeve

136158

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 26‐30 (Gent)

Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in
de 15de eeuw. Kasteel op U‐vormige plattegrond volgens een
noordwest‐zuidoost‐as ingeplant op de vroegere grondvesten.
Laatclassicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed
door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti.
Voorgevel van negen traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
snijdende schilddaken met vier achthoekige noktorentjes. Ten zuiden,
voormalig neerhof en stallen vermoedelijk samen met de
wederopbouw van het kasteel omgevormd tot portierswoningen en
koetshuizen, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Park in
landschappelijke stijl met toegangsdreef.

tuinpaviljoenen,
kasteelhoeven,
dreven, hekken,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
parken, vijvers,
landhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 29 (Gent)

Hoevecomplex met oudste deel vermoedelijk opklimmend tot de
17de eeuw, met ten noorden het woonhuis, ten zuiden stallen en ten
westen ruime aanhorigheden en stallen. Met gras begroeid en
beboomd erf. Woonhuis bestaande uit drie delen en vermoedelijk
daterend uit drie verschillende bouwperiodes.

boerenwoninge
n, hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen

17de eeuw,
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

Neerhof van kasteel Puttenhove

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Putstraat 32 (Gent)

Ver achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, toegankelijk via
een aarden weg en ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers.
Omhaagd voorerf met woonhuis en aanleunende stallen ten noorden
en ruime schuur ten oosten. Woonhuis van drie traveeën met één
bouwlaag onder zadeldak, daterend uit eerste helft 19de eeuw.

kasteelhoeven, eerste helft
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

136290

Woning Vanhove

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Rogier van der Weydenlaan 1 (Gent)

Vrijstaande woning ontworpen door architect Jean Van den Bogaerde villa's
(bouwkundig
volgens een bouwaanvraag van 1955 in opdracht van Marcel
erfgoed)
Vanhove. Woning Vanhove is één van de vroegste realisaties van
architect Van den Bogaerde, desalniettemin getuigt de woning reeds
van een voor die tijd vernieuwende vormgeving als een sobere
voorloper van de expo‐stijl.

expo‐stijl

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

136313

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Rosdamstraat 10 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen geschikt rondom een met gras
begroeid en beboomd erf en toegankelijk via een ijzeren hek. Ten
noorden, woonhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, met zijaandaken en muurvlechtingen, daterend uit eind
18de eeuw. Links aangebouwde varkensstallen onder lessenaarsdak.
Ruime dwarsschuur met aanbouwsels onder zadeldak met rechter
zijaandak, eveneens opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw,
stallen,
boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hoeven, schuren

136314

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Rosdamstraat 8 (Gent)

Voorheen omwalde hoeve met losse bestanddelen en boomgaard,
van de straat afgescheiden door een gracht en toegankelijk via twee
ijzeren hekken tussen vierkante gemetselde hekpijlers. Ten westen,
woonhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak, in kern
minstens opklimmend tot eerste helft 18de eeuw. Ten zuiden en
voorheen buiten de omwalling gelegen ruime stallen. Ervoor
bakstenen bakoventje.

boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht

911/1748

na WO II

plantensoort

context

persoon
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136359

Landhuis Het Anker

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Scheepsankerstraat 1 (Gent)

aanlegplaatsen, 18de eeuw,
Achterin gelegen alleenstaand herenhuis met omringende tuin en
tweede helft
hekpijlers,
toegang via twee behouden bepleisterde, geblokte hekpijlers.
19de eeuw
landhuizen
Gebouw op L‐vormige plattegrond met één bouwlaag en
mansardedak met houten dakkapellen onder driehoekig fronton, met
kern mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw en met aanpassingen uit
tweede helft 19de eeuw. Erachter gelegen haakse verbouwde stallen
met gewitte bakstenen gevels onder zadeldak, met het huis
verbonden door een korfboogvormige poortomlijsting onder
pannendakje.

136852

Architectenwoning van Gaston Rombaut

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Soenenspark 28 (Gent)

Architectenwoning ontworpen volgens een bouwaanvraag van 1959
door architect Gaston Rombaut, die het pand tot aan zijn dood
bewoonde. Interessante villa onder licht hellende, platte daken,
bestaande uit drie vleugels van één en twee bouwlagen, volgens een
U‐vormige plattegrond geopend naar de tuin.

architectenwoni na WO II
ngen

136853

Modernistische villa

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Soenenspark 57 (Gent)

Modernistische villa van circa 1936 met omringende tuin.
Gecementeerd parement; een en twee bouwlagen gescheiden door
sterk horizontaliserende overstekende pannendaken, doorbroken
door monumentale schouwen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

136854

Villa Colman

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Soenenspark 8, 8A (Gent)

Woning Colman, gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Henry villa's
van de Velde en uitgevoerd door zijn medewerker M. Gerard. Ruime (bouwkundig
erfgoed)
villa op L‐vormige plattegrond, opgetrokken uit baksteen onder
verspringende zadel‐ en schilddaken.

interbellum

136951

Woning Defevere

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Stijn Streuvelslaan 5 (Gent)

Sobere, modernistische woning uit 1976, naar ontwerp van de
architecten Johan Raman en Fritz Schaffrath, gebouwd in opdracht
van de heer en mevrouw Defevere. De halfvrijstaande woning met
parement in roodbruine baksteen in halfsteens verband telt drie
verdiepingen onder een met donkergrijze, betonnen sneldekpannen
gedekt zadeldak, voorzien van twee slanke, hoge, cilindervormige
schoorstenen.

burgerhuizen

vanaf 1975

modernisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

136952

Woning Claessens

Gent

Sint‐Denijs‐Westrem Stijn Streuvelslaan 7 (Gent)

Sobere, modernistische woning uit 1972, naar ontwerp van de
architecten Raman en Schaffrath, gebouwd in opdracht van de heer
en mevrouw Claessens. De halfvrijstaande woning met parement in
roodbruine baksteen telt drie verdiepingen onder een met
donkergrijze betonpannen gedekt zadeldak.

burgerhuizen

na WO II

modernisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

134440

Wegkapel toegewijd aan het Heilig Kruis

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Knippegroen zonder nummer (Gent)

Wegkapel toegewijd aan het Heilig Kruis, opgericht in 1856.
Bakstenen kapel onder zadeldak met metalen kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

136204

Wegkapel

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Rapenburgstraat zonder nummer (Gent)

Klein bakstenen wegkapelletje op basis onder tentdakje met kruis en pijlerkapellen
steekboogvormig tralievenster. Op een topografische kaart van 1868
staat reeds een kapel aangeduid op deze plaats.

136570

Café Onder den toren

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Sint‐Kruis‐Winkeldorp 104 (Gent)

Dubbelhuis met drie traveeën, twee bouwlagen en geknikt zadeldak
tussen zijaandaken met vlechtingen, uit vierde kwart 18de eeuw.
Bakstenen lijstgevel met centrale deurtravee gevat tussen geblokte
hoekbanden.

136571

Herenhuis

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Sint‐Kruis‐Winkeldorp 112C‐D (Gent)

Herenhuis, heden behorend bij het klooster en rusthuis van de zusters herbergen,
van Sint‐Jozef. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
geknikt zadeldak, in de waaier van centraal deurvenster gedateerd
1779. Witgeschilderde bakstenen lijstgevel in classicistische stijl.

136572

Dorpsschool en kapel

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Sint‐Kruis‐Winkeldorp 19 (Gent)

Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, van 1863, naar verluidt naar ontwerp van architect E. de
Perre‐Montigny. Rechts van het gebouw, voor het erf van een
verbouwd hoevetje, bakstenen kapelletje op sokkel met zadeldekje en
metalen kruis daterend van 1881.

912/1748

typologie

cafés

lagere scholen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Rombaut Gaston (Ontwerper),
Rombaut Gaston (Opdrachtgever)

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

van de Velde Henry (Ontwerper),
Gérard Marcel (Uitvoerder)

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

classicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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136573

Pastorie Heilige Kruisparochie met tuin

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Sint‐Kruis‐Winkeldorp 65 (Gent)

Pastorie daterend van circa 1860, naar ontwerp van architect
Edmond de Perre‐Montigny. Achterin gelegen pastorie in grote
omwalde tuin aansluitend bij de Heilige Kruiskerk met kerkhof.
Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak.

sites met
walgracht,
pastorieën,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

136574

Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Sint‐Kruis‐Winkeldorp 67 (Gent)

Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot eind 13de of
begin 14de eeuw. Driebeukige hallenkerk met vierkante westtoren,
geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de
noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een
schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.
Ommuurd kerkhof omheen de kerk met een collectie aan
voornamelijk 20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
militaire
ereperken,
omheiningsmur
en

15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
14de eeuw

Minard Louis (Ontwerper),
Vandenbogaert Guillaume
(Ontwerper)

137507

Bedevaartkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van
Troost ter Warande

Gent

Sint‐Kruis‐Winkel

Winkelwarande zonder nummer (Gent)

Bedevaartkapel, omringd door linden en volgens overlevering
gesticht in de 16de eeuw ingevolge een belofte door een Spaans
officier. Vergroot heropgebouwd in 1863 in neobarokstijl en volgens
kadastergegevens vergroot in 1887. Eenbeukige kapel van drie
traveeën onder zadeldak en driezijdige koorsluiting met houten
dakruiter.

bedevaartkapell derde kwart
en
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

132569

Woning De Baets

Gent

Wondelgem

Blauwstraat 87 (Gent)

burgerhuizen
Halfvrijstaande woning in brutalistische stijl, volgens een
goedgekeurde bouwaanvraag van 1970 opgetrokken naar ontwerp
van de architecten Johan Raman en Fritz Schaffrath voor de heer en
mevrouw De Baets. De woning, met parement in bruine Scheldesteen,
telt drie bouwlagen onder een combinatie van platte daken en
lessenaarsdaken, doorbroken door twee schoorsteenpijpen.

132645

Villa Les Hêtres

Gent

Wondelgem

Botestraat 102 (Gent)

Grote villa van 1924 in romantische stijl, geïnspireerd op de Engelse
landhuizen met veel uitsprongen, aanbouwsels met puntgevels en
imitatievakwerk.

132646

Woning Van Rompaey

Gent

Wondelgem

Botestraat 103 (Gent)

132647

Landhuis Les Cygognes met park

Gent

Wondelgem

132648

Lusthuis Meulewater

Gent

Wondelgem

brutalisme

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

cottagestijl

Woning naar een ontwerp uit 1972 van Louis Hagen, die werkzaam
was binnen het Gentse architectenvennootschap BARO, Buro voor
architektuur en ruimtelijke ordening. Woning Van Rompaey getuigt
van een grote eenheid tussen interieur en exterieur, en van een
dialoog met de tuin en de oriëntatie.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

brutalisme

Botestraat 131‐133 (Gent)

Omgracht domein met ten oosten een toegangspad leidend naar een
ijzeren hek tussen ronde bepleisterde pilasters. Fraaie tuin in
landschappelijke stijl met vijver uitlopend in de omwalling. Ruim
landhuis naar verluidt opgetrokken in 1948 naar ontwerp van Jules
Van den Hende. Oude stallen van baksteen op L‐vormige plattegrond,
verbouwd in 1881 en 1901.

19de eeuw, na
hekken,
WO II
hekpijlers,
landhuizen,
parken, stallen,
vijvers,
walgrachten,
ommuurde
moestuinen

Botestraat 50 (Gent)

villa's
Villa in grote beboomde tuin, in kern daterend van 1866, toen een
ouder huis werd verbouwd. Nogmaals verbouwd en uitgebreid door (bouwkundig
architect J. Rooms, met drie puntgevels in 1903. Verankerd bakstenen erfgoed)
gebouw van twee bouwlagen onder tentdak.

913/1748

context

persoon

neobarok

na WO II

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

plantensoort

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

BARO (Ontwerper), Hagen Louis
(Ontwerper)

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper),
Van den Hende Jules (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

132803

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Wondelgem

Buntstraat 159 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning ten noorden met
nagenoeg blinde straatgevel en aanleunend dienstgebouw onder
afzonderlijk zadeldak, ten westen dwarsschuur; vermoedelijk uit
eerste kwart 19de eeuw. Houten muurkapelletje met recent
heiligenbeeld.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen,
kastkapellen

132907

Villa met paardenstallen

Gent

Wondelgem

Coomansheide 2 (Gent)

Zeer ruime villa gelegen in een uitgestrekte tuin, geïnspireerd op de
romantische Engelse landhuizen: puntgevels met pleister‐ en vakwerk
en leien bedaking van 1924, vermoedelijk naar ontwerp van de
eigenaar‐aannemer M. Wuytack; vanaf 1925 woonhuis van architect
Ch. Van Driessche. Bijhorende paardenstallen in L‐vorm en
dienstwoning van 1921‐22.

architectenwoni interbellum
ngen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

133257

Rij sociale woningen van 1934

Gent

Wondelgem

Fabriekstraat 1‐31, Molenstraat 217‐223,
Oogststraat 54‐60 (Gent)

Rij van 24 arbeiderswoningen, van 1931 tot 1934 gerealiseerd door
de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard naar ontwerp van
architect Guillaume Vandenbogaert en uitgevoerd door aannemer J.
Vandekerkhove uit Ingelmunster.

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen

133680

Hoeve

Gent

Wondelgem

Gundlichstraat 12 (Gent)

In kern oude hoeve, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, doch in hoeven
de loop van de 20ste eeuw op ingrijpende wijze aangepast en
ingericht als landhuis met reminiscenties aan de vroegere constructie.

134686

Hoekhuis

Gent

Wondelgem

Korte Kerkstraat 5 (Gent)

Hoekhuis met de Serafien Van Cauwenbergelaan, gelegen in een
wijkje met bebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw ten
oosten van de kerk. Bakstenen huis van twee bouwlagen onder
pannendak, volgens kadastergegevens daterend van 1939.

burgerhuizen

135139

Bedrijfsgebouw Meca Pneumatics

Gent

Wondelgem

Liefkensstraat 35, 35A‐G (Gent)

Bedrijfsgebouw van MECA pneumatics, gebouwd naar een ontwerp
van architecten Eric Balliu en Johan Baele uit 1969 in hun
kenmerkende, brutalistische baksteenstijl. Het gebouw is opgevat als
een dynamisch volume van hoofdzakelijk één bouwlaag onder een
plat dak, voorzien van een gedeeltelijke bovenverdieping onder een
lessenaarsdak en van geometrische volumes en sculpturale accenten.

nijverheidsgebo na WO II
uwen en
productieplaats
en

brutalisme

BARO (Ontwerper), Plompen Willy
(Ontwerper), van den Abbeel Jan
(Ontwerper)

135140

Directeurswoning Van den Hove

Gent

Wondelgem

Liefkensstraat zonder nummer (Gent)

directeurswonin na WO II
Villa, ontworpen in 1969 in opdracht van M. Van den Hove naar
gen
plannen van het architectenbureau BARO, ondertekend door Eric
Balliu. De woning was de directeurswoning van het industrieel
complex van Meca Pneumatics, dat gelijktijdig tot stand kwam ten
noordoosten van de woning. Woning Van den Hove is opgevat als een
dynamische compositie van strakke bakstenen volumes van één en
twee bouwlagen onder platte daken, verlevendigd met
betonelementen.

brutalisme

BARO (Ontwerper)

135351

Woning De Bruycker

Gent

Wondelgem

Mimosastraat 117 (Gent)

burgerhuizen
Woning De Bruycker is een representatief voorbeeld van een
rijwoning ontworpen door het architectenbureau Raman & Schaffrath
in 1969. De woning valt op door haar gesloten exterieur, opgebouwd
uit eenvoudige geometrische vormen als cilinders en rechthoekige
vlakken.

na WO II

135352

Woning Cleyman

Gent

Wondelgem

Mimosastraat 127 (Gent)

burgerhuizen
Internationaal bekroonde en goed bewaarde rijwoning in
brutalistische stijl naar ontwerp van de architecten Raman en
Schaffrath, opgetrokken voor de heer en mevrouw Cleyman, conform
een in 1972 goedgekeurde bouwaanvraag. Woning Cleyman telt drie
bouwlagen onder plat dak.

na WO II

914/1748

datering

stijl

cottagestijl

plantensoort

context

persoon

Wuytack M. (Ontwerper)

Vandenbogaert Guillaume
(Ontwerper), Volkshaard Gent
(Opdrachtgever)

18de eeuw,
20ste eeuw

interbellum

Raman & Schaffrath (Ontwerper)

brutalisme

Raman & Schaffrath (Ontwerper)
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135379

Station Wondelgem

Gent

Wondelgem

Molenstraat zonder nummer,
Wondelgemstationplein 35‐36 (Gent)

Stationsgebouw van 1906 met hoofdgebouw bestaande uit een brede
vleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en
rechts ervan hoger opgetrokken woonhuis van twee bouwlagen
onder gelijkaardig dak. Links van het hoofdgebouw kleiner
alleenstaand dienstgebouwtje in dezelfde stijl. Ten noorden en zuiden
zijn gesmede en betonnen afsluitingen bewaard. Ten zuiden van het
hoofdgebouw bevindt zich een bunker en verder ten zuiden een
bakstenen goederenloods.

stationsgebouw voor WO I
en,
bijgebouwen,
opslagplaatsen,
bunkers, hekken

135994

Kasteel de Ghellinck de Walle met
parkrestant

Gent

Wondelgem

Pieter Cieterslaan 28 (Gent)

landhuizen,
In de 16de eeuw dubbel omwald goed. Circa 1800 laat André de
parken, vijvers,
Ghellinck het kasteel heropbouwen en het park met de vijver
walgrachten
aanleggen; in 1865 nog vergroot door Edmond de Ghellinck.
Classicistisch, onderkelderde villa van drie bouwlagen en zeven
traveeën onder schilddak. Van het park is tegenwoordig enkel de kern
met vijver bewaard.

136409

Huis Lummerzheim

Gent

Wondelgem

Schouwingstraat 43 (Gent)

Witgeschilderde en gecementeerde bakstenen villa in fraai
aangelegde tuin met vijver. Huidige constructie daterend van 1928
met detailafwerking in art‐decostijl.

136641

Classicistisch landhuis

Gent

Wondelgem

Sint‐Markoenstraat 18 (Gent)

landhuizen
Gebouw in Lodewijk XVI‐stijl deels uit de tweede helft van de 18de
eeuw en deels uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde
en geschilderde lijstgevel van vijf en drie traveeën en twee
bouwlagen op gecementeerde plint onder pannendak. Linker
aanbouwsel van één bouwlaag, gecementeerd, met rechthoekige
vensters onder zadeldak, van 1881.

136642

Villa 't Groot Huis

Gent

Wondelgem

Sint‐Markoenstraat 28 (Gent)

Villa in beboomde tuin, daterend uit eind 19de eeuw met
aanpassingen van 1911. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen
onder mansardedak met dakkapellen.

137143

Villa Van den Berghe

Gent

Wondelgem

Valeriaanstraat 4 (Gent)

villa's
De bouwaanvraag voor deze woning naar ontwerp van Johan
Bosschem voor het Gentse bureau SAR+G voor de heer en mevrouw (bouwkundig
erfgoed)
Van den Berghe werd in januari 1980 goedgekeurd. De villa in
brutalistische stijl met onregelmatig grondplan is gebouwd op een vrij
diep, trapeziumvormig perceel. De villa is opgebouwd uit
afzonderlijke volumes van één tot twee bouwlagen onder
gecombineerde dakvormen, waarvan één aan straatzijde uitgewerkt
is als grote plantenbak.

137407

Classicistische pastorie Sint‐
Catharinaparochie met tuin

Gent

Wondelgem

Vroonstalledries 47 (Gent)

Volgens memoriaal gebouwd in 1768 in opdracht van bisschop
Maximilianus Antonius van der Noot, bisschop van Gent in 1742‐70,
toen ook graaf van Evergem. Alleenstaand huis in ommuurde tuin
afgesloten door een ijzeren hek tussen dubbele vierkante pijlers.
Bakstenen gevel in classicistische stijl, dubbelhuistype in
ossenbloedkleur geschilderd; vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met dakruitertje.

derde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

137408

Dorpswoningen

Gent

Wondelgem

Vroonstalledries 56‐57 (Gent)

Eenvoudige woningen van twee bouwlagen met bepleisterde
lijstgevels onder zadeldaken, daterend uit de tweede helft van de
18de eeuw met vermoedelijk nog oudere kern. Nummer 56
afgesloten door ijzeren hek.

dorpswoningen, tweede helft
hekken
18de eeuw

915/1748

siertuinen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

interbellum

art deco

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

classicisme

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
vanaf 1975

brutalisme

classicisme

SAR+G (Ontwerper)
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137409

Parochiekerk Sint‐Catharina met kerkhof

Gent

Wondelgem

Vroonstalledries 60 (Gent)

Barokke parochiekerk van bak‐ en zandsteen opgetrokken in 1683‐87
ter vervanging van de vroegere kerk. Circa 1903 verlenging van het
schip met vier traveeën met reconstructie van de westelijke
voorgevel, toevoeging van twee zijkapellen en een nieuwe sacristie,
onderbrenging van de nieuwe doopkapel naast het portaal naar
ontwerp van architect Van Hoecke. Ingeplant ten oosten van de dries
met omringend kerkhof afgesloten met een haag. Het kerkhof
bewaart een collectie van 19de‐ en 20ste‐eeuwse graftekens. Tegen
de haag zeven statiën van de bedevaartweg van Sint‐Catharina en de
Heilige Marculphus, daterend van 1915.

parochiekerken,
ommegangen,
kerkhoven,
hagen

barok
vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I, WO I

137410

Hoeve Lootens

Gent

Wondelgem

Vroonstalledries 66 (Gent)

Langgestrekte hoeve gelegen in een boomgaard. Ten noorden,
boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en
rechts aanleunende stalvleugel, naar verluidt opklimmend tot 1686.

boomgaarden, vierde kwart
gevelniskapelle 17de eeuw
n, langgestrekte
hoeven

137411

Villa ontworpen door D. Craet

Gent

Wondelgem

Vroonstallestraat 44 (Gent)

Modernistische villa gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1959 villa's
naar ontwerp van de Gentse architect Daniël Craet in opdracht van J. (bouwkundig
erfgoed)
Augustyn. Kenmerkende woning binnen het oeuvre van architect
Craet en representatief voor zijn ontwerpprincipes.

137464

Dokterswoning Aers

Gent

Wondelgem

Westergemstraat 181‐183 (Gent)

De bouwaanvraag voor de woning met dokterspraktijk in
laatmodernistische stijl, ontworpen door architect Eddy Buysse voor
de heer en mevrouw Aers, werd goedgekeurd in april 1970. De
woning valt op door haar verzorgde afwerking en strakke en sobere
vormgeving. Het pand met L‐vormig grondplan telt twee bouwlagen
onder plat dak met overkragende, houten kroonlijst.

137505

Dokterswoning Liekens

Gent

Wondelgem

137506

Kasteel Morek met park

Gent

137513

Hoeve Dossche

133088

plantensoort

context

persoon
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

na WO II

modernisme

Craet Daniël (Ontwerper)

dokterswoninge na WO II
n

modernisme

Buysse Eddy (Ontwerper)

Winkelstraat 15 (Gent)

dokterswoninge na WO II
De dokterswoning Liekens werd midden jaren zestig gebouwd naar
een ontwerp van de Gentse architect Francis Serck dat beïnvloed lijkt n
door de eenvoud van het Scandinavische modernisme.

modernisme

Serck Francis (Ontwerper)

Wondelgem

Winkelstraat 21 (Gent)

Tussen de Morek‐ en de Winkelstraat, met een ijzeren toegangshek in hekken,
landhuizen,
beide straten, park met ten westen vijver met twee zuilen ter
parken, vijvers
versiering. In kern oud kasteeltje, verbouwd in 1867, vergroot en
heropgebouwd in 1921‐22 tot het huidige gebouw.

Gent

Wondelgem

Woestijnegoedlaan 14‐16 (Gent)

Eertijds omwalde motte; zou deel uitgemaakt hebben van het
omwalde complex gebouwen zogenaamd Vroonhof‐Vroonstalle, het
oude centrum van Wondelgem na de invallen van de Noormannen.
Ten zuiden, fraaie woning van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak tussen zijtrapgevels, daterend uit de 16de eeuw. Ten
noordwesten stallen en schuurvleugel in L‐vorm van 1881.

Gemeentehuis van Zwijnaarde

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 1, Zandvoordestraat 2A (Gent) Voormalig herenhuis, gemeentehuis en heden dienstencentrum.
Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit eerste helft 19de eeuw.

gemeentehuize eerste helft
n, herenhuizen 19de eeuw

133089

Parochiekerk Sint‐Niklaas met kerkhof

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 10 (Gent)

De huidige kerk werd grotendeels gebouwd in 1775 onder leiding van
L. De Villegas, religieus en bouwmeester van de Sint‐Pietersabdij.
Westelijke zijde uitgebreid met twee traveeën en nieuwe toren
voorzien van een hoge naaldspits circa 1860 naar ontwerp van
architect E. de Perre. Bakstenen gebouw op rechthoekige
plattegrond: driebeukige pseudobasilicale kerk van zeven traveeën
met recht afgesloten koor van één travee, links en rechts geflankeerd
door een vierkante berging en sacristie. Omringend kerkhof met
graftekens.

parochiekerken,
grafkapellen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum,
tweede kwart
19de eeuw

133090

Parochiekring

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 12 (Gent)

Iets op de huidige rooilijn inspringend bakstenen gebouw met
neoromaanse voorpuntgevel, één bouwlaag en zadeldak. Een
gevelsteen vermeldt: Aan den H.Jozeph, Baron Th. Coppens, 1874.

parochiezalen

derde kwart
19de eeuw

916/1748

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

tweede helft
sites met
19de eeuw,
walgracht,
boerenwoninge 16de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), De Villegas L.
(Ontwerper)

neoromaans
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133091

Pastorie Sint‐Niklaasparochie met tuin

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 14 (Gent)

De achterin gelegen omwalde pastoriesite is omgeven door een
ommuurde tuin met een fraai hek tussen gemetselde hekpijlers langs
de straat. Het prominent aanwezig bakstenen dubbelhuis uit 1790 telt
zeven traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het dak is
bekroond met een centrale dakkapel. Rechts van de pastorie ligt, nog
steeds binnen de wal, de oude pastorie uit de 16de‐ of 17de eeuw.

vierde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
sites met
walgracht,
pastorietuinen

133092

Postkantoor

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 16 (Gent)

Rechter zijrisaliet van twee traveeën van een postgebouw in een art‐ postkantoren
nouveaugetinte stijl van circa 1900.

133093

Dorpswoning

Gent

Zwijnaarde

Dorpsstraat 29 (Gent)

Rijhuisje met voortuin en zichtbare rechter zijgevel met aandak en
muurvlechtingen door de verspringende nieuwe rooilijn. Gewitte
bakstenen voorgevel met dubbelhuisopstand, drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot tweede helft 18de eeuw.

133174

Medisch Pedagogisch Instituut Sint‐Jozef

Gent

Zwijnaarde

Ebergiste De Deynestraat 1‐2, 4, 7‐9, 1A‐B, Gesticht en schoolcomplex van de broeders van Liefde, opgericht
2A‐G, zonder nummer (Gent)
circa 1928‐1930 op het domein van het voormalig kasteel Blekerij
met gedeeltelijk bewaarde parkaanleg en vijver. Ruim
gebouwencomplex in art‐decostijl naar ontwerp van architect A. Van
de Vijver.

gehandicapteni interbellum
nstellingen,
onderwijsgebou
wen, parken,
watertorens,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

133193

Langgestrekte hoeve

Gent

Zwijnaarde

Eedstraat 55 (Gent)

Ver achterin gelegen hoeve aan de bosrand, bereikbaar via een
beukendreef tussen de velden. Omwald erf met toegangsbrug en
ijzeren hek, rechts ervoor klein wegkapelletje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje met Kind, 1952 gedateerd. Langgestrekte hoeve ten
westen en dwarsschuur ten zuiden van het ruime, gedeeltelijk met
gras begroeide erf met boomgaard. Woonhuis van vijf traveeën met
één bouwlaag onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw,
heden met voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n,
boomgaarden,
bruggen,
dreven, hekken,
schuren, stallen,
kapellen (klein
erfgoed),
langgestrekte
hoeven

133194

Woning Berkvens

Gent

Zwijnaarde

Eedstraat 56 (Gent)

Villa in laatmodernistische stijl naar ontwerp van Paul Robbrecht en villa's
Hilde Daem, gebouwd volgens een goedgekeurde bouwaanvraag van (bouwkundig
16 mei 1978 voor de heer en mevrouw Berkvens. De volumes van één erfgoed)
tot twee bouwlagen met parement in baksteen zijn voorzien van
manke zadeldaken met hoge, slanke, zwarte stalen schoorstenen.

133195

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Zwijnaarde

Eedstraat 58 (Gent)

Achterin gelegen, heden opgeknapte boerenwoning met losse stallen
en omhaagd erf toegankelijk via een ijzeren hek. Ten oosten,
bakstenen woonhuis met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, op de sluitsteen van de deur gedateerd
1793. Ten noorden, ruime eind‐18de‐eeuwse stallen en ten zuiden,
voormalig bakhuis.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hagen,
hekken, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

133196

Poort

Gent

Zwijnaarde

Eedstraat zonder nummer (Gent)

Bakstenen ingangspoort, daterend uit de 18de eeuw en voorheen de
toegang tot een omwalde hoeve.

hekken, poorten 18de eeuw
(bijgebouwen),
gevelniskapelle
n

917/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Gastel (Ontwerper)

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

dorpswoningen tweede helft
18de eeuw

vanaf 1975

art deco

Van de Vijver Alfons (Ontwerper)

modernisme

Robbrecht & Daem (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

133672

Don Boscocollege Zwijnaarde

Gent

Zwijnaarde

Grotesteenweg‐Noord 113‐115 (Gent)

Groots opgezet naoorlogs schoolcomplex met leslokalen, internaat,
sportzaal en dienstgebouwen in functionalistische, modernistische
stijl naar ontwerp van Adrien Bressers, waarvan de bebouwing werd
vergund in 1961 en 1963.

onderwijsgebou na WO II
wen

modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper)

133674

Kasteeldomein De Klosse

Gent

Zwijnaarde

Grotesteenweg‐Zuid 22‐24 (Gent)

Zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de
steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Een
brug over de wal met smeedijzeren leuningen verleent toegang tot de
voortuin en het kasteeltje. Heden classicerend gebouw, naar verluidt
op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van
1847, mogelijk met behoud van een oudere kern. Alleenstaand
gebouw op rechthoekige plattegrond met centrale trapezoïdale
uitbouw aan de voorzijde. Voorgevel van zeven traveeën met twee en
een halve bouwlaag onder schilddak.

toegangsbrugge tweede kwart
19de eeuw
n, dreven,
hekken,
landhuizen,
parken,
walgrachten

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

133673

Kasteeldomein Nieuwgoed of
Nieuwenhove

Gent

Zwijnaarde

Grotesteenweg‐Zuid 2‐8 (Gent)

Kasteel met 18de‐ en 19de‐euwse aanhorigheden en hoeve gelegen in
een enorm domein met park, vijver en landerijen begrensd door de
Rijvisschestraat, Grotesteenweg‐Zuid en Heistraat en vanaf elk van
deze straten toegankelijk via drie rechte dreven. Nadat het
oorspronkelijke kasteel In 1915 uitbrandde, werd in opdracht van
ridder E. Soenens een volledig nieuw kasteel met neo‐Lodewijk XVI‐
voorgevel gebouwd door architect V. Vaerwyck in 1928.

boerenwoninge
n,
conciërgewonin
gen, garages,
kasteelhoeven,
landhuizen,
oranjeries,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
beelden,
dreven, hekken,
hekpijlers,
pijlerkapellen,
kapelbomen,
bowling greens,
ommuurde
moestuinen,
parken, vijvers,
tuinpaviljoenen,
grotten,
gebouwde
ruïnes
(tuinpaviljoenen
), walgrachten

empire,
neoclassicisme

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

133675

Hoeve en afspanning Ouwe Klosse

Gent

Zwijnaarde

Grotesteenweg‐Zuid 49 (Gent)

Hoeve en afspanning, voorheen op de gevel gedateerd 1789.
Hoekgebouw op L‐vormige plattegrond. Voorgevel van heden zes
traveeën met één bouwlaag onder zadeldak. Lagere, voormalige
stallen met haast blinde gevel in de Krekelstraat.

afspanningen, vierde kwart
hoeven, stallen 18de eeuw

133745

Oud Gemeentehuis van Zwijnaarde

Gent

Zwijnaarde

Heerweg‐Noord 2 (Gent)

Tot herberg ingericht voormalig gemeentehuis. Ruim hoekpand met
de Dorpsstraat en de dreef naar het Kasteel van Zwijnaarde. Heden
neotraditioneel bakstenen gebouw van zeven traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak met zijtrapgevels en centraal getrapt
dakvenster doch met oudere kern. Achterin gelegen aanhorigheden,
volgens kadastergegevens daterend van circa 1885.

gemeentehuize vierde kwart
n, herbergen
19de eeuw

918/1748

datering

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
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133746

Molen Sonneville met molenaarswoning

Gent

Zwijnaarde

Heerweg‐Noord 33, zonder nummer
(Gent)

Stenen beltmolen met doorgang, opgetrokken vóór 1818. De
windmolen is eerst gebruikt als oliemolen, later ook als graanmolen.
Ensemble met molenaarswoning, stallen en wagenhuis aan een
gekasseid molenerf.

molenaarswoni
ngen, stallen,
wagenhuizen,
windmolens

133747

Boerenarbeiderswoningen

Gent

Zwijnaarde

Heerweg‐Noord 4‐8 (Gent)

Achterin gelegen boerenarbeiderswoningen met voortuin, één
bouwlaag en twee traveeën, repeterend en spiegelbeeldschema,
onder zadeldak, daterend uit eerste kwart 19de eeuw.

boerenarbeider eerste kwart
swoningen
19de eeuw

133748

Jongensschool

Gent

Zwijnaarde

Heerweg‐Zuid 124 (Gent)

Sober bakstenen gebouw van negen traveeën met één bouwlaag in de onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw
zijtraveeën en twee in de drie centrale traveeën onder zadeldak,
volgens archiefstukken van 1863.

133757

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Zwijnaarde

Heistraat 12 (Gent)

Ver achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen toegankelijk via
een aardeweg. Ten noorden, woonhuis van zes traveeën met één
bouwlaag onder zadeldak, met klokkentorentje, in kern opklimmend
tot de 18de eeuw. Ten westen, ruime dwarsschuur en stallen met
gewitte gevels onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

133758

Landhuis Predikherenhof met park

Gent

Zwijnaarde

Heistraat 16‐18 (Gent)

Vanouds bekend buitengoed, in zijn huidige vorm gebouwd als
buitenverblijf van de familie Van Pottelberghe de la Poterie.
Omgevend park in landschappelijke stijl en nog gedeeltelijk omwald
kasteeltje in neorococostijl naar ontwerp van architect V. Vaerwyck
en daterend van 1909. Ten westen, voormalige koetshuizen en
dienstgebouwen.

koetshuizen,
landhuizen,
parken,
walgrachten,
vijvers,
hekpijlers

133759

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Zwijnaarde

Heistraat 26 (Gent)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning met stallen ten
noorden en schuur ten westen van het met gras begroeid erf.
Langgestrekt gebouw, schuin ingeplant ten noorden met gewitte
verankerde bakstenen gevels met één bouwlaag onder zadeldak met
linker zijaandak met muurvlechtingen, in kern opklimmend tot de
18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
stallen, hoeven 19de eeuw
met losse
bestanddelen

133760

Tuinwijkwoningen

Gent

Zwijnaarde

Heistraat 7‐9 (Gent)

Typische regionalistische tuinwijkwoningen met voortuin,
respectievelijk twee, twee en drie traveeën en één bouwlaag onder
geknikt zadeldak, daterend uit eerste helft 20ste eeuw.

tuinwijken

133804

Boerenarbeiderswoning

Gent

Zwijnaarde

Hertooiebos 25 (Gent)

Dubbelhuisje, haaks op de vroegere vooruitspringende rooilijn, drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit eerste helft
19de eeuw. Gecementeerde gevels met rechthoekig beluikte
vensters.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

134069

Hoeve

Gent

Zwijnaarde

Hutsepotstraat 143 (Gent)

Achterin gelegen hoevetje met stallen ten westen van het gedeeltelijk boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
met gras begroeid voorerf. Ten zuiden, woonhuis van vier traveeën
stallen
met één bouwlaag onder zadeldak met zijaandaken en
muurvlechtingen, daterend uit de 18de eeuw.

134070

Kasteeldomein de Ghellinck met
dienstgebouwen

Gent

Zwijnaarde

Hutsepotstraat 147‐149 (Gent)

Dienstgebouwen van het kasteel de Ghellinck, gelegen aan de
noordzijde van het enorme domein op de hoek met Grotesteenweg‐
Zuid. Het kasteel werd gesloopt in 1945 doch het park met 18de‐
eeuwse aanleg bleef behouden. Ruime bakstenen gebouwen met
vroegere smidse, stallen en personeelswoningen, daterend van 1906.
Hovenierswoning in villastijl van circa 1900.

hovenierswonin
gen, smidsen,
stallen,
personeelswoni
ngen,
ommuurde
moestuinen,
balustrades,
private parken,
dreven, vijvers

18de eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

134071

Burgerhuis

Gent

Zwijnaarde

Hutsepotstraat 152 (Gent)

Voorheen alleenstaand burgerhuis met omhaagde voortuin.
Dubbelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw.

burgerhuizen,
hagen

tweede helft
19de eeuw

919/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Gevers Paul (Ontwerper), Okkerse
Sabine (Ontwerper)

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

neorococo

regionalisme

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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134072

Semigesloten hoeve

Gent

Zwijnaarde

Hutsepotstraat 182 (Gent)

Semigesloten hoeve met woonhuis ten westen en stallen ten noorden
van het gekasseide erf, van de straat afgesloten door een muur en
toegankelijk via een hek tussen gemetselde hekpijlers, rechts met nis
en Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje met Kind. Woonhuis met erfgevel van
acht traveeën met één bouwlaag onder zadeldak, boven de deur en in
de dakpannen gedateerd 1807.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, stallen,
niskapellen

134073

Brouwerswoning en brouwerij De Schelde Gent

Zwijnaarde

Hutsepotstraat 69 (Gent)

Brouwerij, opgericht circa 1850. Typische brouwerswoning met
voortuin, van het dubbelhuistype met drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, daterend uit tweede helft 19de eeuw.
Links, haaks op de straat ingeplante vroegere brouwerij: lang
rechthoekig gebouw van donkere baksteen met één bouwlaag onder
zadeldak. Rechts naast het gebouw, restant van de oorspronkelijk
veel hogere vierkante schoorsteen.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, hekken

134195

Boerenwoning

Gent

Zwijnaarde

Joachim Schayckstraat 1‐3 (Gent)

Heden in twee woningen opgesplitste boerenwoning, gelegen achter boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw
nummer 5. Oorspronkelijk dubbelhuis van zes traveeën met één
bouwlaag en zadeldak, boven de deur gedateerd 1772. Links
aangebouwd huisje onder lessenaarsdak.

134196

Boerenwoning

Gent

Zwijnaarde

Joachim Schayckstraat 2 (Gent)

Achterin gelegen boerenwoning met omhaagde voortuin en haaks
aangebouwde stallen. Ten noorden, woonhuis van vijf traveeën met
één bouwlaag en zadeldak, met 18de‐eeuwse kern doch heden
voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven
19de eeuw

134197

Kasteeldomein van Zwijnaarde

Gent

Zwijnaarde

Joachim Schayckstraat 4‐6, Prelaatsdreef
(Gent)

Huidig vrij recent kasteel met omringend park, behouden omwalling
en toegangsdreef vanaf het dorpscentrum. Belangrijke
voorgeschiedenis, opklimmend tot de 14de eeuw. Een laatste maal
verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd in 1922 in
zijn huidige vorm, in neorococostijl, naar ontwerp van architect
Octave Flanneau. Kasteel op U‐vormige plattegrond, gebouwd in het
midden van het door de watergordel omgeven terras en grondvesten
van de voormalige grotere kastelen. Ten noorden en zuiden voor het
kasteel, ruime bakstenen stallen en koetshuizen daterend uit de 18de
eeuw. Toegangsbrug vooraan met drie getoogde bogen.

ommuurde
moestuinen,
burchten,
dreven,
koetshuizen,
landhuizen,
parken, stallen,
wintertuinen,
toegangsbrugge
n, walgrachten

134198

Boerenwoning

Gent

Zwijnaarde

Joachim Schayckstraat 5 (Gent)

boerenwoninge eerste helft
Aangepaste boerenwoning, haaks op de straat ingeplant voor de
19de eeuw
achterin gelegen hoeve, zie nummers 1‐3. Huidige voorpuntgevel van n, hoeven
drie traveeën met één bouwlaag onder zadeldak, minstens
opklimmend tot eerste helft 19de eeuw.

134836

Hoeve met losse bestanddelen

Gent

Zwijnaarde

Krekelstraat 17 (Gent)

Ver achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen toegankelijk via
een gedeeltelijk verharde weg met rechts aan de straatkant een
bakstenen wegkapelletje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje. Erf met ten
zuiden het woonhuis, ten westen stallen en ten noorden een
dwarsschuur met stallen en mestvaalt ervoor.

boerenwoninge 18de eeuw,
voor WO I
n,
boomgaarden,
hagen, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
pijlerkapellen

134837

Boerenwoning

Gent

Zwijnaarde

Krekelstraat 22 (Gent)

Achterin gelegen boerenwoning geflankeerd door schuin ingeplante
bijgebouwtje en stal en ten westen van het grotendeels verhard erf.
Woonhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, boven de deur gedateerd 1778.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen

134838

Stal

Gent

Zwijnaarde

Krekelstraat 9 (Gent)

Restant van een hoeve met losse bestanddelen, namelijk gedeeltelijk stallen
gewitte en bakstenen stallen, laatstgenoemd gedeelte toegevoegd in
1908, onder zadeldak, vermoedelijke kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

920/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

18de eeuw,
eerste helft
14de eeuw,
interbellum

18de eeuw

neorococo

Flanneau Octave (Ontwerper)
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135235

Modernistische villa

Gent

Zwijnaarde

Maaltemeers 29 (Gent)

135514

Burgerhuis De Torre

Gent

Zwijnaarde

136234

Dorpswoning

Gent

136268

Woning De Deken met privé‐kunstgalerij

136269

datering

stijl

villa's
Opmerkelijke, verzorgd uitgewerkte en strak belijnde villa in
(bouwkundig
laatmodernistische stijl, volgens goedgekeurde bouwaanvraag van
1964 opgetrokken naar ontwerp van de Lokerse architect J. Van Roy. erfgoed)
Het strakke, balkvormige volume onder plat dak bedekt met roofing
heeft een parement in witgeschilderde baksteen op een sokkel in
Klinckaert.

na WO II

modernisme

Nieuwescheldestraat 1‐3 (Gent)

burgerhuizen,
Aanvankelijk landelijk gelegen traditioneel huis met duiventil,
duifhuizen
daterend van 1637 met uitbreiding van 1905. Oudste gedeelte:
traditioneel huis van bak‐ en zandsteen met voorgevel van twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels met
centraal getrapt dakvenster. Rechts van het traditioneel gedeelte,
toegevoegd neotraditioneel gedeelte uit 1905.

tweede kwart
17de eeuw,
voor WO I

traditioneel,
neotraditioneel

Zwijnaarde

Remi Vlerickstraat 53‐55 (Gent)

Aanvankelijk dubbelhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en
zadeldak, daterend van 1885. Heden opgesplitst in twee woningen
waarbij de oorspronkelijke vensters en gevelaflijning bij nummer 53
verloren gingen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

Gent

Zwijnaarde

Rijvisschepark 1 (Gent)

Eengezinswoning met privé‐kunstgalerij, volgens de bouwaanvraag
van 1970 ontworpen door het Gentse architectenbureau BARO, in
opdracht van Maurice en Lucienne De Deken. Het gepensioneerde
koppel De Deken beoefende en verzamelde kunst en wenste in hun
eigen woning een ruimte om hun kunstobjecten te integreren.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

brutalisme

Kasteeldomein Rijvissche

Gent

Zwijnaarde

Rijvisschestraat 3‐9 (Gent)

Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende
eigenaars van het goed in de 12de‐14de eeuw. Heden nog volledig
omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning, neerhof, hoeve
en ingangspoort met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat.
Het kasteel zelf is op zijn beurt nog eens omgeven is door een
binnenwal en slechts toegankelijk via een brug met drie bogen.

bruggen,
burchten,
hekken,
hovenierswonin
gen,
kasteelhoeven,
landhuizen,
stallen,
walgrachten,
poorten
(verdedigingsel
ementen),
duifhuizen

14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw

classicisme

136270

Villa La Closerie

Gent

Zwijnaarde

Rijvisschestraat 50 (Gent)

Villa in Engelse cottagestijl in een ruime aangelegde tuin, daterend uit
begin 20ste eeuw. Begroeid bakstenen gebouw met gecementeerde
hoekbanden en imitatievakwerkbouw op de bovenverdieping onder
snijdende schilddaken. Links, markant zeshoekig uitgebouwde
torentravee.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

voor WO I

cottagestijl

137125

Villa in Engelse cottagestijl

Gent

Zwijnaarde

Tweebekenstraat 1 (Gent)

Ruime villa in Engelse cottagestijl, daterend uit begin 20ste eeuw.
Baksteenbouw op hoge breukstenen plint voor het souterrain; twee
bouwlagen en overkragend mank zadeldak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

cottagestijl

137231

Kunstenaarswoning Windekind

Gent

Zwijnaarde

Victor Loreinstraat 9 (Gent)

Bungalow zogenaamd Windekind zoals vermeld op het afsluitend
hekwerk, ontworpen door de Gentse architect Willy Lambrecht voor
Albert Declercq volgens een bouwaanvraag van 1960. De woning is
ontworpen voor een kunstenaar, die actief was als schilder en
beeldhouwer, en die zijn woning eveneens wilde benutten als
tentoonstellingsruimte en atelier.

kunstenaarswo na WO II
ningen,
bungalows

137322

Villa Vanherpe

Gent

Zwijnaarde

Vogelheide 14 (Gent)

Ruim opgezette villa uit 1974‐1975 gebouwd voor E. Vanherpe, naar
ontwerp van het architectenbureau Konstrukto in de voor hen
typerende, strakke, modernistische stijl en hoogkwalitatieve
uitvoering.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

921/1748

typologie

na WO II

plantensoort

context

persoon
Van Roy Jan (Ontwerper)

BARO (Ontwerper)

Lambrecht Willy A.E. (Ontwerper)

modernisme

Konstrukto (Ontwerper)
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137323

Villa Brutsaert

Gent

Zwijnaarde

Vogelheide 2 (Gent)

Modernistische villa naar ontwerp van Piet Van Besien, volgens een villa's
(bouwkundig
goedgekeurde bouwaanvraag van 19 september 1972 opgetrokken
voor R. Brutsaert. Het volume, dat in hoogte varieert van één tot twee erfgoed)
bouwlagen, heeft een parement in witgeschilderde baksteen en een
zadeldak bedekt met zwarte kunstleien. De gevels worden
doorbroken door functioneel geplaatste drie‐ en rechthoekige
openingen en verlevendigd door in‐ en uitzwenkingen, die een
veruitwendiging zijn van de dynamische, ruim opgezette planindeling.

137564

Burgerhuis

Gent

Zwijnaarde

Zandvoordestraat 1 (Gent)

Alleenstaand traditioneel huis op de hoek met de Joachim
Schayckstraat, op de voortrapgevel gedateerd 1616. Volgens
archiefstukken gerestaureerd in 1903‐1904 met toevoeging van een
vierkante hoektoren onder tentdak.

132632

Kasteeldomein Blauw Huys

Gent, Lievegem Drongen

Bosstraat 85, 89 (Gent)

Uitgestrekt park met vijver aangelegd in landschappelijke stijl met
fraai kasteel met laat‐classicistische inslag opgetrokken in 1807 naar
ontwerp van Dutry senior en uitgebreid in 1817 met twee
vooruitspringende risalieten, een oranjerie en een groot salon, naar
ontwerp van J.B. Van de Cappelle. Portierswoning met oranjerie en
voormalig wagenhuis uit 1845. Ommuurde moestuin ten zuiden van
toegangspoort met dubbele arduinen hekpijlers.

132630

Kasteeldomein Schouwbroek

Gent, Lievegem Drongen,
Vinderhoute

Bosstraat 80 (Gent), Schouwbroekstraat 6‐ Het Kasteel van Schouwbroek, omringd door wallen en dreven, ligt in
8 (Lievegem)
een park met onder meer een amfitheater, heraangelegd in
landschappelijke stijl; kasteel heropgebouwd in 1894 naar ontwerp
van architect Achilles Marchand. Ten oosten naast vijver, ijskelder en
erboven paviljoen. Ten westen aan vijver, brug over imitatiegrot en
boothuis in beton; verder onder meer ommuurde moestuin met serre.

140439

Hoeve

Gent, Lochristi

Lochristi

Smalle Heerweg 166 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met naar het zuiden georiënteerd boerenhuis boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
met 18de‐eeuwse kern; volgens sporen in de linker zijgevel verhoogd n, hoeven
19de eeuw
en vergroot aan de achterzijde. Op het voorerf lange bakstenen
bedrijfsvleugel met pannen zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

140316

Domein Te Speurdonk

Gent, Lochristi

Zaffelare

Busstraat 5 (Lochristi)

Lange dreef met twee dubbele rijen eiken noordwaarts leidend vanaf
de Busstraat tot aan de omgrachte site. Het monumentaal ijzeren
toegangshek aan vier natuurstenen hekpijlers werd circa 1980 naar
hier overgebracht. Voormalig bijgebouw van het kasteel namelijk
hovenierswoning, remise, paardenstallen en koetshuis, waarschijnlijk
uit begin 19de eeuw en voormalige kapel, als tuinpaviljoen gebouwd
circa 1860. Park aangelegd in landschappelijke stijl, met deels
ommuurde moestuin. Dreef tussen het kasteeldomein en Windgat.

922/1748

typologie

datering

stijl

na WO II

modernisme

burgerhuizen

eerste kwart
17de eeuw,
voor WO I

traditioneel

ommuurde
moestuinen,
conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
oranjeries,
parken, vijvers,
wagenhuizen

eerste kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

classicisme,
empire

Dutry Jacques Jean (Ontwerper),
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper)

eclecticisme

Marchand Achille (Ontwerper)

vierde kwart
boothuizen,
dreven, hekken, 19de eeuw
ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
parken, stallen,
tuinbruggen,
grotten,
tuinpaviljoenen,
vijvers, beelden,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
ommuurde
moestuinen

dreven, hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
parken,
tuinpaviljoenen

vierde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Van Besien Piet (Ontwerper)
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137637

Sint‐Adriaansabdij met aansluitend park

137638

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

plantensoort

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 10 (Geraardsbergen)

Voormalige Benedictijnerabdij met aansluitend park, gelegen ten
noorden van het stadscentrum tussen de Edingsestraat, de
Boelarestraat en de weg naar de Brusselse poort. Van de abdij zijn
alleen de poort, de abdijvleugel met het prelaatskwartier en de
zuidelijke stalvleugel overgebleven. Het domein wordt nog
grotendeels afgesloten door 17de tot 20ste‐eeuwse muren met
enkele geïntegreerde gedenkstenen. In het park resteren nog de
ijskelder met deels vervallen trap met boordstenen en leuning, enkele
trappen en balustrades hoofdzakelijk uit de 19de‐eeuwse parkaanleg,
een rustiek paviljoen, twee siervazen, een beeld met 4 heiligen, een
beeld van Diana, een beeld van een gladiator, een kleine grot in
cementrustiek, een bron ommuurd met natuursteen en een grafplaat.

koetshuizen,
abdijen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
snoeivormen,
solitaire bomen,
abdijdomeinen,
kuuroorden,
grafplaten,
bronnen,
grotten,
beelden,
tuinvazen,
belvedères,
balustrades,
ijskelders,
tuintrappen,
gedenktekens,
viskweekvijvers,
omheiningsmur
en, parken

tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
19de eeuw,
20ste eeuw,
19de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

traditioneel,
classicisme

Taxus baccata
'Fastigiata', Tilia
cordata,
Carpinus
betulus,
Quercus robur,
Fagus sylvatica
'Atropunicea',
Fagus sylvatica,
Aesculus
hippocastanum,
Styphnolobium
japonicum,
Ailanthus
altissima,
Ginkgo biloba,
Morus nigra,
Fagus sylvatica
'Asplenifolia'

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 12‐14 (Geraardsbergen)

Volledig vernieuwd breedhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen; herenhuizen
alleen de traditionele verankerde korfboogpoort met kwarthol
geprofileerde arduinen omlijsting en het rechter aandak getuigen van
de oudere kern uit 18de eeuw.

137639

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 16‐18 (Geraardsbergen)

Eertijds één breedhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder
een zadeldak, door middel van muurankers onder de kroonlijst
gedateerd 1648.

herenhuizen

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

137640

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 20‐22 (Geraardsbergen)

Voorheen één breedhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen
onder zadeldak. De steile dakhelling en de bakstenen zijtrapgevels
wijzen op een oudere 17de‐eeuwse kern.

herenhuizen

17de eeuw

137641

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 33‐35 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Vermoedelijk oorspronkelijk één huis van zes traveeën en twee
verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak, uit het laatste kwart van
de 18de eeuw.

137642

Klooster van de zusters van Maria en Jozef Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 4, 4A‐B (Geraardsbergen)

Gesticht in 1818 door kanunnik C. Van Crombrugghe voor de
opvoeding van de vrouwelijke jeugd en ziekenverpleging ten huize.
Herenwoning van het enkelhuistype met zes traveeën, twee
verdiepingen en een zadeldak, uit midden 19de ‐ derde kwart 19de
eeuw, aanknopend bij second‐empirestijl.

kloosters

137643

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 41‐43 (Geraardsbergen)

Heden enkelhuizen met drie traveeën en twee verdiepingen onder
zadeldak met doorlopende noklijn.

stadswoningen

137644

Sigarenfabriek E. Borremans

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 45 (Geraardsbergen)

Achter een recent woonhuis bevindt zich de sigarenfabriek E.
Borremans. Bakstenen constructie van drie bouwlagen, zeven
traveeën onder zadeldak.

stallen,
vierde kwart
tabaksfabrieken 19de eeuw,
voor WO I

137645

Weeshuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 47‐49 (Geraardsbergen)

Voormalig weeshuis voor meisjes. Eertijds een dubbelhuis met zes
traveeën en twee verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak.

weeshuizen

923/1748

18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

context

persoon
Simoens Jan Baptist (Ontwerper)
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gemeente

137646

Burgerhuis

137647

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 51 (Geraardsbergen)

Gecementeerd enkelhuis van drie traveeën en twee verdiepingen
onder een pseudo‐mansardedak, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 59 (Geraardsbergen)

Rijhuis met twee verdiepingen, lijstgevel uit de 20ste eeuw en
doorgang naar de Vesten.

stadswoningen 20ste eeuw

137648

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 61‐63 (Geraardsbergen)

Voorheen een rijhuis van vier traveeën met twee verdiepingen onder burgerhuizen
zadeldak. De linker en rechter aandaken wijzen op oudere kern.

137649

Arbeiderswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 69 (Geraardsbergen)

Eénlaagse arbeiderswoning van het enkelhuistype met twee traveeën arbeiderswonin 19de eeuw
onder zadeldak als getuige van de vroegere schaal.
gen

137650

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 7 (Geraardsbergen)

Drie traveeën breed rijhuis met twee verdiepingen en een steil
zadeldak. Rechter zijtrapgevel wijst op een kern uit 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

137651

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Abdijstraat 9 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee verdiepingen onder een steil
zadeldak. Zijtrapgevels wijzen op een kern uit 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

137652

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 12 (Geraardsbergen)

Herenhuis, enkelhuistype, van vijf traveeën en drie verdiepingen
onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

137653

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 22 (Geraardsbergen)

Enkelhuis uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw met vereenvoudigde neo‐ stadswoningen vierde kwart
Vlaamserenaissance‐inslag.
19de eeuw,
voor WO I

137654

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 24 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

137655

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 25 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder
een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137656

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 28 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137657

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 31, 35 (Geraardsbergen)

Rijhuizen van twee of twee en een halve verdieping met eenzelfde
kroonlijsthoogte uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137658

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 32 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee verdiepingen uit het laatste kwart van de 19de
eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137659

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Adamstraat 37 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

137669

Rijksmiddelbare school

Geraardsbergen Geraardsbergen

Begijnhofkaai 10, Wegvoeringstraat 7
(Geraardsbergen)

Rijksmiddelbare school gebouwd ter plaatse van het in 1880
gesloopte begijnhof, ingehuldigd in 1883. Neoclassicistisch
hoofdgebouw en dienstgebouwen met uitbreidingen uit de 20ste
eeuw.

924/1748

stijl

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
bijgebouwen,
gebouwen voor 19de eeuw
secundair
onderwijs

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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137672

Boerenhol met Dierkosttoren

137673

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Geraardsbergen

Boerenhol 1‐4, 6, 2A, Buizemontstraat 2,
Markt 37, Vesten 3 (Geraardsbergen)

Het stadsgezicht omvat de straat Boerenhol met de Dierkosttoren als stadsomwalling
restant van de in 1332 opgerichte vesten.
en, verharde
wegen

Dierkosttoren

Geraardsbergen Geraardsbergen

Boerenhol zonder nummer
(Geraardsbergen)

Toren verwoest in 1485 door de soldaten van Jan de Ligne; nadien
heropgebouwd. In 1686 hersteld op bevel van abt Foucqier van de
Sint‐Adriaansabdij. In de middeleeuwen gebruikt als vergaderplaats
voor de boogschutters van Sint‐Sebastiaan.

137674

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Bokerstraat 1A, Vredestraat 39
(Geraardsbergen)

burgerhuizen
Hoekhuis van het enkelhuistype met twee verdiepingen onder een
pseudo‐mansardedak, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.
Gecementeerde voorgevel van drie traveeën en gelijkaardige zijgevel
van drie traveeën en aanbouw van zes traveeën in de Bokerstraat.

137681

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brandstraat 4‐6 (Geraardsbergen)

Bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve
verdieping met picturaal gebruik van gekleurde baksteen, uit begin
20ste eeuw.

137680

Bebouwing deel Markt en Duivenstraat

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brandstraat, Duivenstraat, Markt
(Geraardsbergen)

Het stadsgezicht omvat het bij de Markt aansluitend gedeelte van de stadswoningen
Duivenstraat met oude bebouwing aan beide zijden, de doorgang
vanaf de Markt en de burgerhuizen aan de Markt links en rechts van
de Duivenstraat.

137683

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brugstraat 32‐34 (Geraardsbergen)

Breedhuis van vier traveeën en drie verdiepingen onder
respectievelijk zadel‐ en pseudo‐mansardedak, uit het laatste kwart
van de 19de eeuw, heden opgesplitst in twee panden.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137684

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brugstraat 36 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak
met twee dakvensters, dakkapel en vorstkam, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

137685

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brugstraat 4 (Geraardsbergen)

Breedhuis van vier traveeën met drie verdiepingen onder een
zadeldak.

burgerhuizen

19de eeuw

137686

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brugstraat 6 (Geraardsbergen)

Laatclassicistisch getint breedhuis met drie traveeën, drie en een
halve verdieping en een zadeldak, uit eind 18de, begin 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137687

18de‐eeuws burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Brugstraat 7‐9, 7A, 9A (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van vier traveeën en drie verdiepingen onder een
afgesnuit dak, uit midden ‐ derde kwart 18de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

137689

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 10 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw en aangepast in de 19de
eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw

137690

Hoekhuis In de Rode Bol

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 19 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoek, drie verdiepingen en respechtievelijk burgerhuizen
vier, twee en vier traveeën. Vermoedelijk samenstel van hoekpand en
rijhuis.

19de eeuw

137691

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 2 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Neoclassicistisch getint enkelhuis van drie traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak met linker dakvenster en vorstkam,
uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

137692

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 21‐23 (Geraardsbergen)

Eertijds één rijhuis van zes traveeën en twee verdiepingen onder een stadswoningen
zadeldak waarvan de dakhelling en het linker aandak wijzen op een
oudere kern.

137693

Arbeiderswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 25 (Geraardsbergen)

Arbeiderswoning van het enkelhuistype, van twee traveeën en twee
verdiepingen uit begin 19de eeuw.

925/1748

typologie

stadstorens

datering

stijl

vierde kwart
15de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stadswoningen voor WO I

arbeiderswonin eerste kwart
gen
19de eeuw

classicisme

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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137694

Stadswoning

137695

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 3 (Geraardsbergen)

Rijhuis met twee traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak; stadswoningen 19de eeuw
linker aandak wijzend op een oudere kern. Gecementeerde lijstgevel
uit de 19de eeuw.

Huizenblok

Geraardsbergen Geraardsbergen

Buizemontstraat 4‐8 (Geraardsbergen)

Als geheel ontworpen huizenblok van zes traveeën en drie
verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak, uit eind 19de ‐ begin
20ste eeuw.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
voor WO I

137697

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 10 (Geraardsbergen)

Huis met vier traveeën en twee verdiepingen onder mansardedak.

stadswoningen

137698

Sint‐Catharinacollege

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 11 (Geraardsbergen)

In het voormalige miniemenklooster werd in 1823 het koninklijk
stadscollege ondergebracht, later het Bischoppelijk College of Sint‐
Catharinacollege. In 1885 werden de bestaande kloostergebouwen
verbouwd in neogotische stijl.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
hekken,
kloosterkerken,
kloosters,
omheiningsmur
en

137699

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 13 (Geraardsbergen)

Diephuis van drie verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak, vroeger hekken,
19de eeuw
afgedekt met een tentdak.
stadswoningen

137700

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 22‐24 (Geraardsbergen)

Herenhuis, enkelhuistype, van vijf traveeën en twee verdiepingen
onder een mansardedak, voorzien van twee dakkapellen, uit de 2de
helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

137701

Neoclassicistisch herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 26 (Geraardsbergen)

Neoclassicistisch herenhuis van het enkelhuistype met vijf traveeën
en drie verdiepingen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

137702

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Collegestraat 4‐8 (Geraardsbergen)

stadswoningen voor WO I
Bakstenen rijhuizen van twee traveeën en drie verdiepingen onder
een zadeldak; picturaal gebruik van gekleurde baksteen; daterend uit
begin 20ste eeuw.

137706

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 14‐16 (Geraardsbergen)

Vermoedelijk oorspronkelijk een rijhuis, heden opgesplitst in twee
woningen, van vijf traveeën en twee verdiepingen en mezzanino
onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

137707

Herenhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 25‐29 (Geraardsbergen)

Neoclassicistische herenhuizen van het enkelhuistype van vier
traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak met eenzelfde
gevelordonnantie, uit de 19de eeuw.

directeurswonin 19de eeuw
gen,
herenhuizen

137708

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 3 (Geraardsbergen)

Enkelhuis met twee traveeën, drie verdiepingen, zadeldak en
gecementeerde lijstgevel uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137709

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 32, 32A (Geraardsbergen)

Diephuis met twee verdiepingen en zadeldak in provinciale neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

137710

Herberg Ons Huis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 33‐35 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak met aansluitende poorttravee. Lijst‐ en topgevel in
eclectische stijl, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

bijgebouwen,
herbergen

eclecticisme

137711

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat 4 (Geraardsbergen)

Enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen boven de
kelderverdieping, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

926/1748

typologie

datering

tweede kwart
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

stijl

barok,
neogotiek

neoclassicisme

19de eeuw

18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Beerlandt Germain (Ontwerper),
Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper), De Boom Hilaire
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137712

Kruiswegstatie van Prieels

137723

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Geraardsbergen

Denderstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Aan de verankerde blinde, gecementeerde zijgevel van Vredestraat
nummer 64 rest er een statie van de kruisweg geschonken door de
familie Prieels. Arduinen nis op een console geflankeerd door
Dorische zuiltjes die een architraaf en gebroken rondboogfronton
schragen.

kruiswegen

tweede kwart
17de eeuw

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Duivenstraat 3‐5 (Geraardsbergen)

opslagplaatsen, tweede helft
Dubbelhuis ingeplant op de oude rooilijn; vier traveeën en twee
stadswoningen, 18de eeuw
verdiepingen afgedekt met een zadeldak, daterend uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Aanpalend rechte van twee traveeën en twee tabaksfabrieken
bouwlagen onder een zadeldak.

137741

Onze‐Lieve‐Vrouwhospitaal

Geraardsbergen Geraardsbergen

Gasthuisstraat 2, Grotestraat 20A, zonder Groot complex gelegen ten westen van de Markt en de Dender,
nummer, Kattestraat 3 (Geraardsbergen) tussen de Grotestraat, de Gasthuisstraat, de Kattestraat en de
Meerstraat.

fonteinen,
kloosters,
poorten
(bijgebouwen),
rusthuizen,
stallen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

137742

Priorij Hunnegem

Geraardsbergen Geraardsbergen

Gasthuisstraat 98 (Geraardsbergen)

De Frankische nederzetting Hunnegem met haar romaans kerkje ligt
aan de oorsprong van de stad Geraardsbergen. Parochia de
Huneghem reeds vermeld in de stichtingsoorkonde van
Geraardsbergen van 1068.

kloosterhoeven, 11de eeuw,
parochiekerken, 12de eeuw,
13de eeuw,
priorijen
19de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

137750

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 1 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoek van drie verdiepingen en twee
traveeën aan weerszijden van de hoektravee, daterend uit de eerste
helft van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137751

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 16‐18 (Geraardsbergen)

brouwerijen,
Heden in drie panden opgesplitst hoekhuis van vijf traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak, daterend uit begin 19de eeuw met herenhuizen
latere aanpassingen.

137752

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 22 (Geraardsbergen)

Hoekhuis van twee verdiepingen onder een afgesnuite bedaking.
Gecementeerde voor‐ en zijgevel van respectievelijk twee en drie
traveeën met rechthoekig venster, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137753

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 25 (Geraardsbergen)

Vier traveeën breed herenhuis van drie verdiepingen afgedekt met
een zadeldak, uit midden 19de ‐ derde kwart 19de eeuw.

burgerhuizen

137754

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 37 (Geraardsbergen)

Hoekhuis van twee verdiepingen en mezzanino, onder een schilddak, stadswoningen 19de eeuw
waarvan de steile dakhelling en het volume wijzen op een oudere
kern.

137755

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 4 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder
een zadeldak (leien), uit de 19de eeuw. Eertijds een vijf traveeën
breed rijhuis samen met het volledig verbouwde hoekhuis nummer 4.

927/1748

derde kwart
15de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

persoon

Van Damme Frans (Ontwerper)

traditioneel,
romaans,
gotiek,
neogotiek

Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper), Manessier
(Ontwerper), Van Der Putten
Philemon Gustaaf (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

19de eeuw

context

traditioneel,
gotiek,
classicisme,
neogotiek

20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

plantensoort

eclecticisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137756

Stadswoning

137757

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 44 (Geraardsbergen)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, uit stadswoningen tweede helft
de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 47 (Geraardsbergen)

Rijhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, uit de 19de
eeuw. Beschilderde gevelcementering met schijnvoegen.

stadswoningen 19de eeuw

137758

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 51 (Geraardsbergen)

Stadswoning van drie traveeën en drie verdiepingen onder een
zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137759

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 52 (Geraardsbergen)

Rijhuis met drie traveeën, drie verdiepingen en zadeldak (kunstleien), stadswoningen eerste kwart
uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

137760

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Grotestraat 6 (Geraardsbergen)

Rijhuis met geaccentueerde deurtravee, drie smallere
venstertraveeën en drie bouwlagen, afgedekt met een zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137772

Arbeiderswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Hoge Buizemont 36‐52, 56‐58
(Geraardsbergen)

Merkwaardige arbeiderswoningen, aaneengeschakelde enkelhuizen
van twee bouwlagen en twee traveeën met diverse parementen.

arbeiderswonin
gen, beluiken

137781

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Hunnegemstraat 2 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.
Het hoekpand dateert vermoedelijk uit het eind van de 19de ‐ begin
van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137788

Gecementeerde stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kaai 21 (Geraardsbergen)

Gecementeerd rijhuis met twee bouwlagen, mezzanino en
rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen

137789

Gecementeerde stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kaai 25 (Geraardsbergen)

Gecementeerd rijhuis met twee bouwlagen, mezzanino en
rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen

137790

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kaai 29 (Geraardsbergen)

Baksteenarchitectuur met eclectische inslag.

burgerhuizen

137791

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kaai 33‐35 (Geraardsbergen)

Bepleisterde en beschilderde rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen met mezzanino onder een zadeldak.

stadswoningen

137798

Huizenblok

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 2, Wijngaardstraat 7
(Geraardsbergen)

Huizenblok opgevat als één geheel met twee verdiepingen en
respectievelijk zes traveeën, een afgeschuinde hoektravee en vier
traveeën.

stadswoningen 19de eeuw

137799

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 26‐32 (Geraardsbergen) Eclectisch getinte hoekhuizen met afgesnuite hoek en rijhuizen met
drie verdiepingen onder een zadeldak geritmeerd door getrapte
dakvensters, uit begin 19de eeuw.

137801

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 44 (Geraardsbergen)

137802

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 46‐50 (Geraardsbergen) Eenvoudige rijhuisjes met twee verdiepingen en lijstgevels met
rechthoekige muuropeningen, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137800

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 4‐8 (Geraardsbergen)

stadswoningen 18de eeuw

928/1748

stijl

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neotraditioneel

eclecticisme

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

Dubbelhuis met vijf traveeën en twee verdiepingen onder een recent burgerhuizen,
mansardedak.
werkplaatsen

Rijhuizen met drie en vier traveeën, twee verdiepingen, eenzelfde
kroonlijsthoogte en zadeldak, waarvan de steile dakhelling wijst op
een oudere kern.

datering

19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137803

Karmelietenklooster

137797

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 57 (Geraardsbergen)

Complex, bestaande uit noordelijk georiënteerde kerk uit 1717 en
klooster met uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw, met
wandelzaal van oud pand uit het eerste kwart 18de eeuw, rondom
vierkante binnenplaats.

kloosterkerken, derde kwart
kloosters
15de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Karmelietenstraat 9‐11 (Geraardsbergen)

Vernieuwd rijhuis van vier traveeën en twee verdiepingen. Haaks
tegen de achtergevel met rechteraandak: bakstenen aanbouw van
twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.

burgerhuizen

137808

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kattestraat 17 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen boven de
kelderverdieping, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen 20ste eeuw

137809

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Kattestraat 66 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een pseudo‐ burgerhuizen
mansardedak met dakvenster en dakkapellen, uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw.

137823

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 1, Oudenaardsestraat 2
(Geraardsbergen)

Hoekhuis van twee verdiepingen met afgesnuite hoektravee en aan
weerszijden respectievelijk vier en zeven traveeën onder een steil
zadeldak, wijzend op een oudere kern.

137826

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 23 (Geraardsbergen)

Drie traveeën breed rijhuis uit midden 19de ‐ derde kwart 19de eeuw burgerhuizen
met twee verdiepingen onder een zadeldak.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137827

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 24 (Geraardsbergen)

Burgerhuis, enkelhuistype, van vier traveeën en drie verdiepingen
onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

137828

Eclecticistisch burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 27 (Geraardsbergen)

Diephuis met één travee, drie verdiepingen en topgevel, in eclectische burgerhuizen
stijl, uit begin 20ste eeuw.

voor WO I

137829

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 28 (Geraardsbergen)

Herenhuis van het enkelhuistype met vijf traveeën, drie verdiepingen herenhuizen
en een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

137830

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 32 (Geraardsbergen)

Vier traveeën breed burgerhuis met enkelhuisopstand en drie
verdiepingen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137831

Herenhuis Geeraard

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 36 (Geraardsbergen)

Het neoclassicistische herenhuis Geeraard werd circa 1870 gebouwd herenhuizen,
door Louis Benjamin Bert‐de l’Arbre.
tuinen

derde kwart
19de eeuw

137832

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 37 (Geraardsbergen)

Vier traveeën breed burgerhuis met drie verdiepingen en een
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

137833

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 4‐6, 6B (Geraardsbergen)

Gelijkaardige rijhuizen van twee ongelijke traveeën en twee
verdiepingen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

137834

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 49 (Geraardsbergen)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie traveeën, drie
verdiepingen en mezzanino en omlijste rechthoekige vensters.

burgerhuizen

137824

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 8‐10 (Geraardsbergen)

Rijhuizen uit de 19de eeuw opgevat als één geheel van vijf traveeën
en drie verdiepingen afgedekt met een zadeldak.

burgerhuizen,
winkels

929/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

stijl
neobarok

plantensoort

context

persoon
Grossé‐De Herde Louis
(Ontwerper)

20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

eclecticisme

neoclassicisme

Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137825

Burgerhuizen

137837

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Geraardsbergen

Lessensestraat 9‐11 (Geraardsbergen)

Bepleisterde en beschilderde rijhuizen met drie traveeën en drie
verdiepingen, daterend uit de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

19de eeuw

Hoekhuis Den Wilden Man

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 1 (Geraardsbergen)

Heden gecementeerd en beschilderd hoekhuis met afgesnuite
bedaking, met drie traveeën brede voorgevel, uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

burgerhuizen,
fonteinen

eerste helft
19de eeuw

137838

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 10‐11, 12 (Geraardsbergen)

Horizontaal belijnde lijstgevels van drie traveeën met drie en drie en
een halve verdieping, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

137840

Hoekpand

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 2 (Geraardsbergen)

Hoger hoekpand. Deels gecementeerde baksteenbouw met vijf
traveeën, twee bouwlagen, steil zadeldak en rechthoekige vensters
voorzien van arduinen onder‐ en bovendorpel.

stadswoningen

137839

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 2‐3, 7 (Geraardsbergen)

Stadswoningen met nieuw gevelparement. Zandstenen hoekblokken
van nummer 2 wijzen op oudere kern.

stadswoningen

137841

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 32 (Geraardsbergen)

Breedhuis, dubbelhuistype, met vijf traveeën en twee verdiepingen
onder een zadeldak.

burgerhuizen

19de eeuw

137842

Dekenij

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 33‐34 (Geraardsbergen)

Vóór 1800 in het bezit van de Sint‐Adriaansabdij. Gebouwd in 1733
door abt Bartholomeus de Hazeler. Haaks op de straat ingeplant
herenhuis, gelegen in een omsloten tuin.

dekenijen

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

137843

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 39 (Geraardsbergen)

Voorheen een breedhuis van vier traveeën en twee verdiepingen
onder zadeldak waarvan heden alleen de twee rechtertraveeën
bewaard zijn. Huidige gevelindeling en ‐bepleistering op
gecementeerde plint uit de 19de‐20ste eeuw. Houten winkelpui.

stadswoningen 19de eeuw,
20ste eeuw

137844

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 4 (Geraardsbergen)

Beschilderde gevelcementering met spiegels op de penanten uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen 20ste eeuw

137845

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 40 (Geraardsbergen)

Diephuis van twee traveeën met twee bouwlagen en verhoogde
halsgevel met dekstenen onder een zadeldak, uit de 17de ‐ 18de
eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

137846

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 43 (Geraardsbergen)

Rijhuis met drie traveeën van ongelijke breedte en twee bouwlagen
onder een pseudo‐mansardedak met centraal dakvenster.

stadswoningen 19de eeuw

137847

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 46 (Geraardsbergen)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

137848

Herenhuis Liberale Kring

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 47 (Geraardsbergen)

herenhuizen
Gebouw in empirestijl opgetrokken in 1812 naar ontwerp van L.
Roelandt in opdracht van Bankier A. Spitaels. In 1872 ingenomen door
de Liberale Kring.

137850

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 48 (Geraardsbergen)

Twee traveeën breed bakstenen gebouw samen met Duivenstraat
nummer 4 ingericht als herberg.

stadswoningen 17de eeuw

137849

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 48 (Geraardsbergen)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.
Gecementeerde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

930/1748

eerste kwart
19de eeuw

19de eeuw

stijl

empire

plantensoort

context

persoon

Roelandt Louis (Ontwerper)
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137851

Burgerhuis

137852

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 49 (Geraardsbergen)

Empire getint dubbelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder achterhuizen,
een zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
burgerhuizen

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 5 (Geraardsbergen)

Lijstgevel met bekleding van glazuurtegels uit begin 20ste eeuw;
kleurrijke bloemmotieven op borstwering en onder kroonlijst.

stadswoningen, 20ste eeuw
winkels

137853

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 50 (Geraardsbergen)

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder
een zadeldak. Lijstgevel volledig aangepast in de 20ste eeuw.

achterhuizen,
17de eeuw,
stadswoningen 20ste eeuw

137854

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 8 (Geraardsbergen)

Drie traveeën brede gevel; gecementeerd parement uit eind 19de
eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137855

Katholieke Kring

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt 9 (Geraardsbergen)

Eertijds zogenaamd Klein Landhuis. Rijhuis van drie traveeën met
twee verdiepingen onder een pseudo‐mansardedak, daterend van
1920‐30 aansluitend bij de toenmalige architectuur.

burgerhuizen

interbellum

137860

Manneke Pis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)

Huidig beeldje, volgens V. Fris uit de 18de eeuw, stond eertijds
bovenaan de Brugstraat, in 1835 verplaatst voor het stadhuis.

fonteinen,
beelden

18de eeuw

137859

Gotische fontein Marbol

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)

Kopie van de oorspronkelijke gotische fontein van Balegemse steen.
Fontein met klein achtkantig zuiltje voorzien van waterspuwers en
kleine gebeeldhouwde kraagsteentjes in een polygonaal bekken.

fonteinen

137858

Vleeshuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)

Vermoedelijk oorspronkelijk voormalig huis zogenaamd den Gulden
Cop waarvoor het originele Manneken Pis stond. Voormalig
Vleeshuis heropgebouwd in 1810.

gedenktekens,
vleeshallen

137856

Parochiekerk Sint‐Bartholomeus

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)

Stoere basilicale kerk, de markt dominerend. In 1476 bouw van een
gotische kerk, voltooid in 1617. In 1485, bouw van de Sint‐Joriskapel
ten noorden op de overblijfselen van de eerste kapel; verwoest in
1566 tijdens de godsdiensttroebelen.

parochiekerken 18de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

137857

Stadhuis van Geraardsbergen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Markt zonder nummer, Vredestraat 1‐3
(Geraardsbergen)

Het oorspronkelijke gotische stadhuis uit de 14de eeuw met verticaal stadhuizen
opeengestapelde hallen werd verschillende malen geteisterd.
Neogotische verbouwing in 1891‐96 naar ontwerp van architect
Langerock; aannemer Cock. Toevoeging van de monumentale trap in
1896.

137870

Molenaarswoning gedateerd 1689

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 23 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak molenaarswoni vierde kwart
ngen
17de eeuw
door middel van uitgewerkte muurankers en op de poortimposten
gedateerd 1689.

137871

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 30‐40, 46‐48, 49‐54, 56
(Geraardsbergen)

Blokken van hoge smalle rijhuizen met twee à drie traveeën en drie
verdiepingen onder zadeldaken met licht verspringende
kroonlijsthoogte.

137872

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 43 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoektravee, uitlopend op een dakvenster,
stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
drie traveeën en twee verdiepingen onder een pseudo‐mansardedak,
voor WO I
uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

137873

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 45 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en twee verdiepingen onder een pseudo‐ stadswoningen 19de eeuw
mansardedak voorzien van twee dakvensters, uit de 19de eeuw.

137874

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 47 (Geraardsbergen)

Eenlaags rijhuisje, enkelhuistype, van drie traveeën, afgedekt met een stadswoningen 19de eeuw
steil zadeldak wijzend op een oudere kern.

931/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

17de eeuw,
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

14de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

gotiek, barok,
neogotiek

Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

neogotiek

Langerock Pierre (Ontwerper)
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137875

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Molenstraat 69‐71, 69A (Geraardsbergen) Rijhuizen met drie verdiepingen en afgedekt met een afgesnuit
zadeldak. Lijstgevels met rechthoekige muuropeningen, uit de 19de
eeuw.

137881

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 1 (Geraardsbergen)

Eertijds vermoedelijk een hoekhuis van twee verdiepingen onder een stadswoningen 17de eeuw
gebogen afgesnuit zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw.

137880

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 1 (Geraardsbergen)

Gecementeerd rijhuis van vier traveeën en drie verdiepingen onder
een zadeldak. Muurankers wijzen op een oude kern.

137882

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 10 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Merkwaardig hoekhuis, dubbelhuistype van twee bouwlagen en
respectievelijk drie en vier traveeën afgedekt met een mansardedak,
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw en voorzien van
aangepaste winkelpui in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

137883

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 12 (Geraardsbergen)

Diephuis van twee traveeën met twee verdiepingen en mezzanino
onder een afgesnuit zadeldak.

stadswoningen

137884

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 13 (Geraardsbergen)

Rijhuis met twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

137885

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 14 (Geraardsbergen)

stadswoningen eerste helft
Rijhuis van drie traveeën met twee en een halve verdieping onder
20ste eeuw
zadeldak. Lijstgevel bekleed met gekleurde geglazuurde tegels uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

137886

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 16 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee traveeën met twee verdiepingen onder zadeldak.
Lijstgevel bekleed met gekleurde geglazuurde tegels uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

137887

Herenhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 17‐21 (Geraardsbergen)

Herenhuizen met respectievelijk drie en zes traveeën, drie
verdiepingen, eenzelfde kroonlijsthoogte en zadeldak, uit de 19de
eeuw.

herenhuizen

137888

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 20 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee verdiepingen en drie traveeën afgedekt met een
zadeldak, met bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

137889

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 33 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137890

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 39 (Geraardsbergen)

stadswoningen, vierde kwart
Rijhuis van twee traveeën en drie verdiepingen afgedekt met een
19de eeuw,
zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart winkels
eerste helft
van de 20ste eeuw.
20ste eeuw

137891

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 41 (Geraardsbergen)

Herenhuis, dubbelhuistype van vier traveeën en drie verdiepingen, uit herenhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Aansluitende hogere travee met
lijstgevel met gelijkaardige gevelcementering gemarkeerd door loggia
op bel‐etage.

137892

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 42 (Geraardsbergen)

Provinciaal neoclassicistisch getint rijhuis van twee traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de
eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137893

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 44 (Geraardsbergen)

Rijhuis met vier traveeën en twee verdiepingen onder een gebogen
zadeldak, uit de 18de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw

932/1748

typologie

datering

stadswoningen 19de eeuw

stadswoningen

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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137894

Stadswoning

137895

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 45 (Geraardsbergen)

Lijstgevel van twee traveeën en drie verdiepingen met parement van stadswoningen, eerste helft
faiencesteen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
winkels
20ste eeuw

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 47‐48 (Geraardsbergen)

Rijhuizen met drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak. stadswoningen tweede helft
Gecementeerde lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

137896

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 52 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis met art‐nouveau‐inslag, drie traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak met centraal dakvenster, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137897

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 6‐8 (Geraardsbergen)

Heden in twee woonsten opgesplitst breedhuis van vier traveeën en
twee verdiepingen onder een zadeldak voorzien van twee
dakkapellen eveneens onder een zadeldakje.

burgerhuizen, 18de eeuw
winkels,
gevelniskapelle
n

137898

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Nieuwstraat 9 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mezzanino onder een stadswoningen 19de eeuw
zadeldak, uit de 19de eeuw.

137908

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oude Steenweg 11‐13 (Geraardsbergen)

Oorspronkelijk een dubbelhuis, één bouwlaag, zeven traveeën onder
zadeldak, uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

137909

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oude Steenweg 2‐4 (Geraardsbergen)

Oorspronkelijk één woning met twee bouwlagen van vijf traveeën
onder mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

137910

Herberg 't Hemelrijk

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudeberg 2 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit herbergen
de 19de eeuw. Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op
gecementeerde plint.

137911

Kasteel Oudeberg

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudeberg 3 (Geraardsbergen)

In een grote tuin gelegen dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder schilddak met gesmeed ijzeren vorstkam, uit eind
19de eeuw. Achter het gebouw, éénlaagse stalvleugel met acht
ongelijke traveeën onder mansardedak.

landhuizen,
stallen

137912

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Oudeberg

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudeberg zonder nummer
(Geraardsbergen)

Neobarokke kapel, gelegen op het hoogste punt van de Oudeberg.

bedevaartkapell voor WO I
en,
Mariabeelden,
ommegangen,
wegkruisen

137913

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudebergstraat 21A‐B (Geraardsbergen)

Alleenstaande burgerwoning gelegen in een tuin op de helling van de burgerhuizen
Oudeberg.

137914

Arbeiderswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudebergstraat 52 (Geraardsbergen)

Arbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag,
afgedekt met een doorlopend pannenzadeldak met nummer 54, in
kern uit de 18de eeuw maar in de 19de eeuw aangepast.

arbeiderswonin 18de eeuw
gen

137915

Arbeiderswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudebergstraat 54 (Geraardsbergen)

Arbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag,
afgedekt met een doorlopend pannenzadeldak samen met nummer
52, daterend uit de 18de eeuw.

arbeiderswonin 18de eeuw
gen

137916

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudenaardsestraat 24 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

137917

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudenaardsestraat 3, 3A
(Geraardsbergen)

Rijhuis van drie ongelijke traveeën en drie verdiepingen onder een
steil zadeldak, gedateerd 1908 op de windwijzer.

burgerhuizen

voor WO I

933/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neobarok

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Vandamme A. (Ontwerper)
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137919

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Oudenaardsestraat 5, 5A
(Geraardsbergen)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak.
Lijstgevel opgetrokken uit witte en groene geglazuurde baksteen,
daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137923

Oorlogsgedenkteken met Heilig Hartbeeld Geraardsbergen Geraardsbergen

Pachtersstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsgedenkteken, opgericht in 1920, gelegen op de flank van de
Oudenberg, uitkijkend over de stad. Het ontwerp werd toevertrouwd ekens, Heilig
Hartbeelden
aan de Gentse beeldhouwer Oscar Sinia in samenwerking met de
eveneens Gentse architect Valentin Vaerwyck.

137928

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 13‐15, 21‐23
(Geraardsbergen)

Rijhuizen opgevat als twee gehelen van vijf en zes traveeën met drie
verdiepingen en een zadeldak, uit de 19de eeuw.

137929

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 17 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag boven de burgerhuizen
kelderverdieping, uit begin 20ste eeuw. Aanpalend lager rechter
gedeelte van één travee met gelijkaardige gevel.

voor WO I

137930

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 19 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Tweeverdiepingshuis van drie traveeën met gevelparement van
gekleurde geglazuurde tegels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw
en rechthoekige muuropeningen.

eerste helft
20ste eeuw

137931

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 25 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak burgerhuizen
met gecementeerde voorgevel op een plint van arduin, uit de 19de
eeuw.

19de eeuw

137932

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 29‐31 (Geraardsbergen)

Twee gelijke rijhuizen van het dubbelhuistype elk van vijf traveeën en burgerhuizen
twee verdiepingen, daterend uit midden 18de eeuw.

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

137933

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 35 (Geraardsbergen)

Acht traveeën breed rijhuis met twee verdiepingen en een zadeldak,
voorheen drie afzonderlijke huizen.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

137934

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Penitentenstraat 54 (Geraardsbergen)

Hoekhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak. Huidige gevelindeling en gecementeerd parement uit de
19de ‐ 20ste eeuw.

stadswoningen, 17de eeuw
gevelniskapelle
n

137946

Sluis‐ en stuwenstelsel

Geraardsbergen Geraardsbergen

Sasweg zonder nummer, zonder nummer
(Geraardsbergen)

sluizen, sluis‐ en derde kwart
Het huidige sluizencomplex uit 1868 is de vervanging van een
brugwachtersw 19de eeuw
schutsluis met twee puntdeuren. De huidige sluis is een combinatie
van een grote en een kleine stuw. Op het eilandje staat een bakstenen oningen
sluiswachtershuisje.

137957

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 12, 32 (Geraardsbergen)

Stadswoningen met vereenvoudigde lijstgevels van drie à vier
traveeën.

stadswoningen

137958

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 13‐15 (Geraardsbergen)

Eertijds dubbelhuis van vier traveeën met rechthoekige
muuropeningen, heden opgesplitst in twee panden.

burgerhuizen

137959

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 14‐16 (Geraardsbergen)

Dubbelhuizen van vier traveeën met gelijkaardige gevel als nummer
4; meer uitgewerkte stucdecoratie.

burgerhuizen

137960

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 17 (Geraardsbergen)

Oorspronkelijk eenvoudig bepleisterd en beschilderd burgerhuis,
dubbelhuistype, van vier traveeën.

burgerhuizen

137961

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 18‐26 (Geraardsbergen)

Burgerhuizen met lijstgevels van respectievelijk zes, twee en drie
traveeën.

burgerhuizen

934/1748

burgerhuizen, 19de eeuw
gedenktekens,
gevelniskapelle
n

eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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137962

Burgerhuis

137963

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 19, 19A (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vier traveeën, heden opgesplitst in twee panden.
Parement van geglazuurde tegels met geometrische motieven uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 2 (Geraardsbergen)

Hoger hoekhuis met afgesnuite hoek en respectievelijk vier en drie
traveeën aan weerszijden van de hoektravee.

burgerhuizen,
winkels

137964

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 25 (Geraardsbergen)

Bepleisterd en beschilderd rijhuis van drie traveeën met
geaccentueerde middentravee door middel van deurvensters met
gietijzeren balkon.

stadswoningen

137965

Hoekhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 27‐29 (Geraardsbergen)

Hoekhuizen met twee traveeën aan weerszijden van de afgesnuite
hoektravee.

stadswoningen

137966

Hotel de l'Europe

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 30, 30A (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van zes traveeën met horizontaal belijnde lijstgevel met
rechthoekig omlijste vensters, op bel‐etage en bovenverdieping
verfraaid met dubbele platte voluut als bekroning.

hotels

137967

Hoekhuis Hotel du Lion d'Or

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 33 (Geraardsbergen)

Gecementeerd hoekhuis met vier traveeën aan weerszijden van de
afgesnuite hoektravee, afgesnuit zadeldak.

hotels

137968

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 34 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoek van vijf, één en vier traveeën afgedekt burgerhuizen
met een afgesnuit zadeldak.

137969

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 4 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op een plint van arduin.

stadswoningen

137956

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein 5‐11, 21 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van drie traveeën met rechthoekig omlijste vensters en
rechthoekige deur.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

137970

Oorlogsmonument met waterbassin

Geraardsbergen Geraardsbergen

Stationsplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Oorlogsmonument voor de gesneuvelde soldaten, de burgerlijke
slachtoffers en opgeëisten van de Eerste Wereldoorlog en de
gesneuvelden en weerstanders van de Tweede Wereldoorlog van
Geraardsbergen, met inbegrip van hetoudere waterbassin met
fontein uit 1894.

oorlogsgedenkt vierde kwart
19de eeuw,
ekens,
waterbekkens interbellum

137972

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Steenstraat 40‐46 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

stadswoningen voor WO I

137973

Villa

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vesten 11 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van drie verdiepingen gelegen in een beboomde tuin.
Baksteenbouw met verwerking van witte baksteen en gekleurde
faiencetegels, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

137974

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vesten 9 (Geraardsbergen)

Alleenstaand hoekhuis met ommuurde tuin. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee verdiepingen onder een schilddak, uit eind 19de
eeuw.

burgerhuizen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en

137975

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Visstraat 57 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met lijstgevels uit de 19de eeuw en houten,
neoclassicistisch getinte winkelpui.

stadswoningen, 19de eeuw
winkels

137982

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 10 (Geraardsbergen)

Eenvoudig breedhuis met twee traveeën, drie verdiepingen, plat dak
en zandstenen parement, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

935/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

Vits Jules (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137983

Burgerhuis

137984

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 11 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping, met
verwijzingen naar een oudere kern, vermoedelijk uit de 17de eeuw.
Art‐nouveau‐getinte lijstgevel, vermelding van architect op sokkel: J.
Persoons, 1912.

burgerhuizen

17de eeuw,
voor WO I

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 16 (Geraardsbergen)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen; steil zadeldak en
rechter zijtrapgevel wijzen op een oudere kern uit de 17de eeuw.

stadswoningen, 17de eeuw,
winkels
eerste helft
20ste eeuw

137985

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 18, 52 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën met twee
verdiepingen onder een pseudo‐mansardedak of zadeldak.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

137986

18de‐eeuws burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 20 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van zeven traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit midden 18de eeuw.

burgerhuizen

137987

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 23 (Geraardsbergen)

Rijhuis met twee traveeën, drie verdiepingen en een zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

137988

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 26, 32 (Geraardsbergen)

stadswoningen 19de eeuw
Rijhuizen van twee traveeën en drie verdiepingen onder een
zadeldak. Doorlopende lekdrempels en cordonlijst onder de kroonlijst
ter geleding van de bepleisterde en beschilderde voorgevel uit de
19de eeuw.

137989

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 27 (Geraardsbergen)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, uit stadswoningen eerste kwart
het eerste kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

137990

Hoekpand

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 34 (Geraardsbergen)

Samenstel van hoekpand van respectievelijk drie en twee traveeën en stadswoningen 19de eeuw
drie verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak en aansluitend pand
in de Nieuwstraat van vier traveeën en twee verdiepingen.

137991

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 35 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, burgerhuizen
uit de 19de eeuw.

19de eeuw

137992

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 37 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie verdiepingen; op een
gevelsteen boven de deur gedateerd 1908.

burgerhuizen

voor WO I

137993

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 42‐44 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie verdiepingen onder een
zadeldak, uit eind 18de ‐ begin 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

137994

Classicistisch herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 45 (Geraardsbergen)

Classicistisch herenhuis, dubbelhuistype, met vijf traveeën, drie
verdiepingen, kelderverdieping en zadeldak, uit eind 18de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

137995

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 47 (Geraardsbergen)

Rijhuis van twee traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak. stadswoningen

137996

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 49 (Geraardsbergen)

Twee traveeën breed rijhuis met twee verdiepingen en een pseudo‐
mansardedak voorzien van een dakvenster.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

137998

Stadswoning

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 56 (Geraardsbergen)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen afgedekt met een
zadeldak, met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw.

stadswoningen 18de eeuw,
19de eeuw

936/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Persoons J. (Ontwerper)

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137999

Laatclassicistisch burgerhuis

137997

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 58 (Geraardsbergen)

Laatclassicistisch getint burgerhuis, dubbelhuistype, met vier
traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, uit eind 18de
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Vredestraat 9, 50 (Geraardsbergen)

Stadswoningen met lijstgevels van drie verdiepingen en
respectievelijk drie en twee traveeën, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

138006

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Warandestraat 2, Wijngaardstraat 68‐74
(Geraardsbergen)

Rijhuizen van twee verdiepingen met bakstenen lijstgevels verfraaid stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
met witte of geglazuurde baksteen, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

138012

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wegvoeringstraat 28 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoek en aansluitend rijhuis met twee
verdiepingen en rechthoekige muuropeningen uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

138014

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 10‐12 (Geraardsbergen)

Rijhuizen van twee traveeën en twee en een halve verdieping onder
zadeldak.

stadswoningen 19de eeuw

138015

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 11‐15 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van drie traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak opgevat als één geheel, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

138016

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 16‐18 (Geraardsbergen)

Neoclassicistisch getint enkel‐ en dubbelhuis van respectievelijk drie
en vijf traveeën met twee verdiepingen, zadeldak en gelijkaardige
gevelbehandeling, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

138017

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 17 (Geraardsbergen)

Herenhuis, dubbelhuistype, met vijf traveeën, drie verdiepingen en
een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

138018

Herenhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 19‐21 (Geraardsbergen)

Herenhuis van zeven traveeën en drie verdiepingen onder een
zadeldak; op deursluitsteen gedateerd 1868.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

138019

Burgerhuizen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 23‐25 (Geraardsbergen)

Hoge onderkelderde enkelhuizen met twee ongelijke traveeën en drie burgerhuizen
verdiepingen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

138020

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 26‐29, 30‐32, 39‐41, 51
(Geraardsbergen)

stadswoningen eerste helft
Baksteenarchitectuur met picturaal gebruik van arduin, gekleurde
20ste eeuw
baksteen, faiencesteen of simili‐natuursteen, daterend uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

138021

Stadswoningen

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 31, 35, 40, 49, 56, 61
(Geraardsbergen)

Gecementeerde lijstgevels met twee verdiepingen, soms met
stadswoningen 19de eeuw,
mezzanino, en twee tot vier traveeën, uit de 19de ‐ begin 20ste eeuw.
voor WO I

138022

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 36 (Geraardsbergen)

Hoekhuis met afgesnuite hoektravee en respectievelijk twee en twee stadswoningen 19de eeuw
traveeën; drie verdiepingen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

138023

Hoekhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 38 (Geraardsbergen)

Witgekalkt hoekhuis met afgesnuite hoektravee, twee verdiepingen
en rechthoekige muuropeningen, uit de 19de eeuw.

138024

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 43 (Geraardsbergen)

Enkelhuis met drie traveeën en twee verdiepingen onder een pseudo‐ burgerhuizen
mansardedak met dakkapellen, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

138025

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 45 (Geraardsbergen)

Enkelhuis met drie traveeën van verschillende breedte en drie
verdiepingen onder een zadeldak, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

937/1748

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen 19de eeuw

burgerhuizen

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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naam

gemeente

138026

Burgerhuis

138027

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 47 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën, met drie bouwlagen boven de
kelderverdieping en een zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 60 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis met mooie tuin. Diephuis van twee verdiepingen onder
een afgesnuit zadeldak, door middel van muurankers in de rechter
zijgevel gedateerd 1636 doch totaal aangepast.

burgerhuizen

tweede kwart
17de eeuw

138028

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 63 (Geraardsbergen)

Eclectisch getint enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
boven de kelderverdieping afgedekt met een pseudo‐mansardedak
met dakvenster en dakkapel, uit het eerste kwart van 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

138029

Burgerhuis

Geraardsbergen Geraardsbergen

Wijngaardstraat 9 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, op deursluitsteen gedateerd 1765.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

traditioneel

137737

Boerenarbeiderswoningen

Geraardsbergen Goeferdinge

Eersbekeweg 45‐47 (Geraardsbergen)

Twee aaneengesloten eenlaagse boerenarbeidershuisjes met
respectievelijk zes en drie traveeën onder gebogen zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

137743

Kartonfabriek Fontaine‐Van Damme

Geraardsbergen Goeferdinge

Gemeentestraat 158 (Geraardsbergen)

Opgericht in 1790 in de Molenstraat te Geraardsbergen, en in 1870
naar Goeferdinge overgebracht. In de loop der jaren sterk verbouwd
complex, dat teruggaat op een vroegere kartonmolen, welke op zijn
beurt zogenaamd teruggaat tot een klooster.

fabrieksschoors derde kwart
19de eeuw
tenen,
kartonfabrieken

137745

Gesloten hoeven

Geraardsbergen Goeferdinge

Goeferdingeplein 6, 10 (Geraardsbergen)

Middelgrote gesloten hoeven uit de tweede helft van de 19de eeuw,
opgetrokken uit baksteen.

gesloten hoeven tweede helft
19de eeuw

137804

Hoeve Hof ter Elzen

Geraardsbergen Goeferdinge

Kastanjestraat 23‐27 (Geraardsbergen)

Grote gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen
hoevegebouwen op gepikte plinten onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom een vierkante binnenplaats met tuin. Vierkante
duiventoren onder spits, uit de 19de eeuw en witgeschilderd
bakstenen kapelletje onder lessenaarsdak.

boerenwoninge
n,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
waterpompen,
duiventorens,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

137805

Pastorie Sint‐Bavoparochie

Geraardsbergen Goeferdinge

Kastanjestraat 35 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis met twee en een halve bouwlaag van drie traveeën onder pastorieën
tentdak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

137806

Parochiekerk Sint‐Bavo met kerkhof

Geraardsbergen Goeferdinge

Kastanjestraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Vernieuwde pseudo‐basilikale kerk met omringend, ommuurd
kerkhof met 20ste‐eeuwse graftkens. Classicistische kerk van 1776,
hernieuwd in 1971‐1974 naar ontwerp van architect R. Borremans,
gegevens vermeld op een gedenksteen in de kerk.

parochiekerken, vierde kwart
18de eeuw, na
funeraire
WO II
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers

137950

Gemeenteschool

Geraardsbergen Goeferdinge

Schoolstraat 59, 63‐64, 66
(Geraardsbergen)

Gemeenteschool en bijgebouwen onder meer de woning van de
hoofdonderwijzer. Groepering van drie gebouwen in typische
baksteenbouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

138038

Landhuis met park

Geraardsbergen Goeferdinge

Zarlardingestraat 112 (Geraardsbergen)

Ommuurd landgoed met beboomde voortuin en park, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

tweede helft
landhuizen,
omheiningsmur 19de eeuw
en, parken

938/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

vakwerkbouw

19de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw

classicisme,
neogotiek

Borremans Richard (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

137705

Sluis en ophaalbrug

Geraardsbergen Grimminge

De Dijk zonder nummer (Geraardsbergen) Handbediende sluis met talloze sporen van herstelling in beton, als
gevolg van de dynamitering in 1940. Stroomopwaarts aansluitend
aan de sluis: metalen ophaalbrug van 1942.

bruggen, sluizen WO II

137747

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Geraardsbergen Grimminge

Grimmingeplein 1 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Onze‐Lieve‐Vrouwparochie werd opgetrokken in
1776‐177, vermoedelijk door architect Jan Baptist Simoens.
Omringende deels ommuurde tuin.

afsluitingshagen vierde kwart
18de eeuw
,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

137748

Gemeentehuis van Grimminge

Geraardsbergen Grimminge

Grimmingeplein 2, 10 (Geraardsbergen)

Het neoclassicistisch gemeentehuis dateert uit 1896 en werd in 1926 gemeentehuize vierde kwart
uitgebreid.
n
19de eeuw,
interbellum

137749

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw met
kerkhof

Geraardsbergen Grimminge

Grimmingeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Neoclassicistische kerk opgericht in 1842‐43 met integratie van de
oudere westertoren uit de 17de eeuw. Ommuurd kerkhof met een
collectie graftekens daterende van de 17de tot de 20ste eeuw.

137746

Dorpskom Grimminge

Geraardsbergen Grimminge

Grimmingeplein, Kakelenberg, Lestpolder, Het centrum van Grimminge wordt gevormd door het gekasseide
Rijtestraat (Geraardsbergen)
Grimmingeplein waarrond de Onze‐Lieve‐Vrouwekerk met ommuurd
kerkhof en achterliggende pastorie met ruime omhaagde tuin gelegen
zijn.

gemeentehuize
n,
parochiekerken,
pastorieën,
openbare
pleinen, dorpen

137779

Hoeve Hof Beaupré

Geraardsbergen Grimminge

Hoogvorst 1 (Geraardsbergen)

Verzorgde gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant langs de weg
en gelegen in een open landschap.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

137780

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Grimminge

Hoogvorst 2 (Geraardsbergen)

Mooi gelegen gesloten hoeve, naar verluidt als modelhoeve gebouwd boerenwoninge 20ste eeuw,
tweede kwart
midden 19de eeuw.
n, schuren,
19de eeuw,
stallen,
derde kwart
mestvaalten,
gesloten hoeven 19de eeuw

137812

Boerenwoning

Geraardsbergen Grimminge

Klakvijverstraat 54 (Geraardsbergen)

Boerenhuis in bak‐ en zandsteenstijl, gedateerd 1754 op de imposten boerenwoninge derde kwart
van de voordeur.
n
18de eeuw

traditioneel

137813

Abdij Beaupré

Geraardsbergen Grimminge

Klakvijverstraat 66, 70, 76
(Geraardsbergen)

Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke
omgeving. Deels omwald en ommuurd complex poortgebouw door
middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.

tweede helft
abdijen,
18de eeuw
abdijhoeven,
bijgebouwen,
dreven,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
stallen,
walgrachten

traditioneel

939/1748

typologie

parochiekerken,
schandpalen,
grafkruisen,
stèles,
grafplaten,
oorlogsgedenkt
ekens,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers

datering

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

neoclassicisme

neoclassicisme,
renaissance, art
deco,
neoclassicisme,
barok

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137814

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Vreugde

137938

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Geraardsbergen Grimminge

Klakvijverstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Wegkapel in bak‐ en zandsteenstijl uit de eerste helft van de 18de
eeuw, ingeplant aan de Klakvijverstraat, bij het begin van de dreef
naar het poortgebouw van de voormalige abdij.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
18de eeuw

traditioneel

Hoeve

Geraardsbergen Grimminge

Raspaillebosstraat 22 (Geraardsbergen)

Voormalige gesloten hoeve met verankerde bakstenen gebouwen uit boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, stallen,
de 18de en 19de eeuw, gegroepeerd rondom een deels gekasseid
gesloten hoeven
vierkant erf; heden langs de noordzijde afgesloten door een muur.

traditioneel

137665

Hoeve Hof van der Taelen

Geraardsbergen Idegem

Ankerstraat 2‐4, Idegemplein 1‐3
(Geraardsbergen)

Ruime gesloten hoeve gelegen ten zuiden van de kerk, daterend uit de boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, stallen,
18de eeuw en later. In de 19de eeuw gedeeltelijk uitgebreid en
duiventorens,
aangepast voor brouwerij.
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

137668

Station Idegem

Geraardsbergen Idegem

Bareelstraat 54 (Geraardsbergen)

Station van het standaardtype van de Belgische Staat, laatste kwart
19de eeuw.

stationsgebouw vierde kwart
en
19de eeuw

137696

Hoeve Bullegemhof

Geraardsbergen Idegem

Bullegem 1 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de
19de eeuw, gegroepeerd rondom een gebetonneerde binnenplaats.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

137717

Hoeve

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 113 (Geraardsbergen)

Hoeve ingeplant op de hoek van de Ninoofsesteenweg. Bakstenen
gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een driehoekige
binnenplaats.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede kwart
n, hekpijlers,
18de eeuw
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren

137718

Hoeve

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 124 (Geraardsbergen)

U‐vormige hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen op
gepikte plinten, rondom een binnenplaats en met grote achtertuin.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw,
n, hoeven,
derde kwart
schuren
19de eeuw

137719

Boerenburgerhuis

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 3‐5 (Geraardsbergen)

Neoclassicistisch getint boerenburgerhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot midden 19de eeuw en
heden opgesplitst in twee woningen.

boerenburgerhu tweede kwart
izen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137720

Boerenarbeidershuis

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 45 (Geraardsbergen)

Van de weg afgelegen, alleenstaand langgestrekt
boerenarbeidershuis van één bouwlaag onder gebogen zadeldak.

boerenarbeider 18de eeuw,
19de eeuw
swoningen,
stallen,
waterpompen

137721

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 89 (Geraardsbergen)

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
gebetonneerd erf met mestvaalt. Gedateerd aan straatzijde door
middel van muurankers: 1761.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

137722

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Idegem

Driesstraat 91, 91B (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met twee inrijpoorten onder houten lateien,
opgenomen in de dwarsschuur. Bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een binnenplaats.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
stallen, gesloten 17de eeuw
hoeven

940/1748

plantensoort

context

persoon
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137776

Gesloten hoeve

137782

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Idegem

Hollestraat 1 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats en grosso modo
daterend uit de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

Dorpswoningen

Geraardsbergen Idegem

Idegemplein 14, 18 (Geraardsbergen)

Bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken,
gelegen ten noordwesten van de kerk, bij een bocht van de straat;
voorheen vermoedelijk één hoevecomplex.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

137783

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden met
kerkhof

Geraardsbergen Idegem

Idegemplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Gelegen ten oosten van het Idegemplein met een kerkhof en
bakstenen muur aan zuidelijke en oostelijke zijden. Van de oude kerk
uit de 15de eeuw bleven slechts de noordelijke transeptarm en de
toren bewaard. Driebeukig schip van drie traveeën, zuidelijke
transeptarm, koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting
en zuidelijke sacristie van een travee tegen zuidelijke transeptarm,
alle uit de 18de eeuw.

parochiekerken, 15de eeuw,
18de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en

137878

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Idegem

Neerstraat 41 (Geraardsbergen)

Langgestrekte hoeve met haakse schuur, daterend uit eind 18de eeuw schuren,
met latere kleine aanpassingen.
langgestrekte
hoeven

137899

Hoeve De Cremer

Geraardsbergen Idegem

Ninoofsestraat 10 (Geraardsbergen)

Hoeve naar verluidt daterend van 1840. U‐vormige plattegrond met
bakstenen muur aan straatzijde; toegang via een overluifeld
bakstenen poortje.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

137724

Boerenwoning bij Cichoreifabriek Radix

Geraardsbergen Moerbeke

Edingseweg 278‐280 (Geraardsbergen)

Woonhuis van het enkelhuistype met twee bouwlagen en nog vier
bewaarde traveeën onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.
Oorspronkelijk deel van een gesloten hoeve en voorheen met
aansluitend een cichoreifabriek.

boerenwoninge tweede helft
n
19de eeuw

137726

Station Moerbeke

Geraardsbergen Moerbeke

Edingseweg 315‐317 (Geraardsbergen)

Eenvoudig plattelandsstationnetje met één bouwlaag van zes
traveeën onder zadeldak van circa 1861‐1865.

stationsgebouw derde kwart
en
19de eeuw

137767

Boerenwoning

Geraardsbergen Moerbeke

Heuvelstraat 159 (Geraardsbergen)

Boerenhuisje met anderhalve bouwlaag van zes traveeën onder
zadeldak, uit tweede helft 18de eeuw, met links, aanpassingen uit
tweede helft 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
18de eeuw

137795

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Moerbeke

Kapellestraat 54 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen gegroepeerd rondom boerenburgerhu vierde kwart
18de eeuw,
een gekasseide binnenkoer.
izen, schuren,
eerste kwart
bakhuizen,
gesloten hoeven 19de eeuw

137796

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van het
Raspaillebos

Geraardsbergen Moerbeke

Kapellestraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

betreedbare
Sobere rechthoekige kapel onder zadeldak met klokkenruiter.
kapellen (klein
Gecementeerde verankerde baksteenbouw uit de 19de eeuw.
Puntgevels met aandaken op vereenvoudigde schouderstukken wijzen erfgoed)
op kern uit de tweede helft van de 17de eeuw.

137866

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie met tuin

Geraardsbergen Moerbeke

Moerbekeplein 15 (Geraardsbergen)

Pastorie met voortuintje en recent verlaagde omheiningsmuur met
aansluitende tuin. Sober dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

137868

Grafkapel

Geraardsbergen Moerbeke

Moerbekeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

De grafkapel is het enige overgebleven graf dat nog verwijst naar de grafkapellen,
oude functie van het perceel, de traditie om te begraven rond de kerk hekken
en de mogelijkheid tot altijddurende concessie.

941/1748

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

19de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

137867

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

138030

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Moerbeke

Moerbekeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

tweede helft
Middelgrote kruiskerk met omringend kerkhof; neogotisch kapelletje kerkhoven,
parochiekerken 18de eeuw
met ijzeren hek ten zuiden. Oorspronkelijk eenbeukige kerk in
laatgotische stijl; bouwnaden in westgevel wijzen op het bijbouwen
van twee zijbeuken in de tweede helft van de 18de eeuw.

Pastorie met tuin

Geraardsbergen Moerbeke

Willem Van Moerbekestraat zonder
nummer (Geraardsbergen)

Fraai eenlaags dubbelhuis van vijf traveeën onder gebogen zadeldak, pastorietuinen, 18de eeuw
uit de 18de eeuw met ommuurde voortuin.
pastorieën,
omheiningsmur
en

137738

Parochiekerk Sint‐Macharius

Geraardsbergen Nederboelare

Felicien Cauwelstraat 11 (Geraardsbergen) Vlak afgedekte zaalkerk met losstaande driezijdige toren naar
ontwerp van de architecten E. Leus, P. Gavel en R. Borremans,
ingewijd op 17 september 1972.

parochiekerken na WO II

137807

Kasteeldomein van Boelare

Geraardsbergen Nederboelare

Kasteeldreef 3 (Geraardsbergen)

Omgracht kasteel met L‐vormig wooncomplex met kern uit het eerste
kwart van de 17de eeuw en aanpassingen uit de 18de eeuw. Gelegen
in een groene omgeving aan een bocht van de Dender, met
uitgestrekt park toegankelijk langs een deels gekasseide
populierendreef met kapel.. Dwarsschuur en stalvleugels uit de 18de
eeuw. Portierswoning uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Tuinhuisje uit het laatste kwart van de 19de eeuw en klein neogotisch
tolhuisje. Het kasteelpark strekt zich uit vanaf de Gentsestraat tot de
Denderoever.

conciërgewonin
gen, dreven,
parken, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
tuinpaviljoenen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
tolkantoren,
walgrachten,
waterkastelen

137670

Hoeve

Geraardsbergen Nieuwenhove

Bettenhoek 15‐17 (Geraardsbergen)

U‐vormig hoevetje met deels gekasseid en deels geasfalteerd erf,
1869 gedateerd door middel van muurankers in de zijpuntgevel aan
de straatkant.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw

137777

Hoeve

Geraardsbergen Nieuwenhove

Hoogstraat 42 (Geraardsbergen)

In een heuvelachtig landschap gesitueerde hoeve met voornamelijk
witgekalkte gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig
gekasseide en gebetonneerde binnenplaats, uit de eerste helft van de
19de eeuw.

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hoeven,
gevelniskapelle
n

eerste kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

137778

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Geraardsbergen Nieuwenhove

Hoogstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Zandstenen kapelletje op een sokkel met zware dekplaat.

pijlerkapellen

derde kwart
18de eeuw

137879

Pastorie

Geraardsbergen Nieuwenhove

Nieuwenhovestraat 31 (Geraardsbergen)

Voormalige pastorie, dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw.

pastorieën

tweede helft
19de eeuw

137920

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Nieuwenhove

Overraadstraat 2 (Geraardsbergen)

Bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom
een gekasseide binnenkoer met vaalt uit de eerste helft van de 19de
eeuw, vergroot in de 20ste eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

137921

Gesloten hoeve met kapelletje

Geraardsbergen Nieuwenhove

Overraadstraat 21, zonder nummer
(Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met vierkante gekasseide binnenplaats met tuin, uit boerenwoninge vierde kwart
het laatste kwart van de 18de eeuw of eerste kwart 19de eeuw. Onze‐ n, betreedbare 18de eeuw,
kapellen (klein eerste kwart
Lieve‐Vrouwekapelletje, op de hoek van de baan en de oprit.
19de eeuw
erfgoed),
gesloten hoeven

942/1748

typologie

datering

18de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek

Borremans Richard (Ontwerper),
Gavel Paul (Ontwerper), Leus
Emile (Ontwerper)
neogotiek

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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aanduid_id

naam

gemeente

137922

Gesloten hoeve

138039

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Nieuwenhove

Overraadstraat 25 (Geraardsbergen)

Sterk verbouwde gesloten hoeve; jaartal 1781 op de sleutel van de
deuromlijsting in de straatgevel, verwijst naar een oude kern
aangepast in de 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, gesloten
hoeven

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Nieuwenhove

Zijpstraat 1 (Geraardsbergen)

Oorspronkelijk een langgestrekt hoevetje, heden twee boerenhuisjes langgestrekte
met anderhalve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
hoeven

tweede helft
19de eeuw

138041

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Geraardsbergen Nieuwenhove

Zijpstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Zandstenen kapelletje met licht getoogde geprofileerde kroonlijst op pijlerkapellen
een sokkel met gefrijnde basis en geprofileerde dekplaat.

derde kwart
18de eeuw

138040

Parochiekerk Sint‐Jan de Doper met
kerkhof

Geraardsbergen Nieuwenhove

Zijpstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Eenbeukig kruiskerkje, gelegen op een hoogte, middenin kerkhof met
zandstenen muur met steunbeertjes. De kerk gaat terug tot een 13de‐
eeuws, éénbeukig kerkje met centrale toren, uitgebreid in 1451.
Aanpassingen in de 18de eeuw, waaronder westgevel uit 1772; eind
19de ‐ begin 20ste eeuw vond een neogotische restauratie plaats. Op
het kerkhof bleven 19de en 20ste‐eeuwse graftekens bewaard.

137675

Ommegang van de Zeven Weeën van
Maria

Geraardsbergen Onkerzele

Botermelkstraat 27, zonder nummer,
Kampstraat 6, zonder nummer,
Onkerzelestraat 136, 158
(Geraardsbergen)

Oudste kapelletje van de Ommegang van de Zeven Weeën van Maria, ommegangen,
opgericht door de Broederschap der Zeven Weeën, gesticht in 1629. pijlerkapellen

137688

Hof te Wambeze

Geraardsbergen Onkerzele

Brusselsestraat 10 (Geraardsbergen)

Grote gesloten hoeve met witgekalkte en verankerde gebouwen van
baksteen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gebetonneerde
binnenplaats met vaalt. Grotendeels daterend uit de eerste helft van
de 18de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

137725

Hof ter Buikmeers

Geraardsbergen Onkerzele

Edingseweg 29 (Geraardsbergen)

Hoeve met witgekalkte gebouwen van baksteen op gepikte plinten en
afgedekt door pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een
langwerpige, deels gekasseide en gecementeerde binnenkoer met
vaalt; te situeren in de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
mestvaalten

137736

Hof ten Broek

Geraardsbergen Onkerzele

Edingseweg 70 (Geraardsbergen)

boerenwoninge 19de eeuw
Grotendeels verbouwde U‐vormige hoeve, in een open landschap
gelegen, bereikbaar langs een fraaie dreef met loofbomen, tussen de n, dreven,
hoeven,
Edingseweg en de Brusselsestraat.
schuren, stallen

137766

Hof ten Steenborre

Geraardsbergen Onkerzele

Hazendans 2 (Geraardsbergen)

Geïsoleerde semi‐gesloten hoeve gelegen in een open landschap, met boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
zeven traveeën breed boerenhuis van het dubbelhuistype onder licht n, hoeven,
stallen,
gebogen zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.
gevelniskapelle
n

137793

Hof 't Schipken

Geraardsbergen Onkerzele

Kampstraat 59 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoeve gelegen in een open landschap, aan de Dender.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven
tweede helft
19de eeuw

137903

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Geraardsbergen Onkerzele

Onkerzelestraat 155 (Geraardsbergen)

De pastorie is een alleenstaand dubbelhuis met typische
gevelarchitectuur uit 1872‐75 van drie traveeën en twee bouwlagen
onder een zadeldak met klokkenruitertje en ligt in een deels
ommuurde tuin aangelegd in landschappelijke stijl

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

137904

Burgerhuis

Geraardsbergen Onkerzele

Onkerzelestraat 180 (Geraardsbergen)

Alleenstaand dubbelhuis met twee bouwlagen van zes traveeën onder burgerhuizen
zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

943/1748

parochiekerken,
grafkruisen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

datering

stijl

neogotiek,
13de eeuw,
neogotiek
derde kwart
15de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, 18de
eeuw, 19de
eeuw
derde kwart
17de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

context

persoon
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naam

gemeente

137905

Kasteeldomein van Onkerzele

137907

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Onkerzele

Onkerzelestraat 2, Zonnebloemstraat 40
(Geraardsbergen)

Landhuis gelegen in een prachtig park, ingeplant op een helling, 1865
gedateerd op de sleutel van de hoofddeuromlijsting. Gebouw en
ensemble hebben grosso modo een allure van Franse barok van de
17de eeuw; de vormen, verhoudingen en materialen zijn echter naar
19de‐eeuwse smaak aangepast. Het domein is toegankelijk langs een
hek, geflankeerd door twee achtzijdige poortgebouwtjes onder
piramidale bedaking (leien). Paardenstallen en andere
dienstgebouwen vormen een aaneengesloten geheel, rondom een
deels gekasseide, deels aarden binnenkoer met centrale pijler en
siervaas. Park in landschappelijke stijl, gegolfd terrein, vijver en
schermeffect van de beplanting.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
landhuizen,
paardenstallen,
parken, poorten
(bijgebouwen),
hekpijlers,
vijvers,
bijgebouwen

neobarok

Grafkapel van de familie Spitaels

Geraardsbergen Onkerzele

Onkerzelestraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Grafkapel opgericht in 1871 ter herinnering aan de familie Spitaels.

grafkapellen

neogotiek

137906

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Geraardsbergen Onkerzele

Onkerzelestraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Neogotisch getinte pseudo‐basiliek van 1842, gelegen op een hoogte, parochiekerken, tweede kwart
19de eeuw
kerkhoven,
met omringende ommuurd kerkhof met graftekens en neogotische
omheiningsmur
grafkapel ten zuiden.
en

137952

Arbeiderswoningen

Geraardsbergen Onkerzele

Sint‐Martensstraat 2‐28 (Geraardsbergen) Reeks aaneengeschakelde arbeiderswoningen met twee bouwlagen
van twee traveeën onder mansardedaken.

arbeiderswonin interbellum
gen

Van Der Putten Philemon Gustaaf
(Ontwerper)

137980

Brouwerij Dendria

Geraardsbergen Onkerzele

Voldersstraat 34‐36, zonder nummer
(Geraardsbergen)

De brouwerij Dendria is opgericht in 1939 door de familie
Vanderhaegen. De eerste brouwerijgebouwen werden opgetrokken in
1939 naar ontwerp van architect A. Steenhoudt uit Idegem. Hij
ontwierp een complex van bakstenen gebouwen in een functionele
moderne stijl met detailleringen in romantisch kubisme.

interbellum, na modernisme
brouwerijen,
brouwerswonin WO II
gen,
fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen

Steenhoudt Augule (Ontwerper)

137662

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Alfonslaan 18 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve van witgekalkte bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats,
daterend uit eind 18de eeuw en later.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, gesloten
vierde kwart
hoeven
19de eeuw

137663

Hof ter Linden

Geraardsbergen Ophasselt

Alfonslaan 81 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve van bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met tuintje.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

137679

Maalderij

Geraardsbergen Ophasselt

Brambroek 3‐5 (Geraardsbergen)

Groot bakstenen gebouw met maalderij met drie bouwlagen onder
plat dak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw
maalderijen,
gevelniskapelle
n

137740

Herenhuis

Geraardsbergen Ophasselt

Gapenberg 13 (Geraardsbergen)

Alleenstaand herenhuis met tuin. Van de straat gescheiden door
middel van een haag en ijzeren hek tussen gecementeerde pijlers.

hagen, hekken,
herenhuizen

137764

Pastorie Sint‐Pieters‐Bandenparochie met Geraardsbergen Ophasselt
tuin

Hasseltsestraat 13 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Sint‐Pieters‐Bandenparochie werd gebouwd in
1752, het interieur werd in de 19de eeuw aangepast in empirestijl. De
pastorietuin herbergt nog verwijzingen naar de 18de‐eeuwse formele
aanleg en bevat een brevierpad, prieel, vijver en een schaapsstal.

priëlen,
bakovens,
hekken,
pastorieën,
stallen, vijvers,
pastorietuinen

137822

Gesloten hoeve

Leopoldlaan 1 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen uit de 19de eeuw gelegen
aan de Ninoofse Steenweg in de spie van de daarop uitkomende
noordelijke straat.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, gesloten
hoeven

Geraardsbergen Ophasselt

944/1748

datering

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek
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aanduid_id

naam

gemeente

137864

Kleine gesloten hoeve

137865

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Ophasselt

Moenebroekstraat 102 (Geraardsbergen)

19de eeuw,
bijgebouwen,
Kleine gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf, daterend uit het boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
laatste kwart van de 18de eeuw en later.
waterpompen,
gesloten hoeven

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Moenebroekstraat 132‐134
(Geraardsbergen)

Gesloten hoeve gelegen in een prachtig landschap, en toegankelijk via boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
twee lange populierendreven ten westen van de straat.
n, dreven,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

137900

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Ommegangstraat 14 (Geraardsbergen)

Erg verbouwd boerenhuis van voormalige gesloten hoeve gelegen ten boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
noorden van de kerk. Voorgevel gedateerd DS 1719 door middel van n, hekken,
schuren, stallen,
muurankers, doch aangepast in de 19de eeuw.
gesloten hoeven

137901

18de‐eeuwse boerenwoning

Geraardsbergen Ophasselt

Ommegangstraat 2 (Geraardsbergen)

Boerenwoning van oorspronkelijk gesloten hoeve met ruime tuin,
eeuwenoude olm en armpomp tegen recent pijlertje, daterend uit
midden ‐ laatste kwart 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
waterpompen

137902

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden met
kerkhof

Geraardsbergen Ophasselt

Ommegangstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Parochiekerk, waarvan enkel de toren rest van de 15de‐eeuwse,
gotische kerk. Het huidige schip dateert van 1777, het koor werd
vernieuwd in 1812. De plattegrond vertoont een driebeukig schip van
vijf traveeën met ingebouwde vroegere kruisingstoren, een koor van
twee rechte traveeën met driezijdige sluiting en een noordelijke en
zuidelijke sacristie. Omgevend kerkhof met een collectie graftekens
van de 18de tot de 20ste eeuw.

gedenktekens,
parochiekerken,
grafkruisen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken

137943

Hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Reukenstraat 21 (Geraardsbergen)

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken; U‐vormige aanleg met zéér
smalle binnenplaats. Woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag
met mezzanino, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
eerste helft
schuren
20ste eeuw

137944

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Ruisenbroek 4 (Geraardsbergen)

Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
rondom een rechthoekig gekasseide binnenplaats met mestvaalt en
vierkante duiventoren.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
duiventorens,
gesloten hoeven

137945

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Ruisenbroek 6 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met mestvaalt,
daterend uit eind 18de eeuw en later.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

138000

Gesloten hoeve met molenaarswoning

Geraardsbergen Ophasselt

Vrijheid 52 (Geraardsbergen)

Gelegen in een boomrijke omgeving aan de Ophasseltbeek en met de
Steenweg verbonden door middel van een veldweg. Bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, rondom een rechthoekige
gebetonneerde binnenplaats.

molenaarswoni 19de eeuw
ngen, schuren,
stallen,
watermolens,
gesloten hoeven

138001

Kleine gesloten hoeve

Geraardsbergen Ophasselt

Vrijheid 54 (Geraardsbergen)

Bakstenen gebouwen, volume onder zadeldaken, gegroepeerd
rondom een rechthoekige binnenplaats. Gedichte inrijpoort in
oostelijk dienstgebouw. Boerenhuis van één bouwlaag en zeven
traveeën, gedateerd 1785.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

945/1748

typologie

datering

15de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
18de eeuw

stijl

gotiek

vakwerkbouw

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137713

Gesloten hoeve

137714

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Overboelare

Donkerstraat 4 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve, 1911 gedateerd door middel van baksteenkoppen op schuren,
voor WO I
de zijpuntgevel van de langsschuur.
gesloten hoeven

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Donkerstraat 40 (Geraardsbergen)

boerenwoninge 19de eeuw
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
opgesteld rondom een gekasseid erf met vaalt, te situeren in de 19de n, hoeven,
schuren, stallen,
eeuw.
wagenhuizen,
mestvaalten,
bakhuizen

137761

Molen van de Plankkouter

Geraardsbergen Overboelare

Groteweg 420A (Geraardsbergen)

De Molen van de Plankkouter is een laat 18de‐eeuwse stenen
korenwindmolen van het type bovenkruier (bergmolen).

windmolens

vierde kwart
18de eeuw

137762

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Groteweg 430 (Geraardsbergen)

Langgestrekt hoevetje met vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

langgestrekte
hoeven

vierde kwart
18de eeuw

137763

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Groteweg 478 (Geraardsbergen)

Langgestrekt hoevetje met voortuin.

langgestrekte
hoeven

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

137771

Twee dorpswoningen

Geraardsbergen Overboelare

Hoge Buizemont 154‐156
(Geraardsbergen)

Twee enkelhuizen van drie traveeën met twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

137774

Spoorwegtunnel van Overberg

Geraardsbergen Overboelare

Hoge Buizemont zonder nummer
(Geraardsbergen)

Onder de Hoge Buizemont door, van west naar oost loopt de
zogenaamde spoorwegtunnel van Overberg, één der zeldzame
spoorwegtunnels van Vlaanderen, aangelegd voor de lijn 's
Gravenbrakel‐Gent in 1861‐1865.

tunnels

137773

Sint‐Adrianuskapel

Geraardsbergen Overboelare

Hoge Buizemont zonder nummer
(Geraardsbergen)

Tegen gevel nummer 130. Gecementeerd, vlak afgedekt, rechthoekig pijlerkapellen
kapelletje op plint van arduin

137775

Landhuis

Geraardsbergen Overboelare

Hogeweg 156 (Geraardsbergen)

Alleenstaand, groot landhuis met twee bouwlagen en drie ongelijke
traveeën, van 1917. Baksteenbouw met gebruik van contrasterende
siersteen op arduinen plint.

137815

Hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Kleine Donkerstraat 9 (Geraardsbergen)

U‐vormige hoeve met sterk verbouwde gebouwen, gebetonneerd erf. boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
Eenlaags, zeven traveeën breed boerenhuis onder zadeldak, 1801
schuren
gedateerd door middel van muurankers.

137816

Boerenarbeidershuis

Geraardsbergen Overboelare

Kleine Kloosterstraat 1 (Geraardsbergen)

Eenlaags, drie traveeën breed boerenarbeidershuisje onder mank
zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenarbeider eerste kwart
swoningen
19de eeuw

137817

Pastorie Sint‐Aldegondeparochie met tuin Geraardsbergen Overboelare

Kloosterstraat 1 (Geraardsbergen)

Pastorie met ommuurd voortuintje en deels ommuurde achtertuin.
Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

omheiningsmur eerste helft
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

137818

Hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Kloosterstraat 19 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoeve met gekasseid erf. Eénlaags boerenhuis van het boerenwoninge 18de eeuw,
dubbelhuistype uit 18de eeuw. Haakse éénlaagse stalvleugel en
eerste kwart
n, hoeven,
dwarsschuur onder zadeldak tussen aandaken met vlechtingen, van schuren, stallen 19de eeuw,
1804.
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

137819

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Overboelare

Kloosterstraat 7 (Geraardsbergen)

Langgestrekt hoevetje met anderhalve bouwlaag, vijf traveeën onder boerenburgerhu eerste helft
19de eeuw
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
izen,
langgestrekte
hoeven

946/1748

typologie

landhuizen

datering

derde kwart
19de eeuw

WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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137935

Boerenarbeiderswoningen

Geraardsbergen Overboelare

Pol Antheunisstraat 2‐6 (Geraardsbergen) Ten oosten van de kerk, rij met drie eenlaagse boerenarbeidershuisjes boerenarbeider tweede helft
swoningen
18de eeuw,
onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw, in kern
eerste kwart
tweede helft 18de eeuw.
19de eeuw

137936

Dorpswoning

Geraardsbergen Overboelare

Pol Antheunisstraat 77 (Geraardsbergen)

Enkelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit dorpswoningen 19de eeuw
de 19de eeuw. Tweelaagse aanbouw onder plat dak,bekroond door
een zware attica geflankeerd door twee siervazen.

137937

Parochiekerk Sint‐Aldegonde

Geraardsbergen Overboelare

Pol Antheunisstraat 8 (Geraardsbergen)

Eenvoudige kerk, op een hoogte gelegen, met omringend, ommuurd
kerkhof. Pseudo‐basiliek, grotendeels van 1770, gerestaureerd en
uitgebreid in 1864 met een neogotisch transept, koor en sacristieën.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137981

Burgerhuis Kasteeltje

Geraardsbergen Overboelare

Voskensstraat 50 (Geraardsbergen)

Op een beboste helling gelegen burgerhuis met twee bouwlagen en
drie ongelijke traveeën uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

137666

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Schendelbeke

Astridlaan 184 (Geraardsbergen)

Boerenhuis, vermoedelijk vroeger molenaarshuis, van twee
bouwlagen, zeven traveeën onder zadeldak met dakkapel onder
afgesnuit zadeldak, daterend uit begin 19de eeuw.

molenaarswoni eerste kwart
19de eeuw
ngen,
langgestrekte
hoeven

137667

Romp van het Meuleken

Geraardsbergen Schendelbeke

Astridlaan 188 (Geraardsbergen)

Het Meuleke of Molen Vandevelde is een stenen korenwindmolen van windmolens
het type bovenkruier (bergmolen) uit 1860.

137703

Dorpswoningen

Geraardsbergen Schendelbeke

Dagmoedstraat 41‐43 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van twee bouwlagen en oorspronkelijk telkens twee
traveeën onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 20ste
eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

137704

Schuur

Geraardsbergen Schendelbeke

Dagmoedstraat 9B (Geraardsbergen)

Voorheen vermoedelijk schuur van hoeve. Bakstenen gebouw van
twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

schuren

137739

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Schendelbeke

Ganzestraat 1 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve, als volume medebepalend voor het dorpsgezicht aan hekpijlers,
19de eeuw
de kerk. Gelegen op de hoek van Kerkborre tegenover de pastorie.
gesloten hoeven

137744

Burgerhuis

Geraardsbergen Schendelbeke

Godsbergstraat 7 (Geraardsbergen)

burgerhuizen
Dubbelhuis met voortuintje en laag gecementeerd muurtje.
Burgerhuis van twee bouwlagen, vijf traveeën onder zadeldak, uit de
19de eeuw. Linker en rechter aanbouw van één bouwlaag en één
travee.

137768

Dorpswoningen

Geraardsbergen Schendelbeke

Hielaartstraat 17‐19 (Geraardsbergen)

Enkelhuizen van twee bouwlagen, telkens twee traveeën onder
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

137863

Station Schendelbeke

Geraardsbergen Schendelbeke

Moenebroekstraat 1 (Geraardsbergen)

Station uit begin 20ste eeuw. Bakstenen gebouw van twaalf traveeën stationsgebouw voor WO I
en
en één bouwlaag, met uitzondering van de derde tot vijfde travee,
onder zadeldaken.

137947

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Geraardsbergen Schendelbeke

Schendelbekeplein 1 (Geraardsbergen)

De pastorie werd gebouwd in 1874 in neoclassicistische stijl en wordt omheiningsmur derde kwart
omgeven door een ommuurde tuin.
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

137948

Hoeve

Geraardsbergen Schendelbeke

Schendelbekeplein 5 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoeve ten westen van de kerk, op de hoek van de
Dagmoedstraat. Dubbelbuis van één bouwlaag, zes traveeën onder
zadeldak, met kern uit de 18de eeuw.

137949

Parochiekerk Sint‐Amandus

Geraardsbergen Schendelbeke

Schendelbekeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

De westtoren en kern van de Sint‐Amanduskerk klimt op tot de eerste hekpijlers,
kerkhoven,
helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de
omheiningsmur
19de eeuw.
en,
parochiekerken

947/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

18de eeuw

19de eeuw

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

19de eeuw,
eerste helft
12de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

gotiek,
neogotiek

Maréchal Joost (Ontwerper),
Mortier Stephan (Ontwerper)
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137765

Hoeve Smeerebbehof

137876

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Haststraat 1 (Geraardsbergen)

Prachtig gelegen gesloten hoeve met witbeschilderde gebouwen op boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
gepikte plinten, opgesteld rondom een rechthoekig gebetonneerd erf. n, stallen,
Dubbelhuis met klokkenruiter en windwijzer, daterend uit de eerste gesloten hoeven
helft van de 19de eeuw.

Hoeve Moorhof

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Moorhofstraat 4 (Geraardsbergen)

boerenwoninge 18de eeuw
Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
rondom een gekasseide binnenplaats met mestvaalt, daterend uit het n, schuren,
stallen, gesloten
derde kwart van de 18de eeuw en later.
hoeven

137951

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Simoenstraat 2 (Geraardsbergen)

Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats, daterend uit de
18de eeuw en later.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

137953

Dorpsschool

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Smeerebbestraat 13 (Geraardsbergen)

Het dorpsschooltje van Smeerebbe werd gebouwd in 1867 door
architect Emile Van Hoecke‐Peeters en deed ook dienst als
gemeentehuis.

lagere scholen, derde kwart
19de eeuw
stallen,
onderwijzerswo
ningen,
gemeentehuize
n

137954

Gesloten hoeve Olmenhof

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Smeerebbestraat 5 (Geraardsbergen)

boerenwoninge 19de eeuw,
Ruime gesloten hoeve met dubbelhuis van acht traveeën, één
eerste helft
bouwlaag, uit de eerste helft van de 18de eeuw. Dienstgebouwen uit n, schuren,
18de eeuw
stallen,
de 19de eeuw.
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

137955

Parochiekerk Sint‐Amandus met kerkhof

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Smeerebbestraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Parochiekerk, gebouwd in de 18de eeuw met bewaard gotisch koor;
omringd door een kerkhof met graftekens en een hoge bakstenen
muur met ezelsrug; trap en bakstenen hekpijlers ten westen.

parochiekerken, 18de eeuw,
eerste kwart
grafkruisen,
18de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers

137976

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Vloerzegemstraat 2 (Geraardsbergen)

Voormalige gesloten hoeve gelegen ten oosten van de kerk.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
gesloten hoeven

137977

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Vloerzegemstraat 21 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve, gelegen ten westen van de kerk in een bocht van de
straat. Boerenhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen, met
gecementeerde voorgevel uit de 19de eeuw met rijke
cementversiering.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
gesloten hoeven

137978

Pastorie Sint‐Mattheusparochie met tuin

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Vloerzegemstraat 51 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Sint‐Mattheusparochie werd gebouwd in de 18de omheiningsmur 18de eeuw
eeuw in rococostijl en ligt een ommuurde en beboomde tuin.
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

137979

Parochiekerk Sint‐Mattheus met kerkhof

Geraardsbergen Smeerebbe‐
Vloerzegem

Vloerzegemstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Gelegen ten noorden van de Kloosterstraat en ten zuiden van
beboomd weiland, schip uit de 15de eeuw met 17de‐eeuwse
verbouwingen. Koor, vermoedelijk romaanse onderbouw uit de
tweede helft van de 12de eeuw, noordkapellen vermoedelijk uit de
17de eeuw en neogotische zuidsacristie. Omgevend ommuurd
kerkhof met een collectie graftekens uit de 19de en 20ste eeuw.

948/1748

typologie

parochiekerken,
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken

datering

13de eeuw,
15de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

gotiek

rococo

romaans,
neogotiek,
neoclassicisme
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

137660

Hoeve 't Wal

137661

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Viane

Akrenstraat 46‐56 (Geraardsbergen)

Voorheen omwalde en door bomen omgeven hoeve uit de eerste helft boerenburgerhu eerste helft
18de eeuw
izen, hoeven,
van de 18de eeuw. Heden witbeschilderd alleenstaand
schuren, stallen
boerenburgerhuis ten zuiden en sterk verbouwde voormalige
dwarsschuur of stal ten noorden.

Melkerij Sint‐Bernardus

Geraardsbergen Viane

Akrenstraat 99 (Geraardsbergen)

Voor langgestrekte hoeve, in zuidoostelijke hoek van het perceel,
klein bakstenen gebouwtje met nok parallel met straat.

voor WO I
melkerijen,
gevelniskapelle
n

137664

Hoeve

Geraardsbergen Viane

Amandusplein 13 (Geraardsbergen)

Voorheen hoeve met losstaande bestanddelen, heden
boerenburgerhuis met erf en achteraan ingeplante stal, gedateerd
1779 door middel van muurankers.

boerenburgerhu vierde kwart
18de eeuw
izen, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

137671

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Viane

Beverstraat 6 (Geraardsbergen)

Langgestrekt witgekalkt, hoevetje van baksteen onder pannen
zadeldak, uit de 19de eeuw, ingeplant loodrecht op de straat.

schuren,
langgestrekte
hoeven

137727

Maalderij

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 401‐405 (Geraardsbergen)

maalderijen,
Zware bakstenen gebouwen van vier bouwlagen onder zadeldaken,
uit de 20ste eeuw, maar teruggaande tot een watermolen welke in de watermolens
19de eeuw haar voornaamste uitbreidingen kende.

137728

Hoeve

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 410 (Geraardsbergen)

Voormalige hoeve met lagere dwarsschuur, heden gebruikt als
herberg, daterend uit de 18de eeuw met aanpassingen uit 19de ‐
20ste eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, hoeven,
schuren

137729

Kasteeldomein de Blondel de Beauregard

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 440A‐C (Geraardsbergen)

Uitgestrekt domein met hoge bakstenen ommuring met hekken
tussen pijlers met Toscaanse pilasters, die de straat aflijnen.
Gebouwen uit de 18de en 19de eeuw. Zuidelijke inrijpoort met
zijvleugels gelegen op de hoek, en kasteel met centrale toegangstoren
ertegenover, oranjerie ten westen, paardenstal ten oosten en grote
noordelijke visvijver.

18de eeuw,
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
vijvers,
waterpompen,
private parken,
bijgebouwen

137730

Oude Karloo

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 458 (Geraardsbergen)

Voorheen boerenburgerhuis, meebuigend met de straatkromming, en boerenburgerhu derde kwart
18de eeuw
deel uitmakend van gesloten hoevetje.
izen, gesloten
hoeven

137731

Getoogde deur in arduinen omlijsting

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 537 (Geraardsbergen)

Afsluitingsmuur met hergebruikte deuromlijsting van arduin uit het
laatste kwart van de 18de eeuw, blijkbaar herkomstig van vroegere
pastorie.

omheiningsmur vierde kwart
18de eeuw
en,
ingangsomlijstin
gen, deuren

137732

Parochiekerk Sint‐Amandus met kerkhof

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 539 (Geraardsbergen)

Neogotische hallenkerk, gedateerd 1843 boven de poort in de
westgevel, gelegen tussen de nieuwe pastorie en de school, en er
enigszins van geïsoleerd door een asfaltpleintje vooraan en een
omringend kerkhof met graftekens.

parochiekerken, tweede kwart neogotiek
19de eeuw, WO
funeraire
II, na WO II
constructies,
kerkhoven,
calvariebergen,
hekken

137733

Hof te Foncke

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 613 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve, ingeplant bij de Embeekbeek. Bakstenen gebouwen
met deels heropgebouwde, muren, onder vernieuwde zadeldaken,
gegroepeerd rondom rechthoekig gekasseid erf, volgens eigenaar van
1810.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterputten,
gesloten hoeven

949/1748

typologie

datering

stijl
traditioneel

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

137734

Hoeve

137735

Hoeve

137821

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 621 (Geraardsbergen)

Hoeve met losstaande aanhorigheden ingeplant aan weerszij van een boerenwoninge 19de eeuw
ommuurd, hellend erf met ijzeren hek en centrale pomp. Boerenhuis n, hekken,
omheiningsmur
uit de 19de eeuw.
en, schuren,
waterpompen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

Geraardsbergen Viane

Edingseweg 625 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoeve met tuintje aan straatzijde. Bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig
gekasseid erf. Woonhuis met kern daterend uit het laatste kwart van
de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Geraardsbergen Viane

Kouterstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Vierkant bakstenen gebouwtje, vermoedelijk uit de 19de eeuw, met
vlakke sluiting en zadeldak tussen aandaken.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

137820

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Saletten

Geraardsbergen Viane

Kouterstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Vierkant witbeschilderd gebouw onder pannen zadeldak, gelegen op
de hoek van de Perestraat; daterend uit de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

137835

Onze‐Lieve‐Heerkapel

Geraardsbergen Viane

Lindeberg zonder nummer
(Geraardsbergen)

Op de hoek van de Trapstraat, rechthoekige hoge bakstenen kapel
onder zadeldakje uit de 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

20ste eeuw

138013

Melkerij

Geraardsbergen Viane

Werfstraat 1 (Geraardsbergen)

WO I
Voormalige melkerij waarschijnlijk door samenwerking van boeren
melkerijen,
ontstaan circa 1915 en ontmanteld tijdens de Tweede Wereldoorlog. gevelniskapelle
n

137861

Hoeve

Geraardsbergen Waarbeke

Meidries 21 (Geraardsbergen)

boerenburgerhu tweede kwart
Semi‐gesloten hoeve met voortuintje en heg aan de straatzijde;
19de eeuw,
bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid erf met rest izen, hoeven,
schuren, stallen, derde kwart
van mestvaalt, daterend uit midden 19de eeuw.
wagenhuizen, 19de eeuw
mestvaalten

137862

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Waarbeke

Meidries 29‐31 (Geraardsbergen)

schuren, stallen, tweede kwart
Verzorgde gesloten hoeve, in de sluitsteen van het ingangsdeurtje
gedateerd l847, naar verluidt wijzend op toenmalige verbouwing van gesloten hoeven 19de eeuw
de oudere kern.

137971

Hoeve

Geraardsbergen Waarbeke

Steenberg 13 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoeve uit de 19de eeuw; belangrijk omwille van haar
volume en inplanting aan deze landelijke weg.

138002

Gemeentehuis van Waarbeke

Geraardsbergen Waarbeke

Waarbekeplein 13 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van zes traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, gemeentehuize eerste helft
uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
n
20ste eeuw

138003

Pastorie Sint‐Amandusparochie

Geraardsbergen Waarbeke

Waarbekeplein 19 (Geraardsbergen)

tweede kwart
Bakstenen dubbelhuis met trapgevels en steekboogvormige vensters pastorieën,
gevelniskapelle 18de eeuw
uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw; oude kern uit derde kwart 18de
n
eeuw.

138004

Hoeve

Geraardsbergen Waarbeke

Waarbekeplein 4 (Geraardsbergen)

U‐vormige hoeve, naast de kerk, gedateerd 1870. Bakstenen
gebouwen onder pannen zadeldaken op de drie zijden van het
gekasseid erf.

950/1748

typologie

hoeven

datering

19de eeuw

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
schuren,
gevelniskapelle
n

stijl

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

138005

Parochiekerk Sint‐Amandus met kerkhof

138031

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Geraardsbergen Waarbeke

Waarbekeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Neoclassicistisch getinte kerk met omringend kerkhof en ‐muur van
baksteen; deels behouden zandstenen muur en pijlers aan de
westzijde. Circa 1847 gebouwd ter vervanging van het
oorspronkelijke achthoekige bedehuis. Op het kerkhof bleven
graftekens bewaard van de 18de tot de 20ste eeuw.

calvariebergen,
parochiekerken,
grafkruisen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

Boerenwoning

Geraardsbergen Waarbeke

Wolvenhoek 32 (Geraardsbergen)

Typisch boerenhuisje van vijf traveeën en anderhalve verdieping
onder een zadeldak, uit midden 19de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137676

Hoeve

Geraardsbergen Zandbergen

Bovenkassei 130 (Geraardsbergen)

L‐vormig witgekalkt hoevetje met losstaande gebouwen uit de 19de
eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

137678

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel met lindes

Geraardsbergen Zandbergen

Bovenkassei zonder nummer
(Geraardsbergen)

Roze beschilderde bakstenen wegkapel geflankeerd door twee
lindebomen, uit begin 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen

eerste kwart
19de eeuw

137769

Kasteelhoeve

Geraardsbergen Zandbergen

Hof Van Lierstraat 2 (Geraardsbergen)

Rozebeschilderde semi‐gesloten hoeve, mooi gelegen in een groen en
beboomd landschap tegenover het kasteel de Lalaing. Bakstenen
gebouwen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, gegroepeerd rondom
een rechthoekig aarden erf.

boerenwoninge
n, dreven,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

137770

Wegkruis

Geraardsbergen Zandbergen

Hof Van Lierstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Kruis met gepolychromeerd beeld op de hoek met de Bovenkassei.

wegkruisen

137784

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Zandbergen

boerenwoninge 18de eeuw
Jan De Coomanstraat 42 (Geraardsbergen) Gesloten hoeve met deels witgekalkte bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een geplaveid erf, opklimmend tot n, schuren,
kruisen,
de 18de eeuw.
gesloten hoeven

137785

Personeelswoning en wachthuis

Geraardsbergen Zandbergen

Jan De Coomanstraat 52 (Geraardsbergen) Woning van de stationschef aan de overzijde. Langsheen de spoorlijn,
richting Aalst, nog een standaardwachthuisje van het type Belgische
Staat en overbrugging in baksteen en natuursteen over een
waterloop.

bruggen,
wachthuizen,
stationschefwo
ningen

137786

Station Zandbergen met omgeving

Geraardsbergen Zandbergen

Jan De Coomanstraat 52‐53, 55
(Geraardsbergen)

treinsporen,
infrastructuur
voor
spoorverkeer,
cafés

137787

Station Zandbergen

Geraardsbergen Zandbergen

Jan De Coomanstraat 53 (Geraardsbergen) Behoort tot het landelijke type uit de tweede helft van de 19de eeuw stationsgebouw tweede helft
en
19de eeuw
ontworpen door architect J.P. Cluysenaer voor de spoorlijn
Dender/Waas.

137810

Boerenburgerhuis

Geraardsbergen Zandbergen

Keringstraat 2 (Geraardsbergen)

Dubbelhuis van zeven traveeën en anderhalve verdieping door middel boerenburgerhu tweede kwart
izen
19de eeuw
van muurankers gedateerd 1842; vijf linker traveeën verhoogd met
één verdieping.

137811

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Smarten

Geraardsbergen Zandbergen

Keringstraat zonder nummer
(Geraardsbergen)

Eenvoudige kapel uit de 19de eeuw, mooi ingeplant in een open
landschap op de hoek van de Keringstraat en de Spekgatstraat.

Het dorpsgezicht omvat het station van Zandbergen met haar
onmiddellijke omgeving.

951/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

traditioneel

Cluysenaar Jean‐Pierre
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

138033

Hoeve

138032

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Zandbergen

Zandbergenplein 20‐22 (Geraardsbergen)

Voormalige boerderij opklimmend tot de 18de eeuw met latere
aanpassingen en verbouwingen.

18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

Maalderij De Kroon

Geraardsbergen Zandbergen

Zandbergenplein 2‐4 (Geraardsbergen)

Maalderij met woonhuis en aanpalend werkhuis, gelegen aan de
Dender en naar verluidt in de eerste helft van de 19de eeuw door
paters gebouwd.

burgerhuizen,
maalderijen,
werkplaatsen

138034

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Geraardsbergen Zandbergen

Zandbergenplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Parochiekerk met ingebouwde gotische westtoren; een driebeukig
schip van vier traveeën, in de 19de eeuw uitgebreid met één travee
en een driezijdig gesloten koor van twee rechte traveeën. Omringend
kerkhof met bakstenen kerkhofmuur met verwerking van zandsteen.

18de eeuw,
hekken,
tweede kwart
hekpijlers,
17de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

137682

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Brouwierstraat 14 (Geraardsbergen)

Eenvoudig gesloten hoevetje uit 19de ‐ eerste kwart 20ste eeuw met boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, gesloten
bakstenen gebouwen onder zadeldaken rondom een rechthoekige
20ste eeuw
hoeven
gekasseide binnenplaats.

137715

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Donkerstraat 42 (Geraardsbergen)

Voorheen gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gebetonneerd erf
met centrale vaalt, ingeplant op de hoek met de Plankkouterstraat.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

137716

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Donkerstraat 46 (Geraardsbergen)

Langgestrekte hoeve uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met erf
en beboomde tuin waarin bakoven werd gebouwd.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, bakhuizen,
gevelniskapelle
n, langgestrekte
hoeven

137792

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Kalenberg 4 (Geraardsbergen)

Semi‐gesloten hoevetje met bakstenen gebouwen uit de 19de eeuw,
ingeplant rondom een gekasseid erf.

19de eeuw
bijgebouwen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven

137794

Boerenburgerhuis

Geraardsbergen Zarlardinge

Kanakkendries 49 (Geraardsbergen)

Boerenburgerhuis van één bouwlaag en zeven ongelijke traveeën
onder gebogen zadeldak met laadvenster onder zadeldakje. Jaaranker
1757 op linker zijgevel, doch met aanpassingen uit 19de en 20ste
eeuw.

boerenburgerhu derde kwart
izen, hekpijlers, 18de eeuw
stallen,
bakhuizen

137836

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Longpontstraat 1 (Geraardsbergen)

Langgestrekte hoeve met parallelle stal en gekasseide binnenplaats. stallen,
Boerenhuis met aanleunende stal van negen traveeën en anderhalve langgestrekte
hoeven
bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

137869

Boerenwoning

Geraardsbergen Zarlardinge

Molen‐te‐veel 1 (Geraardsbergen)

Eenlaags boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak met nok
parallel op straat, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
19de eeuw

137877

Hof te Nieuwenhove

Geraardsbergen Zarlardinge

Moutstraat 29, 29A‐D (Geraardsbergen)

Geïsoleerd gelegen midden de velden en bereikbaar via een veldweg
met 19de‐eeuws kapelletje. Gesloten hoeve met witgeschilderde
bakstenen gebouwen daterend uit midden 18de eeuw en 19de‐20ste
eeuw, doch vaak met oudere kern.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

952/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

gotiek

19de eeuw

traditioneel

Cassiman Roger (Ontwerper)
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naam

gemeente

deelgemeente

137918

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

137924

Langgestrekte hoeve

137925

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Oudenaardsestraat 460 (Geraardsbergen) Langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met
voortuin; haakse aanhorigheid tegen de achtergevel en losstaand
bakhuisje in de moestuin.

bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

eerste helft
19de eeuw

Geraardsbergen Zarlardinge

Pastorijstraat 18 (Geraardsbergen)

Langgestrekt hoevetje van één bouwlaag, onder afgesnuit en
verspringend zadeldak, met woonhuis met 19de‐eeuws uitzicht aan
erfzijde. Resten van vroeger stijl‐ en regelwerk met lemen vullingen.

bakovens,
schuren,
langgestrekte
hoeven

19de eeuw

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Pastorijstraat 29 (Geraardsbergen)

L‐vormig hoevetje met witgekalkt boerenhuis onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven,
gevelniskapelle
n

137926

Gesloten hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Pastorijstraat 4 (Geraardsbergen)

Gesloten hoeve, grosso modo daterend uit de 19de eeuw. Bakstenen boerenwoninge 19de eeuw
gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig n, schuren,
stallen,
gekasseid erf.
wagenhuizen,
gesloten hoeven

137927

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Geraardsbergen Zarlardinge

Pastorijstraat 7 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Onze‐Lieve‐Vrouwparochie dateert uit 1779 en
wordt omgeven door een deels ommuurde tuin. Dubbelbuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 18de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

137939

Dorpswoning

Geraardsbergen Zarlardinge

Rekestraat 26 (Geraardsbergen)

Enkelhuis van twee traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak
met een éénlaagse aanbouw van één travee onder mansardedak,
daterend uit eerste kwart 20ste eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

137940

Burgerhuis

Geraardsbergen Zarlardinge

Rekestraat 29 (Geraardsbergen)

Gebouw van drie traveeën, met aanbouw van twee traveeën, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

137941

Boerenwoning

Geraardsbergen Zarlardinge

Rekestraat 30 (Geraardsbergen)

Erg verbouwd boerenhuisje van één bouwlaag en vier traveeën onder boerenwoninge
zadeldak.
n

137942

Boerenwoning

Geraardsbergen Zarlardinge

Rekestraat 5A, 7A (Geraardsbergen)

Door tuinmuur en hek van de straat afgesloten boerenhuis met
vooruitspringende haakse langsschuur. Dubbelhuis van acht traveeën,
één bouwlaag onder gebogen zadeldak, uit het eerste kwart van de
19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren

138007

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Watermolenstraat 120 (Geraardsbergen)

Erg vernieuwde U‐vormige hoeve met gekasseide binnenplaats met
vaalt. Bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken. Haakse
langsschuur, gedateerd 1926.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

138008

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Watermolenstraat 13 (Geraardsbergen)

boerenwoninge vierde kwart
Middelgrote, nagenoeg L‐vormige hoeve met bakstenen gebouwen
19de eeuw
onder pannen zadeldaken. Dwarsschuur, het jaartal 1876 aangegeven n, hoeven,
schuren
door baksteenkoppen.

138009

Langgestrekte hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Watermolenstraat 16 (Geraardsbergen)

Langgestrekt hoevetje met boomgaard. Woonhuis van één bouwlaag boerenwoninge 19de eeuw
en vier traveeën en rechter dwarsschuur met een poorttravee, onder n,
boomgaarden,
zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.
schuren,
langgestrekte
hoeven

953/1748

stijl

vakwerkbouw

eerste helft
20ste eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

138010

Graanwatermolen

138011

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Geraardsbergen Zarlardinge

Watermolenstraat 38 (Geraardsbergen)

Graanwatermolen, tijdens 19de en begin 20ste eeuw eveneens
oliestamperij en heden cilindermaalderij. Voornamelijk bakstenen
constructies van één tot twee bouwlagen, onder zadeldaken, uit de
19de en begin 20ste eeuw, doch op oudere grondvesten.

fabrieksschoors 19de eeuw,
20ste eeuw
tenen,
maalderijen,
silo's,
watermolens,
kruisen

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Watermolenstraat 92 (Geraardsbergen)

Interessante hoeve omwille van zijn volumespel met pannen, daken
en inplanting. Langsschuur, op de zijpuntgevel op traditionele wijze
door middel van muurankers gedateerd 1904.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven,
schuren

138035

Dorpswoning

Geraardsbergen Zarlardinge

Zarlardingeplein 17 (Geraardsbergen)

Witgeschilderd dubbelhuis uit einde 18de eeuw ‐ eerste kwart 19de
eeuw met neoclassicistische inslag.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

138036

Hoeve

Geraardsbergen Zarlardinge

Zarlardingeplein 5 (Geraardsbergen)

L‐vormig hoevetje met ommuurd erf, toegankelijk via een schuin
ingeplante, overluifelde poort (pannen), blijkbaar daterend uit de
19de eeuw(?).

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
schuren

138037

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Geraardsbergen Zarlardinge

Zarlardingeplein zonder nummer
(Geraardsbergen)

Laatclassicistische kerk, gelegen bij een kruispunt van wegen ten
westen van het Zarlardingeplein. Kerkhof vervangen door
groenbeplanting. Toegang ten westen tussen twee classicistische
pijlers met siervazen.

calvariebergen, 18de eeuw,
19de eeuw
hekpijlers,
parochiekerken

classicisme,
neogotiek

137677

Kasteeldomein de Lalaing

Geraardsbergen Zandbergen
, Ninove

Bovenkassei 5 (Geraardsbergen)

Kasteel met in U‐vorm opgestelde dienstgebouwen omgeven door
een vierkante omwalling met twee vaste bruggen en park met
beboomde toegangsdreven met hekken en gietijzeren zuiltjes. Kasteel
in bak‐ en zandsteenstijl met zandstenen onderbouw, uit de 16de en
17de eeuw.

17de eeuw,
kapellen
(gebouwen en 16de eeuw
structuren),
schandpalen,
burchten,
bruggen,
private parken,
motteheuvels,
hekpijlers,
hekken, dreven,
walgrachten

rococo, gotiek,
traditioneel

Saintenoy Paul (Ontwerper)

138042

Herenhuis

Haaltert

Denderhoutem

Advocaat de Backerstraat 74 (Haaltert)

19de eeuw
Herenhuis gelegen in een ommuurde tuin met ijzeren hek. Dubbelhuis hekken,
herenhuizen,
van vijf traveeën en twee en een halve verdiepingen onder een
omheiningsmur
schilddak, uit de 19de eeuw.
en

138046

Steenbakkerij Van den Broeck

Haaltert

Denderhoutem

Borrekent zonder nummer (Haaltert)

Sinds circa 1967 op deze plaats actieve traditionele steenbakkerij.

steenbakkerijen

138052

Parochiekerk Sint‐Amandus

Haaltert

Denderhoutem

Dorp 104 (Haaltert)

Inplanting bovenop de helling; omringend gedesaffecteerd kerkhof
met gedeeltelijk behouden doch verlaagde muur. De huidige vorm
resulteert van verschillende bouwcampagnes, vergrotingen en
restauraties, zie gedenkplaat uit de 19de eeuw. De plattegrond
ontvouwt een laatromaanse, vroeggotische middenbeuk van vier
traveeën (12de‐13de eeuw), met twee westelijke traveeën verlengd
in 1834, verbrede zijbeuken met noordelijke doopkapel van 1898, een
gotische kruisingstoren met traptorentje in het zuiden, een
laatgotisch transept en een gotisch koor van twee traveeën met
driezijdige sluiting (15de eeuw); flankerende sacristieën uit eind van
de 19de eeuw.

gedenktekens,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

romaans,
gotiek,
neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper), Ostyn
(Ontwerper), Verstraete Leonard
(Uitvoerder)

954/1748

datering

12de eeuw,
13de eeuw,
15de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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138053

Burgerhuis

Haaltert

Denderhoutem

Dorp 17 (Haaltert)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een pannen burgerhuizen
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

138059

Gesloten hoeve

Haaltert

Denderhoutem

Dries 50 (Haaltert)

Gesloten hoeve met woonhuis, uit de 19de eeuw; belangrijk omwille
van het volume en de inplanting nabij de straat.

gesloten hoeven 19de eeuw

138060

Hoeve

Haaltert

Denderhoutem

Dries 52 (Haaltert)

Heden U‐vormig hoevetje met witgekalkte gebouwen op gepikte
plint, gegroepeerd rondom de drie zijden van een vierkantig
gekasseid erf, daterend uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

138061

Gesloten hoeve

Haaltert

Denderhoutem

Eigenstraat 166 (Haaltert)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
rechthoekig gekasseid erf. Overluifeld inrijpoortje ten zuidwesten.

gesloten
hoeven,
schuren,
poorten
(bijgebouwen)

138072

Molen De Graeve met molenaarswoning

Haaltert

Denderhoutem

Iddergemsesteenweg 27‐29 (Haaltert)

De Molen De Graeve is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier (bergmolen) met gemetselde gaanderij, in 1891
opgericht, samen met een mechanische maalderij en een
molenaarswoning.

molenaarswoni vierde kwart
19de eeuw
ngen,
windmolens,
maalderijen

138076

Pastorie Sint‐Amandusparochie

Haaltert

Denderhoutem

Nieuwstraat 6 (Haaltert)

pastorieën
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak met klokkenruiter, daterend uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

eerste helft
19de eeuw

138077

Alleenstaand herenhuis

Haaltert

Denderhoutem

Nieuwstraat 8 (Haaltert)

herenhuizen
Alleenstaand dubbelhuis met neoclassicistische inslag, van vijf
traveeën en twee en een halve verdiepingen onder een schilddak, uit
de 19de eeuw.

19de eeuw

138088

Hoeve

Haaltert

Denderhoutem

Vondelen 171 (Haaltert)

Voormalige gesloten of U‐vormige hoeve, heden herleid tot L‐vormige boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw
hoeve met bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken.
Woonhuis door middel van muurankers in de zijpuntgevel gedateerd
1858.

138043

Gesloten hoeve

Haaltert

Haaltert

Bakkerstraat 26 (Haaltert)

Witgekalkt gesloten hoevetje, gedateerd 1802, met rechthoekig
geplaveid erf ingeplant aan de straat. Inrijpoort in dienstgebouw ten
zuidwesten.

138047

Hoeve en brouwerij

Haaltert

Haaltert

Bruulstraat 4 (Haaltert)

Voormalige gesloten hoeve en brouwerij. Woonhuis van tien traveeën boerenwoninge eerste helft
van verschillende breedte en twee en een halve verdieping onder een n, brouwerijen, 19de eeuw
gesloten hoeven
gebogen en afgesnuit zadeldak.

138048

Burgerhuis

Haaltert

Haaltert

Bruulstraat 47 (Haaltert)

Tussen twee zijgebouwen gevat burgerhuis met klein voortuintje.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

138049

Pastorie Sint‐Goriksparochie met tuin

Haaltert

Haaltert

Bruulstraat 8 (Haaltert)

19de eeuw,
Pastorie met deels ommuurde en beboomde voortuin en aansluitende koetshuizen,
vierde kwart
achtertuin, 18de‐eeuwse kern met aanpassingen uit de 19de eeuw.
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

138050

Kruisbeeld

Haaltert

Haaltert

Bruulstraat zonder nummer (Haaltert)

Overluifeld houten gepolychromeerd kruisbeeld met opschrift tegen
de zijgevel.

138051

Gesloten hoeve

Haaltert

Haaltert

Burchtweg 15 (Haaltert)

Vrij ruime gesloten hoeve, gedateerd 1761, met bakstenen gebouwen boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
gegroepeerd rondom een gekasseid erf. Inplanting naar verluidt op de n, schuren,
stallen, gesloten
plaats van de voormalige burcht.
hoeven

955/1748

typologie

datering
eerste helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

burgerhuizen

kruisen

stijl

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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138063

Sint‐Antoniuskapel

Haaltert

Haaltert

Ekentstraat zonder nummer (Haaltert)

Gecementeerde neogotisch getinte wegkapel met driezijdige sluiting betreedbare
onder een zadeldak, gedateerd 1878.
kapellen (klein
erfgoed)

138062

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën met gekandelaarde linden

Haaltert

Haaltert

Ekentstraat zonder nummer (Haaltert)

De neoclassicistisch getinte devotiekapel werd in 1865 gebouwd.
Twee gekandelaarde linden flankeren de kapel langs de straatzijde.
Een omhaagde kapelhof omgeeft de kapel.

derde kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen,
kruispuntbomen
, kapelhoven

138066

Hoeve

Haaltert

Haaltert

Gotegemstraat 35 (Haaltert)

Mooi ongerept voorbeeld van kleinschalige landelijke bebouwing met
een vrij geïsoleerde inplanting, bestaande uit een kleine en lage
boerenarbeiderswoning met ertegenaan gebouwde dienstgebouwen,
hoofdzakelijk daterend uit het einde van de 19de eeuw.

aardappelkelder vierde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

138068

Hof ten Haas of Hof Stoys

Haaltert

Haaltert

Hoefstraat 37 (Haaltert)

Mooi gelegen hoeve, reeds vermeld in de 15de eeuw, naar verluidt
voormalige abdijhoeve.

hoeven met
losse
bestanddelen

138069

Gesloten hoeve

Haaltert

Haaltert

Hollestraat 4 (Haaltert)

Gesloten hoeve, gedateerd 1832, met bakstenen gebouwen
gegroepeerd rondom een tot tuin omgevormd erf.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

138070

Burgerhuis

Haaltert

Haaltert

Hoogstraat 38 (Haaltert)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138071

Kapel Maria van Bijstand met linden

Haaltert

Haaltert

Houtmarkt zonder nummer (Haaltert)

Door linden beschaduwde, kapel aan de ingang van het ommuurde
kerkhof. Laatbarok getint gebouw met zekere classicistische inslag,
met twee traveeën en een driezijdige sluiting, Jaartal 1703 in een
zandstenen cartouche.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

eerste kwart
18de eeuw

138073

Sint‐Rochuskapel

Haaltert

Haaltert

Keiberg zonder nummer (Haaltert)

Bakstenen wegkapel van één travee met halfronde sluiting onder een betreedbare
kapellen (klein
zadeldak voorzien van ijzeren klokkenruiter, daterend uit de 18de
erfgoed)
eeuw.

138075

Hoeve met Sint‐Franciscuskapel

Haaltert

Haaltert

Langdries 24 (Haaltert)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Gedeeltelijk versteende
dwarsschuur in stijl‐ en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen
stoel. Gelijktijdig aangebouwd Sint‐Franciscuskapelletje.

oliefabrieken, tweede kwart
18de eeuw
rosmolens,
schuren,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

vakwerkbouw

138079

Gemeentehuis van Haaltert

Haaltert

Haaltert

Sint‐Goriksplein 13 (Haaltert)

Classicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen
onder een zadeldak, uit eind 18de ‐ begin 19de eeuw.

gemeentehuize vierde kwart
n
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

956/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

vierde kwart
19de eeuw

Tilia

19de eeuw,
20ste eeuw

Tilia

18de eeuw

context

persoon
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datering

138080

Warandehuis

Haaltert

Haaltert

Sint‐Goriksplein 17 (Haaltert)

Herenhuis met grote tuin, geflankeerd door twee bijgebouwen, de
eerste helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

eerste helft
19de eeuw

138078

Herenhuis

Haaltert

Haaltert

Sint‐Goriksplein 9‐11 (Haaltert)

Herenwoning, dubbelhuistype, van zes traveeën en twee
verdiepingen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

herenhuizen

19de eeuw

138081

Parochiekerk Sint‐Goriks

Haaltert

Haaltert

Sint‐Goriksplein zonder nummer (Haaltert) Heden ruime neogotische kerk, georiënteerd naar het noordoosten, in parochiekerken derde kwart
19de eeuw
1870‐1872 gebouwd naar ontwerp van Ferdinand De Noyette ter
vervanging van de voormalige kruiskerk. Ingeplant op het vierkant
dorpsplein.

138082

Station Haaltert

Haaltert

Haaltert

Stationsstraat 164 (Haaltert)

stationsgebouw derde kwart
Standaard‐station op de lijn Brussel‐Kortrijk. Eénlaags bakstenen
19de eeuw
gebouw van zeven traveeën met centrale verhoging van drie traveeën en
als ruimte voor de stationschef, daterend uit het derde kwart van de
19de eeuw.

138083

Haringrokerij

Haaltert

Haaltert

Stationsstraat 199A (Haaltert)

In achterbouw: voormalige haringrokerij van twee bouwlagen, drie
traveeën onder zadeldak uit het begin van de 20ste eeuw, met
recentere bijbouw.

visverwerkingsb voor WO I
edrijven

138084

Burgerhuis

Haaltert

Haaltert

Stationsstraat 77 (Haaltert)

Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen
onder een schilddak, uit het begin van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

138085

Hoekhuis

Haaltert

Haaltert

Stationsstraat 9 (Haaltert)

Hoekhuis van respectievelijk vier traveeën, een afgesnuite hoektravee burgerhuizen
en drie traveeën met twee verdiepingen onder afgesnuit zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

138089

Gesloten hoeve

Haaltert

Haaltert

Windmolenstraat 100, 100A (Haaltert)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
gekasseid erf, uit de 19de eeuw.

138090

Burgerhuis

Haaltert

Haaltert

Windmolenstraat 11 (Haaltert)

Burgerhuis met voortuintje. Dubbelhuis van drie traveeën met twee burgerhuizen
en een halve verdiepingen onder een schilddak, uit de eerste helft van
de 19de eeuw. Haaks tegen het woonhuis: éénlaags dienstgebouw
van drie traveeën onder een afgesnuit zadeldak.

138091

Dorpswoning

Haaltert

Haaltert

Windmolenstraat 88 (Haaltert)

Dubbelhuisje met anderhalve verdieping en vijf traveeën brede gevel, dorpswoningen eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

138067

Parochiekerk Sint‐Amandus

Haaltert

Heldergem

Heldergemstraat zonder nummer
(Haaltert)

Inplanting aan de straat; omringend kerkhof. Eclectisch getinte kerk
met neoclassicistische en neoromaanse elementen opgetrokken in
1864 naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny van Gent.

kerkhoven,
derde kwart
parochiekerken 19de eeuw

138044

Klooster

Haaltert

Kerksken

Beekstraat 15 (Haaltert)

Kloostergebouw, uit de 19de eeuw, ingeplant aan de licht hellende
straat. Strenge constructie van tien traveeën en twee verdiepingen
met mezzanino onder een zadeldak.

kloosters

138045

Hoeve

Haaltert

Kerksken

Bergstraat 7 (Haaltert)

Semi‐gesloten hoevetje met éénlaags boerenhuisje, dubbelhuistype,
van zes traveeën onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
19de eeuw

138054

Gemeentehuis van Kerksken en school

Haaltert

Kerksken

Driehoekstraat 25 (Haaltert)

Gemeentehuis, naar ontwerp van architect J. Colpaert. Vijf traveeën
brede constructie met twee verdiepingen onder een zadeldak, uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.

gemeentehuize eerste helft
20ste eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

138055

Burgerhuis

Haaltert

Kerksken

Driehoekstraat 67 (Haaltert)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

957/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

De Noyette Ferdinand
(Ontwerper)

eclecticisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

voor WO I

tweede helft
19de eeuw

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven
eerste helft
19de eeuw

19de eeuw

19de eeuw

Colpaert Jules (Ontwerper)
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Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood en Sint‐ Haaltert
Catharina en omgeving

Kerksken

Driehoekstraat 97‐101, zonder nummer
(Haaltert)

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood en Sint‐Catharina en omgeving met betreedbare
voormalige weverij en burgerhuizen.
kapellen (klein
erfgoed),
burgerhuizen

138057

Weverij

Haaltert

Kerksken

Driehoekstraat 99 (Haaltert)

Voormalige weverij. Vijf traveeën breed woonhuis, dubbelhuistype,
met twee verdiepingen en een zadeldak, uit de 19de eeuw.

138058

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood en Sint‐ Haaltert
Catharina

Kerksken

Driehoekstraat zonder nummer (Haaltert) Neoclassicistisch getinte kapel met twee traveeën, driezijdige sluiting, betreedbare
een zadeldak en klokkenruiter, uit de 19de eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

138064

Gesloten hoeve

Haaltert

Kerksken

Ferdinand Van Hoeymissenstr. 4 (Haaltert) Gesloten hoeve, schuin ingeplant ten opzichte van de straat;
voortuintje met hek. Boerenburgerhuis, dubbelhuistype, van vijf
traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, daterend uit de
19de eeuw.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hekken,
gesloten hoeven

138065

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Haaltert

Kerksken

Ferdinand Van Hoeymissenstr. 6 (Haaltert) Pastorie, door middel van muurankers gedateerd 1749.
Oorspronkelijk een dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag,
verhoogd in de 19de eeuw. Een grote tuin met typisch 19de‐eeuwse
druivenserre sluit aan bij de pastorie.

19de eeuw,
pastorieën,
pastorietuinen, tweede kwart
druivenserres 18de eeuw

138074

Parochiekerk Sint‐Martinus

Haaltert

Kerksken

Kerkskendorp zonder nummer (Haaltert)

16de eeuw,
Inplanting op een hellend terrein ommuurd gedesaffecteerd kerkhof. kerkhoven,
Laatgotische kruiskerk uit de 16de eeuw, verbouwd en uitgebreid tot omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw
en,
een neogotische kruiskerk in 1892.
parochiekerken

138086

Dorpswoning

Haaltert

Kerksken

Terlicht 36‐38 (Haaltert)

Eénlaags dubbelhuis van vijf verschillende traveeën met provinciaal
art‐decogetinte geveltoppen; voortuintjes.

dorpswoningen

138087

Veldovens

Haaltert

Kerksken

Terwarentstraat zonder nummer
(Haaltert)

Op de grens met Denderhoutem, aan weerszijden van de straat,
resten van twee à drie veldovens, die circa 1970 hun activiteit
staakten.

gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid

138092

Herenhuis Vertongen

Hamme

Hamme

Aartstraat 14 (Hamme)

Neoclassicistisch herenhuis van acht traveeën breed en twee
bouwlagen tellend onder zadeldak, volgens het kadasterarchief
opgericht in 1862 door Ludovicus Vertongen.

herenhuizen

138093

Burgerhuis Mathys‐Vertongen

Hamme

Hamme

Aartstraat 28 (Hamme)

Burgerhuis in eclectische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens gegevens van het kadaster volledig
gereconstrueerd in 1898 door de erfgenamen Vertongen.

directeurswonin
gen,
herenhuizen,
werkplaatsen

138094

Bedrijfsgebouw Hauwaert

Hamme

Hamme

Aartstraat 30 (Hamme)

Bedrijfsgebouw van de in 1902 door smid Cl. Huwaert‐Suykens
opgerichte stoomsmederij, later elektrische ijzergieterij en
mechaniekmakerij van Désiré Huwaert.

eerste helft
gebouwen en
structuren voor 20ste eeuw
metaalbewerkin
g en ‐
verwerking

138095

Huis Van Laere‐Hauwaert

Hamme

Hamme

Aartstraat 34 (Hamme)

Burgerhuis, volgens het gemeentearchief en gegevens van het
kadaster in 1935 gebouwd door Désiré Huwaert als vergroting van
het bestaande huis van de familie Huwaert–Suykens, naast het
bedrijfsgebouw met ijzergieterij.

burgerhuizen

958/1748

typologie

weverijen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

19de eeuw

gotiek,
neogotiek

derde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

interbellum

Aubroeck Karel (Ontwerper)
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138096

Tegelbedrijf De Meyer met
directeurswoning

Hamme

Hamme

Aartstraat 40 (Hamme)

Voormalige directeurswoning en achterliggende bedrijfsgebouwen
opgericht door de familie De Meyer, sinds 1935 tichelfabrikanten.

burgerhuizen, tweede helft
directeurswonin 19de eeuw
gen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en,
tegelbakkerijen

138097

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Aartstraat 6 (Hamme)

Arbeidershuisje van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, volgens het kadaster gebouwd in 1898.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

138098

Bijgebouw van kasteeltje Vermeire

Hamme

Hamme

Aartstraat 7 (Hamme)

hekken,
Bijgebouw van het verdwenen Kasteel Vermeire. in 1914 als
hekpijlers,
scheikundig ontledingsgebouw opgetrokken door fabrikant Albert
Vermeire‐Vermeire. Rechthoekig gebouw van twee bouwlagen onder laboratoria
plat dak, aan de voorzijde gemarkeerd door een driekwartrond
hoektorentje.

138103

Sociale woonwijk Oostkouter

Hamme

Hamme

Acaciastraat 1‐20, 21‐23, Broekstraat 144‐
150, Dennenstraat 1‐10, 12,
Landbouwstraat 34‐40, 41‐48, 49‐57, 58‐
87, 88‐100, Lindestraat 1‐16,
Oostkouterstraat 1‐36, 38‐72,
Populierenstraat 1‐36, Prieel 1‐22, 23,
Veldstraat 178‐216, Zilverberkstraat 1‐24,
26‐32 (Hamme)

Sociale woonwijk, gerealiseerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Goedkope Woningen SM te Hamme, sinds
1958 De Zonnige Woonst, in verschillende fasen tussen 1952 en 1969.
Ontwerpers waren onder andere de architecten Louis Van Wiele,
Leon C. Van Hove en Emiel Van Couwenberghe.

138104

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Achterthof 4 (Hamme)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, links palend burgerhuizen
aan nummer 6. Enkelhuis uit het interbellum in art‐decogetinte stijl.

interbellum

138105

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Achterthof 6 (Hamme)

Deels vrijstaand burgerhuis, gerealiseerd tussen 1925 en 1931.
Realisatie in art‐decogetinte stijl, duidelijk herkenbaar aan de
gestileerde vormgeving, het verspringende niveau en de
geometrische decoratie van de gecementeerde voorgevel.

burgerhuizen

interbellum

138107

Watertoren

Hamme

Hamme

Achterthof zonder nummer (Hamme)

watertorens
Watertoren gebouwd in 1931 naar ontwerp van Emiel Cauterman.
Watertoren van het type C2, met een inhoud van 500 kubieke meter,
dat uitsluitend in de jaren 1930 ten noorden van de as Samber en
Maas werd gebouwd.

138106

Elektriciteitscabine

Hamme

Hamme

Achterthof zonder nummer (Hamme)

Sober bakstenen volume met vierkant grondplan, volgens het
kadasterarchief gebouwd tussen 1913 en 1926.

138108

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Baantje 2, Koning Albertplein 17 (Hamme) Kleinschalig wooncomplex op de straathoek van het Koning
Albertplein en Baantje, in 1933 ontworpen door architect Louis Van
Wiele.

138109

Nijverheidsgebouw met smidse van
touwfabriek Le Lis

Hamme

Hamme

Baantje 28‐30 (Hamme)

Groot voormalig industrieel gebouw, stilistisch te dateren in de jaren smidsen,
touwslagerijen
1920 maar pas kadastraal genoteerd in 1942. Enige rest van de
vroegere site Le Lis die zijn oorsprong vindt in de in 1858 door Karel
en Theodore Vermeire opgerichte touwslagerij.

138110

Architectenwoning Louis Van Wiele

Hamme

Hamme

Baantje 2A (Hamme)

Eigen woning van architect Louis Van Wiele. Merkwaardig gebouw
met driehoekig grondplan ingeplant op dito perceel dat achteraan
grensde aan het architectenbureau; bouwmachtiging van 1962.

138117

Fabrieksdirecteurswoning van touwslagerij Hamme
Van Haute

Hamme

Bareelstraat 22 (Hamme)

Voormalige fabrieksdirecteurswoning daterend van 1929. Midden in directeurswonin interbellum
omringende tuin ingeplante pittoreske villa in cottagestijl.
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

959/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
tuinwijken,
gemeenschapsl
okalen,
duplexwoninge
n

Van Couwenberghe Emiel
(Ontwerper), Van Hove Leon C.
(Ontwerper), Van Wiele Louis
(Ontwerper), De Zonnige Woonst
Hamme (Opdrachtgever)

interbellum

elektriciteitscab eerste helft
ines
20ste eeuw

burgerhuizen

interbellum

Van Wiele Louis (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

architectenwoni na WO II
ngen

Van Wiele Louis (Ontwerper)

cottagestijl
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138116

Rij arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Bareelstraat 2‐4, 8‐10 (Hamme)

Rij arbeiderswoningen met repeterend schema, deel uitmakend van arbeiderswonin voor WO I
een langere reeks van in totaal tien rijhuisjes opgericht in 1908‐1909. gen

138118

Hof ter Biest

Hamme

Hamme

Biezestraat 106 (Hamme)

Voormalige hoeve, opklimmend tot eind 17de eeuw: midden op het
erf ingeplant boerenburgerhuis, bedrijfsgebouw in verankerde
baksteenbouw en aangepast bakhuisje vrijstaand naast de stallen.
Midden op het voorerf een gemetst vierkant hondenhok.

boerenburgerhu vierde kwart
17de eeuw
izen,
hondenhokken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

138119

Villa Les Roses

Hamme

Hamme

Biezestraat 140 (Hamme)

Huis in omringende tuin. Volgens kadastergegevens werd een
bestaande woning in 1923 en 1934 vergroot.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138132

Hoeve

Hamme

Hamme

Boteraard 3 (Hamme)

Hoeve met semi‐gesloten aanleg. In aanleg minstens opklimmend tot
begin 19de eeuw, eind 19de‐begin 20ste eeuw uitgebreid. Ruggelings
naar de straat gekeerd boerenhuis van zeven traveeën waaronder
een haardtravee.

stallen, schuren, eerste helft
20ste eeuw,
hoeven,
boerenwoninge 19de eeuw
n

138133

Rotahoeve

Hamme

Hamme

Broekstraat 1 (Hamme)

Recent gerenoveerd bakstenen gebouwencomplex, teruggaand op
een circa 1830 al bestaande hoeve met aan de straat gelegen
grutterij.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n,
hondenhokken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138134

Boerenburgerhuis

Hamme

Hamme

Broekstraat 59 (Hamme)

Vrijstaand bakstenen boerenburgerhuis uit 1858, van anderhalve
bouwlaag en vijf traveeën breed, onder zadeldak met drie schouwen
van gesinterde bakstenen.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

138135

Rij boerenarbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Broekstraat 67‐73 (Hamme)

Achterin gelegen haaks ten opzichte van de straat ingeplante rij van boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
vier boerenarbeidershuisjes. Volgens het kadasterarchief een in 1891 swoningen
vergroot volume gesplitst in vier woningen, naar verluidt teruggaand
op een vroegere stal.

138136

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Broekstraat 96 (Hamme)

Diep achterin gelegen vrijstaande tweegezinswoning van één
bouwlaag. Langgerekte baksteenbouw van zeven traveeën, met de
voorgevel naar de straat en het zuiden gerichte voorgevel, deels
opklimmend tot begin 18de eeuw.

138151

Moederhuis Koningin Astrid

Hamme

Hamme

Damputstraat 39, Hospitaalstraat 24, 24A De nieuwe materniteit werd in 1952 gebouwd op de plaats van de
(Hamme)
vroegere hospitaalboerderij naar een ontwerp van architect Emiel
Van Couwenberghe en uitgevoerd door aannemer Emiel Bogaert.

138152

Rij stadswoningen

Hamme

Hamme

Damputstraat 69‐85 (Hamme)

Huizenrij volgens archiefstukken gebouwd in opdracht van Henri Van stadswoningen interbellum
Raemdonck naar ontwerp van 1935 van de architect Louis Van Wiele.

138153

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Damstraat 104 (Hamme)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën waaronder een
poorttravee, onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

138154

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Damstraat 108 (Hamme)

Burgerhuis met één bouwlaag van het enkelhuistype, uit begin 20ste
eeuw. Bakstenen voorpuntgevel met knipvoegen.

burgerhuizen

voor WO I

138155

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Damstraat 25 (Hamme)

Arbeidershuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag met pannen arbeiderswonin vierde kwart
zadeldak, volgens kadasterarchief van 1899.
gen
19de eeuw

960/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
18de eeuw

kraamklinieken na WO II

Aubroeck Karel (Ontwerper), Van
Couwenberghe Emiel (Ontwerper)

Van Wiele Louis (Ontwerper)
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138156

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Damstraat 27 (Hamme)

Arbeidershuis van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak, volgens kadasterarchief van 1899. Geschilderde
gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen, plint in
imitatiebreuksteen.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

138157

Directeurswoning van touwslagerij La
Hammoise

Hamme

Hamme

Damstraat 64 (Hamme)

Grote burgerwoning waarvan het hoofdvolume van twee en een
halve bouwlaag onder zadeldak duidelijk op de aanvankelijke 19de‐
eeuwse directeurswoning van vijf traveeën breed met centrale
deurtravee teruggaat.

directeurswonin WO II
gen

138158

Touwslagerij La Hammoise

Hamme

Hamme

Damstraat 66 (Hamme)

touwslagerijen
Resten van de voormalige touwslagerij: de vroegere bureaus,
mogelijk opklimmend tot eind 19de eeuw met jongere aanpassingen,
en de vroegere spinnerij: bakstenen fabrieksgebouw onder
raekemdaken daterend van 1906.

138159

Directeurswoning van touwslagerij
Vermeire

Hamme

Hamme

Damstraat 72 (Hamme)

Voormalige directeurswoning van touwslagerij Vermeire‐ Hellebaut,
volgens kadastergegevens deels teruggaand op een in 1903
gelijktijdig gebouwd met een achterliggend bedrijfsgebouw, naast
een al eerder opgerichte spinbaan.

directeurswonin voor WO I,
gen
interbellum

138160

Villa

Hamme

Hamme

Damstraat 87 (Hamme)

Villa volgens bouwplan gebouwd in opdracht van de industrieel Jaak
De Kimpe naar ontwerp van 1954 van architect Louis Van Wiele.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138161

Directeurswoning van fabrieken Jos. De
Kimpe

Hamme

Hamme

Damstraat 89 (Hamme)

Villa opgericht als fabrikantenwoning volgens bouwplan van 1935
naar ontwerp van architect Louis Van Wiele. Modernistisch getinte
villa met bovenverdieping onder breed overstekend en laag hellend
schilddak.

directeurswonin interbellum
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138162

Villa Louisa

Hamme

Hamme

Damstraat 93 (Hamme)

De villa werd gebouwd in 1915 naar ontwerp van aannemer H.
Bogaert. De tuin met landschappelijke aanleg, stilistisch bijhorende
hekpijlers en het dienstgebouw, daterend van het begin van de 20ste
eeuw, maken wezenlijk deel uit van de villasite en dragen bij tot het
beeldbepalend karakter van de Villa Louisa.

fonteinen,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I,
interbellum

138163

Touwslagerij Vermeire

Hamme

Hamme

Damstraat zonder nummer (Hamme)

Voormalige fabrieksgebouwen van de touwslagerij Vermeire:
machinehuis van 1904, daarnaast hoge hangar, na brand omstreeks
1950 vernieuwd en bedrijfsgebouw onder zeven raekemdaken.

touwslagerijen

eerste helft
20ste eeuw

138164

Katholieke Kring en Jongens Patronage

Hamme

Hamme

De Ring 1 (Hamme)

Ruim gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met aflijnende houten kroonlijst met voluutvormige
modillons, opgetrokken in het vierde kwart van de 19de eeuw in een
neogotische stijl.

cafés,
parochiezalen

vierde kwart
19de eeuw

138165

Feestzaal van de Katholieke Kring

Hamme

Hamme

De Ring 1A (Hamme)

Oorspronkelijk concertzaaltje van de aanpalende Katholieke Kring in
1897 afgebroken en vervangen door de huidige zaal die werd
bekostigd door burgemeester Philip De Kepper en plechtig geopend
op 8 mei 1898.

feestzalen,
theaters

vierde kwart
19de eeuw

138166

Sint‐Jozefschool en ‐klooster

Hamme

Hamme

De Ring 22 (Hamme)

Voormalige Sint‐Jozefschool en bijhorend klooster, later het klooster
van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo. Deels ingebouwd
schoolcomplex op de straathoek van de De Ring en de Kerkstraat.

tweede helft
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
Mariagrotten, interbellum
kapellen
(gebouwen en
structuren)

138167

Conciërgewoning

Hamme

Hamme

De Ring 3 (Hamme)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met conciërgewonin WO I
gen
rechts lager poortgebouw, gerealiseerd circa 1914 in een cottage‐
getinte stijl.

138168

Burgerhuis

Hamme

Hamme

De Ring 5 (Hamme)

Monumentaal burgerhuis in de rij. Onderkelderd dubbelhuis van vijf burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in neoclassicistische
stijl, stilistisch te dateren circa 1860 en kadastraal genoteerd in 1862.

961/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

eclecticisme

Van Couwenberghe Emiel
(Ontwerper)

interbellum

na WO II

tweede helft
19de eeuw

Van Wiele Louis (Ontwerper)

Van Wiele Louis (Ontwerper)

eclecticisme

Bogaert Honoré (Ontwerper)

eclecticisme

neogotiek

neoclassicisme

Joos Henri (Ontwerper)
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datering

138169

Herberg

Hamme

Hamme

De Ring 59 (Hamme)

Voormalige herberg, teruggaand op een huisje uit het begin van de
19de eeuw of ouder en in 1933 ingrijpend verbouwd en omgevormd
tot herberg.

herbergen

eerste helft
19de eeuw,
interbellum

138170

Hoeve met villa

Hamme

Hamme

Doorn 3 (Hamme)

Voormalige hoeve met een aan de straat gelegen L‐vormig
bedrijfsgebouw uit 1932 en daarachter een alleenstaande villa
opgericht naar bouwplan van 1932.

hoeven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

138171

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood met
linden

Hamme

Hamme

Doorn zonder nummer, Legierstraat
zonder nummer (Hamme)

De kleine Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel, geflankeerd door linden
en een zitbank links, klimt volgens historisch kaartmateriaal in kern
op tot de 18de eeuw en werd in 1816 gerenoveerd of herbouwd.

18de eeuw,
betreedbare
kapellen (klein eerste kwart
19de eeuw
erfgoed),
kapelbomen,
kruispuntbomen

138186

Spaans Huis

Hamme

Hamme

Drapstraat 34‐36 (Hamme)

De hoeve Den groenen boomgaert die teruggaat tot de 17de eeuw,
was tijdens de 18de eeuw in het bezit van de familie de Bruyne,
waarvan verschillende leden meier, baljuw, burgemeester of
schepenen van Hamme geweest zijn.

afsluitingshagen derde kwart
17de eeuw
, tuinen,
hoeven, hekken,
boerenwoninge
n

138187

Burgerwoning

Hamme

Hamme

Drapstraat 6 (Hamme)

Burgerwoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931. Rijhuis burgerhuizen
met art‐deco‐getinte lijstgevel, van twee traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

interbellum

138188

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Drapstraat 95 (Hamme)

Villa in halfopen bebouwing met ondiep voortuintje aan de
straathoek, gebouwd in 1939‐1940 door T. Bosman‐Permentier.
Ontwerp naar verluidt toegeschreven aan architect L. Van Wiele.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Van Wiele Louis (Ontwerper)

138189

Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende
Bijstandkapel

Hamme

Hamme

Drapstraat zonder nummer (Hamme)

Kapel, opgericht in 1947 naar ontwerp van 1945 van architect Louis
Van Wiele. Rechthoekige kapel met vlakke sluiting onder zadeldak,
opgetrokken uit baksteen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

Van Wiele Louis (Ontwerper)

138190

Herberg Dry Goten

Hamme

Hamme

Driegoten 64 (Hamme)

Herberg, ingeplant tegenover het Scheldeveer aan de kaai van
Driegoten. De onderbouw zou een rest zijn van de schansse van Dry
Goten, een militaire constructie die in 1583‐1585 tijdens het beleg
van Dendermonde door de hertog van Parma werd ingenomen en
gelast werd af te breken.

herbergen

19de eeuw

138191

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Driegoten 81 (Hamme)

Half vrijstaand burgerhuis, voorheen vermoedelijk een café. Volgens burgerhuizen
kadasterarchief gebouwd in 1898 door brouwer E.F. Vertongen ‐ Van
de Voorde, eigenaar van een nabijgelegen en intussen verdwenen
brouwerij.

138192

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Driegoten 83 (Hamme)

Pittoresk laag hoekhuisje van drie traveeën onder half schilddak met dorpswoningen vierde kwart
cementpannen, volgens kadasterarchief gebouwd in 1899.
19de eeuw

138193

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Driegoten 85 (Hamme)

Achterin gelegen dorpswoning, volgens kadasterarchief gebouwd in
1907 door Ritte Gooris toenmalige eigenaar van Villa Drijgoten.

dorpswoningen voor WO I

138194

Villa

Hamme

Hamme

Driegoten 87 (Hamme)

Aan de straat gelegen kleine villa, opgericht volgens bouwplan van
1941 naar ontwerp van architect E. Van Couwenberghe op de plaats
van een serre die aanvankelijk hoorde bij de Villa Drijgoten.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

962/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

traditioneel

vierde kwart
19de eeuw

WO II

Van Couwenberghe Emiel
(Ontwerper)
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138195

Villa Drijgoten met tuin en brug

Hamme

Hamme

Driegoten 89 (Hamme)

Villa Drijgoten werd aanvankelijk in 1903 gebouwd in cottagestijI,
maar werd in de jaren 1940 deels versteend. Het behouden
tuinontwerp, met integratie van het natuurlijke hoogteverschil en
rest van de vroegere Schelde‐inham, is exemplarisch voor een begin
20ste‐eeuwse landschappelijke aanleg.

voor WO I,
bruggen,
interbellum,
hekken,
WO II
lantaarns,
siertuinen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
beelden, wegen,
afsluitingshagen

138196

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel

Hamme

Hamme

Driegoten zonder nummer (Hamme)

Eén van de vier kapelletjes toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood betreedbare
in Hamme, ingeplant aan de straat naast een voetweg en tegenover kapellen (klein
de straathoek van Driegoten met Polderstraat. Wellicht werd de kapel erfgoed)
in de 19de eeuw vernieuwd.

138197

Burgerhuis van grafsteenmaker en
arduinkapper Van Poeck

Hamme

Hamme

Driegotenkouter 15 (Hamme)

Merkwaardige woning in nieuwe zakelijkheid, opgevat als een
halfopen bebouwing van twee bouwlagen en twee traveeën onder
een half schilddak. Volgens bouwplan ontworpen in 1934 door
architect Louis Van Wiele.

138198

Ensemble van twee arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Driegotenkouter 18‐20 (Hamme)

arbeiderswonin vierde kwart
Ensemble van twee kleine arbeidershuisjes volgens
19de eeuw
spiegelbeeldschema. Eén van de laatste voorbeelden van de vroegere gen
schaal en type van bebouwing in deze arbeidersstraat. Volgens
kadastergegevens gebouwd in 1898.

138199

Grafmakerhuis met koetshuis

Hamme

Hamme

Driegotenkouter 26 (Hamme)

In 1898 door de gemeente Hamme gebouwd huis met bergplaats. De burgerhuizen,
bouw van het grafmakerhuis met twee stallingen voor de lijkkoetsen koetshuizen
werd al voorzien bij het ontwerp van 1894 voor de nieuwe
dodenakker door bouwmeester Jan Tersago.

vierde kwart
19de eeuw

138200

Romp van oliewindmolen De Groten Dorst Hamme

Hamme

Driegotenkouter 28A (Hamme)

Ingekorte romp van de stenen oliewindmolen "De Groten Dorst", van windmolens
het type bovenkruier (grondzeiler), opgericht voor 1775.

18de eeuw

138202

Gemeentelijke begraafplaats

Hamme

Hamme

Driegotenkouter zonder nummer (Hamme) Gemeentelijke begraafplaats van Hamme in 1895‐1896 aangelegd
naar een ontwerp van gemeentelijk bouwkundige J. Tersago ter
vervanging van de begraafplaats aan het Tweebruggenplein.

138201

Elektriciteitscabine

Hamme

Hamme

Driegotenkouter zonder nummer (Hamme) Bakstenen elektriciteitscabine van circa 1913. Rechthoekig gebouw elektriciteitscab eerste helft
ines
20ste eeuw
onder een plat dak uitgewerkt in een neotraditioneel‐getinte stijl
aansluitend met de bakstenen kerkhofmuur aan de linkerzijde en het
voormalige grafmakershuis aan de rechterzijde.

138203

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Ekelbeke 81 (Hamme)

138204

Sociale huisvesting ontworpen door Leon
Van Hove

Hamme

Hamme

Evangeliestraat 164‐178, Moerheide 2‐14 Klein project van vijftien sociale woningen in de wijk Moerheide,
(Hamme)
gerealiseerd van 1953 tot 1956 door de sociale
huisvestingsmaatschappij Goedkope Woningen SM te Hamme, sinds
1958 De Zonnige Woonst, naar ontwerp van de Hamse architect Leon
Van Hove.

Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot midden 18de eeuw.
De huidige aanleg is een overblijfsel van de opstelling in een vierhoek
zoals weergegeven in het land‐ en kaartenboek van Hamme van 1772‐
1776. Het achterin gelegen alleenstaand boerenhuis bewaart
oorspronkelijke bouwkenmerken.

963/1748

burgerhuizen

hekken,
hekpijlers,
lijkenhuizen,
calvariebergen,
buitenbegraafpl
aatsen,
funeraire
constructies

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

Ritte Georges (Ontwerper)

modernisme

Van Wiele Louis (Ontwerper), Van
Poeck Karel (Uitvoerder), Van
Poeck Karel (Opdrachtgever)

derde kwart
19de eeuw

interbellum

vierde kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Tersago Jan (Ontwerper)

Gebroeders Clement (Ontwerper),
Joos Henri (Ontwerper), Naert
Joseph Jean (Ontwerper), Salu II
Ernest (Ontwerper), Salu Ernest
(Ontwerper), Tersago Jan
(Ontwerper), Van Poeck Jos
(Ontwerper), Verbist Norbert
(Ontwerper), Verwilghen Charles
(Ontwerper)

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw,
n, stallen,
interbellum
hoeven met
losse
bestanddelen
kastkapellen,
sociale
woningen,
tuinwijken

na WO II, na WO
II

Van Hove Leon C. (Ontwerper), De
Zonnige Woonst Hamme
(Opdrachtgever)
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138205

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Evangeliestraat 47 (Hamme)

Achterin gelegen vrijstaand boerenhuis in verankerde baksteenbouw boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw,
onder pannen zadeldak, volgens kadasterarchief van 1835 en
vierde kwart
gewijzigd in 1883.
19de eeuw

138206

Brouwerswoning

Hamme

Hamme

Evangeliestraat 69 (Hamme)

brouwerswonin derde kwart
Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij Den Hert.
19de eeuw
Gerenoveerde alleenstaande burgerwoning met twee bouwlagen van gen
vijf traveeën onder pannen zadeldak, ingeplant in omringende tuin.

138207

Boerenburgerhuis

Hamme

Hamme

Evangeliestraat 70 (Hamme)

Voormalig boerenburgerhuis behorend bij een in 2004 gerenoveerd
landelijk bakstenen gebouwenensemble met pannen zadeldaken.
Met voortuintje aan de straat gelegen woning, gedateerd 1886.

boerenburgerhu vierde kwart
izen
19de eeuw

138212

Rijwoning

Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 24 (Hamme)

Eenvoudig rijhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Sobere woning uit het
interbellum, van circa 1933.

dorpswoningen interbellum

138213

Villa

Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 40 (Hamme)

Achterin gelegen villa met ruime omringende tuin, aan de straat
afgesloten door een ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers.
Aanvankelijk privéwoning van textielfabrikant Rodriguez en gebouwd
circa 1936.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138214

Ensemble van arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 45‐51 (Hamme)

Ensemble van rijhuizen volgens repeterend schema, gebouwd naar
ontwerpplan van architect Louis Van Wiele van 1938.

arbeiderswonin interbellum
gen

138215

Winkelhuis

Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 59 (Hamme)

Rijhuis, ontworpen als winkelhuis voor de heer H. Bogaert ‐ Van
Couwenberghe in 1934 in een modernistisch getinte stijl.

winkels

138216

Architectenwoning Romain Van Mieghem Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 65 (Hamme)

Markant burgerhuis in de rij volgens ongedateerd bouwplan gebouwd architectenwoni interbellum
ngen
als privéwoning door en voor architect Romain Van Mieghem in
nieuwe zakelijkheid en gerealiseerd circa 1936.

138217

Twee burgerhuizen

Hamme

Hamme

Gasmeterstraat 67‐69 (Hamme)

Ensemble van twee rijhuizen, van twee traveeën en bouwlagen onder burgerhuizen
een doorlopend pannen zadeldak, volgens spiegelbeeldschema.
Gelijktijdig met het aanpalende pand nummer 65 opgetrokken circa
1936.

138211

Omgeving windmolen De Grote Napoleon Hamme

Hamme

Gasmeterstraat, Guillaumestraat,
Kanunnik De Meyerlaan, Kazernestraat,
Kleine Gasmeterstraat, Molenaarsdreef,
Nijverheidstraat, Posthoornplein,
Posthoornstraat, Rozenhoed, Strijderslaan
(Hamme)

De omgeving rond de windmolen De Grote Napoleon bestaat uit de
molenaarswoning en de dienstgebouwen bij de windmolen,
vrijstaande villa’s in de ruimere omgeving en aan de rand van het
dorpsgezicht rijwoningen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
windmolens,
molenaarswoni
ngen,
stelplaatsen,
dorpswoningen

138218

Villa Levenslust

Hamme

Hamme

Geemstraat 149 (Hamme)

Gebouwd in 1935‐1936 door de brouwer Henri De Landsheer – Van
den Berghe. Het ontwerp wordt volgens mondelinge overlevering
toegeschreven aan architect Louis Van Wiele. Achterin gelegen L‐
vormig laag bedrijfsgebouw uit 1947 en later.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
werkplaatsen

138219

Directeurswoning touwslagerij Van Haute‐ Hamme
Vercauteren

Hamme

138220

Villa

Hamme

Hamme

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Van Mieghem Romain
(Ontwerper), Van Mieghem
Romain (Opdrachtgever)

interbellum

modernisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)

Geemstraat 40, 40A (Hamme)

directeurswonin eerste helft
Directeurswoning van de touwslagerij en spinnerij Van Haute‐
gen
20ste eeuw
Vercauteren. Het herenhuis werd opgericht in 1894 naast een
aanvankelijke spinbaan die hie hij in 1891 liet construeren en waar de
basis gelegd werd voor het familiebedrijf.

eclecticisme

Geemstraat 57 (Hamme)

Pittoreske villa uit 1931 met bijhorende deels omringende beboomde achterhuizen,
koetshuizen,
tuin en enigszins verwant aan de cottagestijl. Het aanleunend
villa's
achterhuis met koetshuis sluit stilistisch bij de woning aan.
(bouwkundig
erfgoed)

964/1748

interbellum

interbellum
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138221

Directeurswoning

Hamme

Hamme

Geemstraat 59 (Hamme)

Burgerhuis gebouwd in 1926‐1927 als woning voor de bestuurder van burgerhuizen, eerste helft
het aangrenzende bedrijf Nofico, een toenmalige touwspinnerij.
directeurswonin 20ste eeuw
gen

Dierickx Antoine (Ontwerper),
Fobert Albert‐Victor (Ontwerper)

138222

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Guido Gezellelaan 16 (Hamme)

Burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
gebouwd volgens bouwplan van 1928 van Leopold Waegeman.

interbellum

Waegeman Leopold (Ontwerper)

138223

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Guillaumestraat 17 (Hamme)

Verzorgd rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder een
burgerhuizen
geknikt zadeldak. Enkelhuis van circa 1931 in een art‐decogetinte stijl.

interbellum

138224

Brugwachtershuis

Hamme

Hamme

Hamveer 2 (Hamme)

Voormalig brugwachtershuis naast de zogenaamde Mirabrug en
achter de Durmedijk opgericht na de Tweede Wereldoorlog.
Alleenstaande woning in baksteenbouw.

wachterswonin na WO II
gen

138226

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Heirbaan 212 (Hamme)

Half vrijstaand dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën breed
onder pannen zadeldak, volgens kadasterarchief van 1883.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

138227

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Heirbaan 216 (Hamme)

Burgerwoning van het type enkelhuis, twee traveeën en twee
bouwlagen tellend met zadeldak, volgens kadasterarchief van 1935.

burgerhuizen

138228

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Heirbaan 255 (Hamme)

Voormalig hoevetje voorheen met losse bestanddelen. Het oude
boerenhuis dat mogelijk nog opklimt tot de 17de eeuw, werd pas veel
later verlengd met stallen tot een langgestrekt gebouw, volgens
kadasterarchief in 1898.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

138229

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Hoogstraat 12 (Hamme)

De arbeiderswoning vormde oorspronkelijk de linkerhelft van twee
volgens spiegelbeeldschema opgetrokken woningen uit 1893.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

138230

Café van brouwerij Van Overstraeten

Hamme

Hamme

Hoogstraat 14 (Hamme)

burgerhuizen,
Voormalig café van brouwerij Van Overstraeten, heden winkel en
cafés
kantoor, gebouwd in 1938 naar plannen van architect Louis Van
Wiele in opdracht van brouwer Camiel Van Overstraeten op de plaats
van het oude café Mechelen.

138231

Brouwerswoning met brouwerij Van
Overstraeten

Hamme

Hamme

Hoogstraat 18 (Hamme)

Brouwershuis met bijhorende brouwerij, heden burgerhuis met
aanhorigheden. Site teruggaand op de brandewijnstokerij van
Joannes Baptist Van Lokeren en Isabella Rosa De Baere. Circa 1812
overgenomen door de familie Van Overstraeten en later door hen
omgevormd tot bierbrouwerij.

19de eeuw,
brouwerijen,
brouwerswonin derde kwart
18de eeuw,
gen
interbellum

138232

Brouwerswoning bij brouwerij Cool

Hamme

Hamme

Hoogstraat 2 (Hamme)

Voormalig brouwershuis bij de brouwerij Cool, heden afzonderlijk
woonhuis. Site teruggaand op de brouwerij Wauters, opgericht circa
1885, die vanaf circa 1910 werd uitgebaat door Emmanuel Cool en
Henri Wauters en de bedrijfsnaam Brasserie des Deux Fers à Cheval
kreeg.

138233

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Hoogstraat 22 (Hamme)

138234

Herenhuis

Hamme

Hamme

138235

Brouwerswoning Van Bogaert

Hamme

Hamme

interbellum

modernisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)

brouwerswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neorococo

Van Wiele Louis (Ontwerper)

Charmant burgerhuis in eclectische stijl met art‐nouveau‐inslag,
volgens gevelsteen in de geveltop gebouwd in 1907.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Hoogstraat 23 (Hamme)

Monumentaal neoclassicistisch herenhuis van zes traveeën en
tweeënhalve bouwlaag onder zadeldak, gebouwd in 1885. Achter en
parallel aan het woonhuis, het voormalig koetshuis.

herenhuizen,
koetshuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Hoogstraat 25 (Hamme)

Fraaie burgerwoning in eclectische stijl opgetrokken in 1913 in
opdracht van brouwer Alphonse Van Bogaert en zijn echtgenote
Aline M.F. Wauters naar plannen van bouwmeester Jan Tersago.

brouwerswonin voor WO I
gen

965/1748

interbellum

eclecticisme

Tersago Jan (Ontwerper)
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138236

Mouterijgebouw van brouwerij Wauters

Hamme

Hamme

Hoogstraat 2A (Hamme)

brouwerijen,
Voormalig mouterijgebouw, aanvankelijk horende bij de brouwerij
mouterijen
Wauters opgericht circa 1885, die vanaf 1910 gekend was als
brouwerij Cool met de bedrijfsnaam Brasserie des Deux Fers à Cheval,
later vertaald naar De Twee Hoefijzers.

138237

Lintweverij F. Van Damme en Zonen

Hamme

Hamme

Hoogstraat 41‐43, 41A, St. Jansstraat 9‐27, Lintweverij F. Van Damme en Zonen, volgens de literatuur gesticht in weverijen
13A‐B (Hamme)
1818 of in 1828 en rond de eeuwwisseling uitgegroeid tot het
grootste bedrijf van Oost‐Vlaanderen in deze bedrijfstak.

138238

Herenhuis Van Damme

Hamme

Hamme

Hoogstraat 43A‐D (Hamme)

Herenwoning Van Damme, samengesteld uit twee woningen van vijf directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
en zes traveeën én twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak. gen,
herenhuizen
Volgens kadasterarchief gebouwd in het laatste kwart van de 19de
eeuw.

138239

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Hoogstraat 45, 43E‐F (Hamme)

Rijhuis, gebouwd als deel van een ensemble met het voormalige café dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
Feestzaal en Duivenlokaal, eigendom van de brouwers De Brabander
uit Tielrode. Op basis van stijlkenmerken te dateren in het begin van
de 20ste eeuw.

138240

Café Feestzaal en Duivenlokaal

Hamme

Hamme

Hoogstraat 45A, Stationsstraat 1, 1A
(Hamme)

Hoekpand van twee bouwlagen als ensemble met links aanpalend
rijhuis opgetrokken rond 1898. Aanvankelijk ingericht als café
Feestzaal en Duivenlokaal met inkom destijds via de afgeschuinde
hoektravee aan de Stationsstraat.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

138241

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Hoogstraat 48 (Hamme)

Beeldbepalende burgerwoning in eclectische stijl, ingeplant in de as
van de Stationsstraat. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder snijdende zadeldaken, gebouwd in 1909.

burgerhuizen

voor WO I

138242

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Hoogstraat 5 (Hamme)

Burgerhuis in de rij volgens het kadasterarchief van rond 1870.
Gebouw van vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een
zadeldak, dat iets hoger komt dan de belendende panden.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

138243

Poortgebouw met schuur en stalling

Hamme

Hamme

Hooigat 4, 4A (Hamme)

na WO II
Poortgebouw met vroegere schuur en stalling van voorts verdwenen poorten
hoeve, naar ontwerp van 1946 van architect J. Vander Cruyssen.
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n

138244

Villa Maria Josepha

Hamme

Hamme

Hooirt 194 (Hamme)

Villa in eclectische stijl, gebouwd naar ontwerp van 1911 door
bouwmeester K. Joos en achterin gelegen midden in een ruime
omringende beboomde tuin.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

138245

Hoeve 't Boerenwelzijn

Hamme

Hamme

Hooirt 59 (Hamme)

Mooi ensemble van hoevegebouwen op een erf dat gedeeltelijk
omsloten is door een bakstenen muur verzorgd afgedekt door
afgeronde pannen.

aardappelkelder
s, bijgebouwen,
boerenwoninge
n,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138246

Villa

Hamme

Hamme

Hooirt 61 (Hamme)

Villa gelegen binnen omringende beboomde tuin, volgens
kadasterarchief in 1932 nieuw gebouwd huis van onderwijzer Fr. De
Mot‐Verschooten. Voortuin aan de straatzijde afgesloten door een
haag.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

966/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

neoclassicisme

De Boom Hilaire (Ontwerper)

eclecticisme

Vander Cruyssen Johan
(Ontwerper)

eclecticisme

Joos K. (Ontwerper)
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138248

Heilig Hartkapel

Hamme

Hamme

Hooirt 63 (Hamme)

Eclectisch getinte wegkapel op onregelmatige zeshoekige plattegrond betreedbare
kapellen (klein
onder half schilddak, ruggelings palend aan de zijpuntgevel van het
erfgoed)
wijkschooltje en volgens het kadasterarchief in 1923 gelijktijdig
gebouwd met de aanleunende klaslokalen.

138247

Katholieke school

Hamme

Hamme

Hooirt 63 (Hamme)

Schuin ingeplant schooltje naast deels omsloten speelplaats.
Langwerpige constructie van één bouwlaag opgetrokken in twee
fasen: aanvankelijk met twee klaslokalen daterend van 1912; rechts
zijdelings verlengd tot aan de straat, in 1923.

138249

Hulpkerk Sint‐Renilde

Hamme

Hamme

Hooirt zonder nummer (Hamme)

Eenvoudige zaalkerk in modern gotisch getinte stijl, gebouwd volgens parochiekerken na WO II
plannen van 1956 naar ontwerp van ingenieur architect Antoine
Dierickx.

138250

Dirtecteurswoning

Hamme

Hamme

Hospitaalstraat 26 (Hamme)

Directeurswoning opgericht in 1902 naar ontwerp van bouwmeester directeurswonin voor WO I
gen
Pierre De Brouwer – Van Haver. Vrijstaand eclectisch eerder
neogotisch getint burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak en een lager dienstgebouw achteraan.

138251

Villa Vermeire

Hamme

Hamme

Hospitaalstraat 33 (Hamme)

villa's
Villa, gebouwd naar ontwerp van architect Charles Hoge volgens
bouwplan van 1936. Directeurswoning in een cottagegetinte stijl van (bouwkundig
twee bouwlagen onder verspringende schild‐ en zadeldaken met een erfgoed)
ver overstekende dakrand en zeer hoge decoratief uitgewerkte
schouwen.

138253

Directeurswoning van het Sint‐
Vincentiusklooster

Hamme

Hamme

Jagerstraat 32, Marktplein 19 (Hamme)

Het huidige complex is samengesteld uit twee woningen: een lager
gebouw van drie traveeën links dat teruggaat op een volume van
1851, en een diephuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl rechts.

directeurswonin tweede helft
gen
19de eeuw

138254

Leerwerkschool van de zusters van Sint‐
Vincentius

Hamme

Hamme

Jagerstraat 5 (Hamme)

Gebouwen van vroegere leerwerk‐ of beroepsschool opgetrokken in
1954 naar ontwerp van architect Frans Van Severen en plechtig
ingewijd in januari 1955.

na WO II
sculpturen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs

138252

Zeepziederij Van Bogaert‐Cardo

Hamme

Hamme

Jagerstraat 6‐12 (Hamme)

Industrieel gebouw van 1892. Aanvankelijk bestemd als zeepziederij
Van Bogaert‐Cardo volgens oude prentbriefkaarten en een later
aangebracht wapenschild in de straatgevel.

ziederijen

138255

Burgerhuis Vermeire

Hamme

Hamme

Kaaistraat 3 (Hamme)

burgerhuizen
Directeurswoning aanvankelijk horend bij de stijfselfabriek Amidon
Vermeire, volgens kadastergegevens opgetrokken circa 1883 op de
plaats van een kleiner volume, vervolgens in 1888 uitgebreid met een
wagenhuis rechts en in 1909 met een kleine achterbouw.

138256

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Kaaldries 100 (Hamme)

Kleine hoeve met losse bestanddelen, deels teruggaand op een 19de‐ boerenwoninge 19de eeuw,
eeuwse aanleg en een ouder behuisd erf. Eenvoudig achterin gelegen n, hoeven met eerste helft
20ste eeuw
losse
boerenhuisje van één bouwlaag herbouwd in 1903.
bestanddelen

138257

Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Hamme

Hamme

Kaaldries 107‐121 (Hamme)

dorpswoningen interbellum
Eenheidsbebouwing van dorpswoningen, opgericht volgens
spiegelbeeldschema. Bouwaanvraag van G. Coppens vergund op 3
november 1937. Eenvoudige woningen van twee bouwlagen met plat
dak.

138258

Café Bierhuis

Hamme

Hamme

Kaaldries 116 (Hamme)

Bestaande herberg herbouwd tot drankhuis in opdracht van de firma cafés
De Schepper Brouwers te Waasmunster. Gevel volgens bewaard
bouwplan van 1932 met gevelopschrift Bierhuis ontworpen door
architect A. D'Hooge.

967/1748

typologie

lagere scholen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

voor WO I

De Groot Marc (Ontwerper),
Dierickx Antoine (Ontwerper)

eclecticisme

interbellum

De Brouwer‐Van Haver Pierre
(Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
Kreitz Willy (Ontwerper), Van
Severen Frans (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

neoclassicisme

D'Hooge August (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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138259

Hoeve

Hamme

Hamme

Kaaldries 162 (Hamme)

Voormalige hoeve. Boerenburgerhuis met voortuintje ingeplant op
de straathoek met Waterstraat en voorgevel oostwaarts gericht in de
as van Kaaldries. Achtererf met vroegere bedrijfsgebouwen gelegen
tussen Kruisbeeldstraat en Waterstraat.

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138260

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kaaldries 23 (Hamme)

Burgerhuis volgens kadastergegevens gebouwd in 1903 en
toenmalige eigendom van touwslager G. Van Haute‐Moens. Hoge
woning met van het type rijhuis, twee bouwlagen tellend onder
pannen zadeldak.

burgerhuizen

138261

Brouwerswoning van brouwerij
Schoesitter

Hamme

Hamme

Kaaldries 34 (Hamme)

Herenhuis in een ruime omringende deels ommuurde tuin. Vijf
traveeën breed hoofdvolume onder zadeldak van twee bouwlagen
met verhoogde begane grond, aan weerszij geflankeerd door een
venstertravee onder een half schilddak.

brouwerswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

138262

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Kaaldries 37 (Hamme)

Origineel uitgewerkt hoekhuis gebouwd voor bierhandelaar, in 1936 burgerhuizen
samen opgericht met aanpalende limonadefabriek. Volgens
mondelinge overlevering wordt het bouwontwerp toegeschreven aan
architect Louis Van Wiele.

138263

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Kaaldries 45 (Hamme)

dorpswoningen derde kwart
Lage woning met vijf traveeën onder pannen zadeldak, volgens
19de eeuw
kadasterarchief daterend van 1872. Gerenoveerd doch nog getuigend
van het karakter van kleinschalige dorpshuizen uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

138264

Twee dorpswoningen

Hamme

Hamme

Kaaldries 47, 47A (Hamme)

Pand van één bouwlaag samengesteld uit twee eenvoudige
dorpshuisjes volgens kadasterarchief daterend van 1901.

138265

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kaaldries 8 (Hamme)

Burgerhuis volgens kadasterarchief gebouwd in 1868 door zeepzieder burgerhuizen
B. Van Overstraeten bij een toen nog bestaande zeepziederij.

138266

Sint‐Annakapel

Hamme

Hamme

Kaaldries zonder nummer (Hamme)

Rechthoekige wegkapel met driezijdige sluiting onder
schilddak,kadastraal in 1844 genoteerd op de huidige locatie. Nok
achteraan bekroond door een uivormige siernaald met ster.

138267

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kapellestraat 10 (Hamme)

burgerhuizen
Fraai burgerhuis in eclectische stijl, volgens mondelinge bron
gebouwd in opdracht van een wijmentelersfamilie. Bouw kadastraal
genoteerd in 1912.

voor WO I

138268

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kapellestraat 13‐15 (Hamme)

burgerhuizen
Burgerhuis bestaande uit een hoofdgebouw van drie traveeën en
twee bouwlagen onder een zadeldak met links een smallere lagere
aanbouw onder mansardedak. Ensemble volgens bouwplan van 1892,
gebouwd door bouwmeester Pierre De Brouwer.

vierde kwart
19de eeuw

138269

Brouwershuis van brouwerij Wuytack

Hamme

Hamme

Kapellestraat 17 (Hamme)

Merkwaardig burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder brouwerswonin tweede kwart
gen
19de eeuw
een zadeldak met kunstleien, te dateren in 1848; gebouwd in
opdracht van bakker Joseph Wuytack en pas daarna omgevormd tot
brouwershuis met bijhorende brouwerij.

138270

Herenhuis Vermeire

Hamme

Hamme

Kapellestraat 20 (Hamme)

Herenhuis, voorheen woning van fabrikant Marcel Vermeire.
Oorspronkelijk in relatie tot de touwslagerij opgericht in 1834 door
Pieter Jacobus Vermeire op een achterliggend en aangrenzend
perceel.

138271

Woning Van Haver

Hamme

Hamme

Kapellestraat 22 (Hamme)

burgerhuizen
Eind 19de‐eeuwse burgerwoning, vroegere woning Van Haver.
Stijlvolle baksteenbouw van vier traveeën, twee bouwlagen en
zadeldak met aflijnende overstekende kroonlijst en jonger dakvenster
in de rechter zijtravee.

vierde kwart
19de eeuw

138272

Twee gekoppelde burgerhuizen

Hamme

Hamme

Kapellestraat 32‐34 (Hamme)

Twee gekoppelde rijhuizen in eclectische stijl volgens
spiegelbeeldschema, volgens kadasterarchief gebouwd circa 1920,
ongeveer gelijktijdig met de aanpalende huizenrij nummers 36‐42.

interbellum

968/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

interbellum

modernisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)

eclecticisme

Pilaet Karel (Ontwerper)

dorpswoningen voor WO I

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

herenhuizen

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

voor WO I

De Brouwer‐Van Haver Pierre
(Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
Pilaet Karel (Ontwerper)

eclecticisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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stijl

138273

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Hamme

Hamme

Kapellestraat 36‐42 (Hamme)

Charmant geheel van vier smalle enkelhuizen van telkens twee
bouwlagen en drie traveeën onder zadeldaken in eclectische stijl,
opgericht in 1917 en pas kadastraal genoteerd in 1918.

burgerhuizen

WO I

eclecticisme

138274

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Kapellestraat 43 (Hamme)

Eenvoudig éénlaags dorpshuis, ingeplant op de oude rooilijn en
vooruitspringend ten opzichte van de aanpalende panden.

dorpswoningen 19de eeuw

138275

Burgerhuis Vermeire

Hamme

Hamme

Kapellestraat 44 (Hamme)

burgerhuizen
Fraai burgerhuis in neoclassicistische stijl van circa 1890. Volgens
kadastergegevens gebouwd op de plaats van een oudere woning die
paalde aan de in 1855 opgerichte touwslagerij van Marcel Vermeire.

derde kwart
19de eeuw

138276

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kapellestraat 63 (Hamme)

Fraaie burgerwoning van zes traveeën, twee bouwlagen en pannen burgerhuizen
zadeldak in de rij. In kern midden 19de‐eeuws gebouw, gebouwd door
olieslager Buys en verpacht aan touwslager Jozef Bocklandt.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

138277

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kapellestraat 64 (Hamme)

Neoclassicistisch burgerhuis, circa 1871 gebouwd in opdracht van
fabrikant Adolf Van Geeteruyen – Maes.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

138278

Modernistisch burgerhuis

Hamme

Hamme

Kapellestraat 9 (Hamme)

Fraai rijhuis in nieuwe zakelijkheid uit het interbellum, volgens
kadaster en bouwplan gebouwd in opdracht van Alberic Vermeire
naar ontwerp van architect Louis Van Wiele.

burgerhuizen

interbellum

138287

Rijtuigenloods van de Nationale
Maatschappij voor Buurtspoorwegen

Hamme

Hamme

Kazernestraat 2 (Hamme)

Grote vrijstaande bakstenen loods aanvankelijk onder pannen
zadeldak met brede lichtvlakken. Bakstenen zijgevels geleed door
middel van lisenen en spaarvelden.

stelplaatsen

138288

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 21 (Hamme)

Charmant burgerhuis in de rij, voorheen met handelspand. In kern
midden 19de‐eeuws, nu met begin 20ste‐eeuws voorkomen.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138289

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 29 (Hamme)

Zeer groot neoclassicistisch burgerhuis, gelegen aan een pleintje
tegenover de Jagerstraat, volgens kadastergegevens opgetrokken in
de eerste helft van de 19de eeuw en zowel in 1866 als in 1885
uitgebreid.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

138290

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 32 (Hamme)

Ruim L‐vormig neoclassicistisch complex naar historisch
kaartmateriaal teruggaand op een 18de‐eeuwse deels omwalde en
omgrachte site eigendom van weduwe Frans Van Rossem, die ten
zuidoosten grensde aan de Rybeke‐beek.

burgerhuizen, 18de eeuw,
tuinpaviljoenen, 19de eeuw
vijvers

138291

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 37 (Hamme)

Stijlvol burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën in
neotraditionele stijl, gedateerd 1892 in een datumsteen in de
tuitgevel van het uitspringende en hoger oplopende zijrisaliet.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138292

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 47 (Hamme)

Bepleisterd en beschilderd dubbelhuis van rond 1885. Twee
bouwlagen en vier traveeën + afgeschuinde hoektravee onder een
afgewolfd pannen zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138293

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Kerkstraat 6 (Hamme)

Rijhuis in neotraditionele stijl, gedateerd 1900 in de hoger oplopende burgerhuizen
tuitgeveltop.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

138300

Brouwerswoning en resten brouwerij Van Hamme
Assche

Hamme

Kleinhulst 21 (Hamme)

voor WO I
In binnenblok gelegen vrijstaand burgerhuis met beboomde voortuin. brouwerijen,
Burgerhuis stilistisch in het begin van de 20ste eeuw te dateren. Rest brouwerswonin
gen
van vroegere brouwerijgebouwen in L‐vorm bewaard op achtererf.

969/1748

modernisme

plantensoort

context

persoon

Van Wiele Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

Pilaet Karel (Ontwerper)

neotraditioneel

neotraditioneel
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datering

138301

Hotel de Flandre

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 1 (Hamme)

Hotel de Flandre, volgens kadastergegevens opgetrokken circa 1877
samen met het aanpalende gebouw nummer 2 waarmee het visueel
één geheel vormt.

hotels

vierde kwart
19de eeuw

138302

Brouwerswoning Van Haver

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 10 (Hamme)

Burgerhuis, voorheen brouwerswoning Van Haver, volgens
datumsteen in 1899 gebouwd. Beeldbepalend dubbelhuis van
tweeënhalve bouwlaag en vijf traveeën in neo‐Vlaamserenaissance‐
stijl.

brouwerswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

138303

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 11 (Hamme)

Burgerwoning samen met aanpalend pand nummer 12 gebouwd in de burgerhuizen
tuin van nummer 10, volgens bouwplan en aanvraag ingediend op 13
maart 1934 door ingenieur‐architect Henri Joos.

interbellum

Joos Henri (Ontwerper)

138304

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 12 (Hamme)

burgerhuizen
Deels vrijstaand burgerhuis van 1934 naar ontwerp van ingenieur‐
architect Henri Joos. Als ensemble met nummer 11 ontworpen voor
de bewoners van de vroegere brouwerswoning Van Haver in nummer
10.

interbellum

Joos Henri (Ontwerper)

138305

Café De Arend en bedrijfsgebouw

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 13, 13A (Hamme)

voor WO I,
Eclectisch getint dubbelhuis gedateerd 1903 in sierlijke jaartalankers cafés,
opslagplaatsen interbellum
in de uitgewerkte tuitgeveltop van het hogeropgaande rechter
zijrisaliet begrensd door lisenen. Achterliggend voormalig
bedrijfsgebouw van 1927, gebouwd als magazijn met woning.

138306

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 14 (Hamme)

Fraai eclectisch burgerhuis, circa 1905 gebouwd. Dubbelhuis van drie burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen. Rechts, lager poortgebouw,
opgetrokken in dezelfde stijl en materialen als het woonhuis.

voor WO I

138307

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 15 (Hamme)

Verzorgd burgerhuis met enkelhuisopstand, volgens gedateerde
prentbriefkaarten te situeren tussen 1909 en 1911 maar pas
kadastraal genoteerd in 1912.

burgerhuizen

voor WO I

138308

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 16 (Hamme)

Zeer merkwaardig modernistisch getint burgerhuis, volgens
bouwplan van 1933 door architect Louis Van Wiele ontworpen als
onderdeel van een woningcomplex met het aanpalende hoekpand
Koning Albertplein nummer 17 / Baantje nummer 2.

burgerhuizen

interbellum

138309

Hotel de la station

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 2, 2A (Hamme)

hotels
Deels vrijstaand burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak met aflijnende kroonlijst, gebouwd circa 1877
als één van de eerste gebouwen aan het nieuwe stationsplein.

138310

Station Hamme

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 3 (Hamme)

Typisch landelijk stationsgebouw samengesteld uit drie vleugels
onder zadeldaken. Hoofdgebouw in het midden, voorheen met
loketten en wachtplaats, van twee bouwlagen en drie traveeën
gebouwd in 1874. Aan weerszijde lagere éénlaagse vleugels van
zeven en twee traveeën.

stationsgebouw tweede helft
en
19de eeuw

138311

Hotel De Gouden Leeuw

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 4 (Hamme)

Deels vrijstaand gebouw van twee traveeën en één bouwlaag onder
een snijdend zadeldak, volgens kadastergegevens gebouwd in 1894.
Natuurstenen sokkel met afzaat.

hotels

138312

Personeelswoning

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 5 (Hamme)

Achterin gelegen vrijstaand dienstgebouw. Rechthoekig volume van
zeven traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, opgetrokken
volgens goedgekeurd plan van 15 juni 1934 en voltooid in 1935.

personeelswoni interbellum
ngen

138313

Café van brouwerij Belgica

Hamme

Hamme

Koning Albertplein 8 (Hamme)

Handelspand uit 1913, met twee bouwlagen onder een afgewolfd
zadeldak en twee maal twee traveeën met de inkom via een
afgeschuinde hoektravee hoger opgaand in een puntvormig
dakvenstertje.

cafés

138314

Oorlogsmonument

Hamme

Hamme

Koning Albertplein zonder nummer
(Hamme)

oorlogsgedenkt interbellum
Monumentaal oorlogsgedenkteken opgericht voor gesneuvelde
ekens
soldaten en doodgemartelde opgeëisten tijdens de Eerste
Wereldoorlog, ingeplant in het midden van het plein recht tegenover
het stationsgebouw.

138317

Wegkruis

Hamme

Hamme

Kruisbeeldstraat zonder nummer (Hamme) Gewit Christusbeeld met grijsgeschilderde doornenkroon, hangend
aan een jonger houten kruis op vrij zware gemetste natuurstenen
sokkel afgedekt met tegels.

970/1748

wegkruisen

stijl

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon

Pilaet Karel (Ontwerper)

eclecticisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

voor WO I

Schuermans Karel (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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138318

Gemeentehuis Hamme

Hamme

Hamme

Marktplein 1 (Hamme)

Empiregetint gebouw uit 1833. Het omvatte oorspronkelijk de waag, gemeentehuize tweede kwart
19de eeuw,
twee cellen, een herberg en de gemeentelijke administratie. Op het n
vierde kwart
einde van de 19de eeuw werd het gemeentehuis links uitgebreid met
19de eeuw
een vleugel voor het vredegerecht. L‐vormig hoekgebouw van twee
bouwlagen en respectievelijk vijf en twaalf traveeën onder
schilddaken met gepleisterde en geschilderde gevels op een
hardstenen plint.

138319

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Marktplein 1, Peperstraat zonder nummer Eclectisch burgerhuis in de rij, vlakbij de straathoek met het
(Hamme)
Marktplein. Volgens kadasterarchief opgetrokken in 1890.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138320

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Marktplein 10, 10A (Hamme)

Eenvoudig rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
mank zadeldak, in kern opklimmend tot het midden van de 19de
eeuw en vergroot circa 1885.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138321

Afspanning Het Gulden Hoofd

Hamme

Hamme

Marktplein 13 (Hamme)

Tweeledig gebouw waarvan de configuratie minstens teruggaat tot
de 18de‐eeuwse woning.

afspanningen

20ste eeuw,
eerste helft
19de eeuw

138322

Herenhuis

Hamme

Hamme

Marktplein 18 (Hamme)

Stijlvol neoclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand,
opgetrokken in 1871 en vergroot in 1885, maar wellicht met oudere
kern.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

138323

Sint‐Vincentiusklooster

Hamme

Hamme

Marktplein 20 (Hamme)

Complex samengesteld uit vier volumes, hoofdvolume, twee
kloostervleugels en kloosterkapel, gegroepeerd rond een deels
verharde vierkante binnentuin met heiligenbeelden en kleine
bakstenen pijlerkapel.

kloosters,
rusthuizen,
weeshuizen,
pijlerkapellen

19de eeuw

138324

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Marktplein 37 (Hamme)

In 1864 opgetrokken neoclassicistisch dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder een pannen zwart zadeldak,
afgelijnd door een overstekende en verspringende houten kroonlijst
met tandlijst op rijkelijk uitgewerkte modillons.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

138325

Dekenij Sint‐Pietersbandendecanaat met
tuin

Hamme

Hamme

Marktplein 39 (Hamme)

pastorietuinen, eerste kwart
Vrijstaand, beeldbepalend ingeplant neoclassicistisch gebouw met
grote achterliggende tuin, afgesloten door een hoge bakstenen muur. omheiningsmur 19de eeuw
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met en, pastorieën
kenmerkende symmetrische aanbouwen van één bouwlaag onder
lessenaarsdak.

138326

Ensemble van twee burgerhuizen

Hamme

Hamme

Marktplein 40‐41 (Hamme)

Ensemble van twee burgerhuizen uit 1881, onderdeel van een
concaaf geplaatste gevelrij ten oosten van het hoogkoor van de Sint‐
Pietersbandenkerk.

138327

Drie gekoppelde stadswoningen

Hamme

Hamme

Marktplein 42‐43, 44 (Hamme)

Gekoppelde rijhuizen, onderdeel van de gebogen gevelrij ten oosten stadswoningen voor WO I
van de decanale kerk; naar kadastergegevens en gevelsteen van circa
1900‐1901.

138328

Hotel Au Duc de Lorraine

Hamme

Hamme

Marktplein 6 (Hamme)

Handelspand van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zwart hotels
pannen zadeldak, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1898. De
pui werd verbouwd in 1937 naar bewaard bouwplan van architect
Louis Van Wiele.

138329

Brouwerswoning Convent

Hamme

Hamme

Marktplein 7 (Hamme)

brouwerswonin vierde kwart
Beeldbepalend dubbelhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van vijf
gen
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Volgens
19de eeuw
kadastergegevens en jaarsteen in de achtergevel, woonhuis gebouwd
in 1897 in opdracht van de brouwersfamilie Wuytack.

138331

Kapel Sint‐Vincentiusklooster

Hamme

Hamme

Marktplein zonder nummer (Hamme)

Deels vrijstaande kloosterkapel op de noordwesthoek van het huidige kapellen
(gebouwen en
Marktplein. Teruggaand op een eerste kapel, opgericht in 1837‐38
door de zusters van Sint‐Vincentius a Paulo en volgens De Potter op structuren)
26 januari 1839 ingezegend.

971/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Bouwens Edouard (Ontwerper)

eclecticisme

Van Couwenberghe Emiel
(Ontwerper), Van de Walle
(Ontwerper)

neoclassicisme

classicisme

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Van Wiele Louis (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Pilaet Karel (Ontwerper)

eclecticisme

De Brouwer‐Van Haver Pierre
(Ontwerper)
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typologie

138330

Decanale kerk Sint‐Pietersbanden

Hamme

Hamme

Marktplein zonder nummer (Hamme)

Georiënteerde classicistische kerk met laatgotische westtoren
ingeplant in het midden van het huidige Marktplein, oorspronkelijk
omgeven door een ovaal kerkhof.

parochiekerken 15de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

138332

Boerenburgerhuis met brouwerijgebouw

Hamme

Hamme

Meerstraat 115 (Hamme)

Alleenstaande woning aanvankelijk op het voorerf vergezeld van aan boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
weerszij ingeplante bedrijfsgebouwen en bijgaande conciërgewoning izen,
brouwerijen
aan de straatkant; deze laatste evenals de paardenstallen ten
noorden zijn intussen gesloopt.

138333

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Meerstraat 148 (Hamme)

Diep achterin gelegen hoeve waarvan het huis in 1906 vervangen
werd door een vrijstaande woning. Schuin ten overstaan van de
woning ingeplant bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen
opgericht in 1885.

138334

Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstandkapel

Hamme

Hamme

Meerstraat zonder nummer (Hamme)

Wegkapel, ingewijd op 6 mei 1894, op rechthoekige plattegrond met betreedbare
kapellen (klein
driezijdige sluiting onder leien zadeldak; voorzien van een slank
erfgoed)
zeszijdig klokkentorentje met leien naaldspits en torenkruisje.

138335

Ensemble van burgerhuizen

Hamme

Hamme

Meulenbroekstraat 21‐23 (Hamme)

Ensemble van huizen, V‐vormig ingeplant op de straathoek van de
Meulenbroekstraat en het Kaaiplein.

burgerhuizen

interbellum

138336

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Meulenbroekstraat 3 (Hamme)

Burgerwoning, volgens mondelinge bron voormalige
fabrikantenwoning. Fraai enkelhuis van drie traveeën, twee
bouwlagen en zadeldak van 1910 in een art‐nouveaugetinte stijl.

burgerhuizen

voor WO I

138337

Boerenburgerhuis

Hamme

Hamme

Mispelaarstraat 15 (Hamme)

Aan de straat gelegen boerenburgerhuis, volgens het kadasterarchief boerenburgerhu 19de eeuw,
izen
interbellum
teruggaand op een 19de‐eeuws huis dat in 1930 werd vergroot;
wellicht toen in regionalistische stijl vernieuwd.

138338

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Moerheide 168 (Hamme)

Achterin gelegen boerenhuis, naar verluidt met op een zolderbalk
aangebracht jaartal 1866.

138339

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Moerheide 51 (Hamme)

vierde kwart
Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1886 ter vervanging van een aalpompen,
bestaande hoeve.
boerenwoninge 19de eeuw
n,
paardenstallen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

138340

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Moerheide 73 (Hamme)

Aan de straat gelegen boerenhuisje volgens kadasterarchief van
1841. Langgerekte en lage gewitte baksteenbouw op gepikte plint
onder doorlopend pannen zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

138341

Boomkapelletje in knotwilg

Hamme

Hamme

Moerheide zonder nummer (Hamme)

Boomkapelletje aan oude knotwilg. Breed, bruin geschilderd houten
kapelletje met decoratief uitgesneden beglaasde voorzijde.

boomkapellen,
knotbomen,
solitaire bomen,
kruispuntbomen

138342

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima

Hamme

Hamme

Moernenstraat zonder nummer (Hamme)

Kapel, aanvankelijk gelegen naast de kerk volgens de literatuur
gebouwd omstreeks 1947, volgens het Liber Memorialis van de
parochie Zogge aanvankelijk opgericht in 1954. In 1967 verplaatst
naar de huidige standplaats.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

972/1748

datering

stijl

plantensoort

classicisme

context

persoon
Laureys Thomas (Ontwerper), Van
Uytvanck Benoît (Ontwerper),
Verwilghen Charles (Ontwerper)

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, schuren,
stallen, hoeven voor WO I
met losse
bestanddelen

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Van Wiele Louis (Ontwerper)

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

Salix alba

na WO II
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stijl

plantensoort

138343

Sint‐Jozefkapel met linden

Hamme

Hamme

Moortelstraat zonder nummer (Hamme)

De barokke Sint‐Jozefkapel van 1709 is een materiële getuigenis van
de oude verspreide traditie tot oprichting van een kleine bidplaats op
initiatief van particulieren ingevolge een wens of gelofte en van het
volkse gebruik om bij bezoek van dergelijke bidplaats om bijstand te
verzoeken. Vier lindebomen markeren de kapel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
knotbomen

eerste kwart
18de eeuw

barok

Tilia

138344

Smidse en werkhuis Van Puyvelde

Hamme

Hamme

Museumstraat 2 (Hamme)

Achterin gelegen voormalig industrieel gebouw met L‐vormige
plattegrond uit het einde van het tweede of het begin van het derde
kwart van de 19de eeuw. Heden opgesplitst in twee eigendommen.

smidsen,
werkplaatsen,
bioscopen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

138345

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Neerstraat 78 (Hamme)

arbeiderswonin vierde kwart
Eenvoudig arbeidershuisje van één bouwlaag en drie traveeën van
19de eeuw
circa 1894. Gaafst bewaard exemplaar van een ensemble van drie en gen
illustratief voor de doorsnee arbeidersbebouwing uit het laatste
kwart van de 19de eeuw.

138346

Villa

Hamme

Hamme

Neerstraat 92 (Hamme)

Wat dieper gelegen villaatje, met afgesloten voortuin en links
verharde oprit. Volgens mondelinge bron gebouwd als
hovenierswoning door de heer Drieghe circa 1928 in een cottage‐
getinte stijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

138347

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Noordstraat 11 (Hamme)

Burgerhuis volgens gegevens van het kadaster gebouwd in 1904 als
vergroting van een bestaande lagere woning met magazijn.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

138348

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Noordstraat 12 (Hamme)

Burgerhuis met achterin gelegen bedrijfsgebouwen, volgens gegevens burgerhuizen
van het kadaster gebouwd in 1863 als huis met brouwerijgebouw en
een achterin gelegen moutwindmolen, door brouwer Emile Van
Bogaert.

138349

Eenheidsbebouwing van rijhuizen

Hamme

Hamme

Noordstraat 130‐164 (Hamme)

arbeiderswonin interbellum
Rij arbeidershuizen in eenheidsbebouwing, een sociaal
huisvestingsproject vormend en volgens kadasterarchief gebouwd in gen, sociale
woningen
1936.

138350

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

Noordstraat 15 (Hamme)

Arbeidershuisje, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1870.
Woning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen
zadeldak.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

138351

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Noordstraat 2 (Hamme)

Burgerhuis met voortuin afgesloten door fraai ijzeren hekwerk aan
gietijzeren zuiltjes op hardstenen voet. Het huis werd gebouwd in
1865 door B. Oste samen met een daarachter gelegen touwslagerij.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

138352

Rij arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Noordstraat 37‐45 (Hamme)

Rij arbeidershuisjes, gebouwd in 1901‐1902. Enkelhuisjes van twee of arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw,
drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder doorlopende pannen
eerste helft
zadeldaken.
20ste eeuw

138353

Tapijtfabriek Verbeke

Hamme

Hamme

Noordstraat 4 (Hamme)

Deels in binnenblok gelegen bedrijfsgebouwen met een gevel palend weverijen
aan de Noordstraat en een deel palend aan de Veldstraat. Magazijn
met woning van de huisbewaarder aan de Noordstraat vertoont een
straatgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil pseudo‐
mansardedak.

138354

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Noordstraat 6‐8 (Hamme)

Achterin gelegen vrijstaand burgerhuis uit 1868, in omringende
beboomde tuin. Vergezeld van twee bijgebouwtjes ingeplant aan de
rooilijn links en rechts van de voortuin; ijzeren toegangshek.

138355

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Noordstraat 9 (Hamme)

Burgerhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1928 door M. De burgerhuizen
Pillecijn, fabrieksbestuurder. Rijhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder pseudo‐mansardedak met houten dakkapellen.

138356

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Pannenkouter 3 (Hamme)

Boerenhuis met zuidelijk gerichte erfgevel haaks ingeplant op de
straat en een weinig achteruit springend ten overstaan van de
rooilijn.

973/1748

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

De Zonnige Woonst Hamme
(Opdrachtgever)

derde kwart
19de eeuw

interbellum

derde kwart
bijgebouwen,
burgerhuizen, 19de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en
interbellum

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
kastkapellen

neoclassicisme
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138357

Winkel

Hamme

Hamme

Peperstraat 12 (Hamme)

winkels
Charmant winkelhuis, heden gebruikt als burgerwoning.
Onderkelderde baksteenbouw, in 1913 opgetrokken op de plaats van
een midden‐19de‐eeuws gebouw. Sobere twee bouwlagen en vier
traveeën tellende lijstgevel met houten winkelpui.

138360

Parochiale Kring

Hamme

Hamme

Petrus Van der Jeugdlaan zonder nummer Parochiale Kring, nu Parochiehuis genaamd, gebouwd in 1959‐1960
(Hamme)
volgens plan van architect Lucien Van Kerckhove.

parochiezalen

na WO II

Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper)

138359

Voorlopige parochiekerk Heilige Familie

Hamme

Hamme

Petrus Van der Jeugdlaan zonder nummer Voorlopige hulpkerk van de parochie Heilige Familie opgericht
(Hamme)
volgens plan van 1955 van architect Lucien Van Kerckhove en
ingezegend op 17 juni 1956.

noodkerken,
parochiezalen

na WO II

Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper)

138358

Parochiekerk Heilige Familie

Hamme

Hamme

parochiekerken na WO II
Petrus Van der Jeugdlaan zonder nummer Strakke constructie in baksteen‐ en betonbouw met verspringende
(Hamme)
platte daken, naar ontwerp van de architecten Jean Van den
Bogaerde, Jos Van Driessche en Lucien Van Kerckhove. Op 02.12.1972
werd de nieuwe parochiekerk ingewijd.

138361

Herenhuis

Hamme

Hamme

Plezantstraat 12 (Hamme)

herenhuizen,
Zeer merkwaardig herenhuis, links palend aan het kasteeldomein.
koetshuizen
Bouwdatum en oorsprong niet bekend. Volgens mondelinge
informatie aanvankelijk buitengoed van het bisdom Gent. Stilistisch te
dateren in de 16de – 17de eeuw met aanpassingen in de 18de, 19de
en 20ste eeuw.

18de eeuw,
19de eeuw

138362

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Plezantstraat 13 (Hamme)

Burgerwoning in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1865 volgens een burgerhuizen
datumsteen boven de achterdeur. Opbouw met twee parallelle
dienstgebouwen in de tuin, kadastraal genoteerd in 1867.

derde kwart
19de eeuw

138363

Kasteel van Hamme

Hamme

Hamme

Plezantstraat 14 (Hamme)

Over de gehele perceelbreedte ingeplant symmetrisch poortgebouw.
Huidig kasteel met het symmetrische Lodewijk‐XIV‐kasteeltje en de
neotraditionele vleugel toegevoegd in 1911. In de as van het kasteel
gelegen landschapstuin met grote reliëfverschillen, vista’s en
serpentinevijver.

derde kwart
bruggen,
18de eeuw,
koetshuizen,
voor WO I
landhuizen,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
dierenverblijven
,
serpentinevijver
s

138364

Vredegerecht

Hamme

Hamme

Plezantstraat 15 (Hamme)

Deels vrijstaand gebouw, volgens kadastergegevens opgetrokken in
1917. Verzorgd dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen,
met gemarkeerde deur‐ en poorttravee.

gerechtsgebou
wen

138365

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Plezantstraat 16 (Hamme)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, in burgerhuizen
kern minstens opklimmend tot het begin van de 19de eeuw. Circa
1885 gedeeltelijk herbouwd tot het huidige volume.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

138366

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Plezantstraat 26 (Hamme)

Fraai gepleisterd hoekhuis van twee bouwlagen onder een afgewolfd burgerhuizen
pannen schilddak, dat de straathoek en de aansluitende gevelrij
markeert. Gebruikte vormgeving kenmerkend voor een
neoclassicistisch midden‐19de‐eeuws burgerhuis.

derde kwart
19de eeuw

138367

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Plezantstraat 5 (Hamme)

burgerhuizen,
Fraai burgerhuis in rococostijl, in de rij, volgens historisch
kaartmateriaal minstens teruggaand op een 18de‐eeuws rechthoekig poorten
(bijgebouwen)
volume met een achterin gelegen haaks geplaatst losstaand
dienstgebouw.

18de eeuw, na
WO II

138368

Windmolen De Grote Napoleon

Hamme

Hamme

Posthoornplein zonder nummer (Hamme) Windmolen De Grote Napoleon is een vroeg 19de‐eeuwse stenen
windmolens
koren‐ en oliemolen van het type bovenkruier (bergmolen). De molen
is het enige nog volledig bewaarde exemplaar van de 22 windmolens
die ooit in Hamme gestaan hebben.

974/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

WO I

eerste kwart
19de eeuw

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper), Van Driessche Jos
(Ontwerper), Van Kerckhove
Lucien (Ontwerper), Vonk Bert
(Ontwerper)

neoclassicisme

eclecticisme

rococo

Van Couwenberghe Emiel
(Ontwerper)

Goethals Paul (Ontwerper),
Mariman Walter (Uitvoerder)
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138373

Café Den Bakker

Hamme

Hamme

Roodkruisstraat 104 (Hamme)

Aan de straat gelegen herberg van anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak. Volgens kadastergegevens gebouwd in 1899 door
de fabrikanten Hendrik en Jozef Van Bogaert.

cafés

19de eeuw

138374

Calvariebergkapel

Hamme

Hamme

Roodkruisstraat zonder nummer (Hamme) Kapel op vierkante plattegrond met driezijdige sluiting en leien
tentdak met ijzeren dakkruis, daterend uit het begin van de 19de
eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
19de eeuw

138375

Sint‐Annahoeve

Hamme

Hamme

Rupsenstraat 1 (Hamme)

Grote hoeve naar verluidt sinds de jaren 1970 Sint‐Annahoeve
genaamd en minstens opklimmend tot midden 17de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138376

Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Hamme

Hamme

Rupsenstraat zonder nummer (Hamme)

Rechthoekige bakstenen veldkapel onder overstekend zadeldak,
ingeplant binnen een aangelegd tuintje met twee jonge beuken op
een driehoekig perceeltje en opgericht in 1936.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

138377

Gemeentelijke lagere school met
schoolmeesterswoning

Hamme

Hamme

Schoolstraat 8 (Hamme)

Schoolgebouwencomplex, aanvankelijk gemeentelijke lagere school
met schoolmeestershuis en Academie voor Teken‐ en Bouwkunde,
later met secundaire school.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kunstacademies
, lagere scholen,
onderwijzerswo
ningen

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

138379

Boerenwoning

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 108 (Hamme)

Boerenhuis op een achterin gelegen erf haaks ingeplant en
teruggaand op een hoeve met losse bestanddelen. Half vrijstaande
woning van vijf traveeën breed onder zadeldak van omstreeks 1800.

boerenwoninge 19de eeuw
n

138380

Parochiekerk Sint‐Anna

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 134 (Hamme)

Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen op plint met hardstenen parochiekerken eerste kwart
15de eeuw,
afzaat, heropgebouwd op de funderingen van de oude kapel tussen
vierde kwart
1875 en 1877 naar ontwerp van architect Beert‐Campens, uitgevoerd
19de eeuw
door de aannemers J. en M. Raemdonck. Behouden en geïntegreerde,
15de‐eeuwse gotische westtoren uit kalkzandsteen.

138381

Hoeve

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 139 (Hamme)

Eén van de weinige nog overblijvende boerderijen in de kern van het boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
straatdorp Sint‐Anna. Achterin gelegen vrijstaand bakstenen
boerenhuis, volgens bouwkenmerken daterend uit de eerste helft van schuren, stallen
de 19de eeuw.

138382

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 140 (Hamme)

Verankerde baksteenbouw van vier traveeën breed met pannen
zadeldak, waarschijnlijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

138383

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 148 (Hamme)

burgerhuizen
Achterin gelegen en voorheen volledig vrijstaand breed burgerhuis
van twee bouwlagen onder zadeldak, in oorsprong teuggaand op een
woning ten vroegste opklimmend tot eind 18de eeuw of minstens tot
tweede kwart 19de eeuw.

138384

Hoeve Hof van Commerce

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 151 (Hamme)

Rest van een voorheen semi‐gesloten hoevecomplex met op de
straathoek gelegen woning, gelegen in het centrum van het
straatdorp Sint‐Anna.

138385

Schoolhuis van gemeenteschool

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 167 (Hamme)

In 1855 werd de gemeenteschool opgericht. In 1912 werd aan de
lagere scholen,
straat een onderwijzerswoning bijgebouwd; dit ging gepaard met de onderwijzerswo
vergroting van de bestaande schoollokalen. Schoolhuis met eclectisch ningen
getinte straatpuntgevel.
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dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Tersago Jan
(Ontwerper)

gotiek,
neogotiek

Beert‐Campens René fils
(Ontwerper), Van Uytvanck Benoît
(Ontwerper)
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138386

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 173 (Hamme)

Vrijstaand burgerhuis met voortuin. Rechthoekig breedhuis van twee burgerhuizen
bouwlagen met pannen zadeldak, gebouwd in 1870 naast de site van
de nu verdwenen pastorie van de Sint‐Annaparochie.

138387

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 211 (Hamme)

Voorheen grotendeels omgrachte hoeve met losse bestanddelen
minstens opklimmend tot de 18de eeuw en waarop het huidige
boerenhuis nog teruggaat. Bakstenen breedhuis van zeven traveeën
onder steil zadeldak.

138388

Boerenburgerhuis

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat 255 (Hamme)

boerenburgerhu vierde kwart
Achterin gelegen gerenoveerd boerenburgerhuis, volgens
19de eeuw
kadasterarchief gebouwd in 1892. Laag bakstenen breedhuis van vijf izen
traveeën met symmetrische opstand afgedekt door pannen zadeldak.

138392

Kruiskapel

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat zonder nummer (Hamme) Kruiskapel gelegen op een verhevenheid te midden van een klein
plantsoen deels afgeboord door kasseien. Huidig wegkapelletje
minstens opklimmend tot eerste helft 19de eeuw, opgetrokken op
een oude molensteen.

138391

Elektriciteitscabine

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat zonder nummer (Hamme) Elektriciteitscabine van een gangbaar type uit het eerste kwart 20ste elektriciteitscab voor WO I
eeuw, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912.
ines

138390

Lagere school met kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Hamme
Hulp der Kristenen

Hamme

Sint‐Annastraat zonder nummer (Hamme) Overblijvende voormalige klaslokalen van een lagere meisjesschool
met voormalige kloosterkapel Onze‐Lieve‐Vrouw Hulp der Kristenen
van de congregatie van de zusters van Barmhartigheid van Ronse.

lagere scholen, interbellum
kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

138389

Kerkhof en kapel

Hamme

Hamme

Sint‐Annastraat zonder nummer (Hamme) Kerkhof naast de parochiekerk met rechthoekige plattegrond
teruggaand op het oorspronkelijke kerkhof dat voorheen volledig
omgracht was. Calvariekapel, opgericht in de zuidoosthoek van het
kerkhof, en gebouwd samen met de nieuwe Sint‐Annakerk in 1875.

kerkhofkapellen tweede helft
, kerkhoven
19de eeuw

neogotiek

138396

Dokterswoning Vertongen

Hamme

Hamme

Slangstraat 1 (Hamme)

Beeldbepalend neoclassicistisch dubbelhuis uit 1875, van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, aan weerszij
geflankeerd door lage baksteenbouw van drie en vier traveeën.

dokterswoninge vierde kwart
n
19de eeuw

neoclassicisme

138397

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Slangstraat 11 (Hamme)

Modernistisch getint burgerhuis, volgens bouwaanvraag van 1936
herbouwd naar ontwerp van bouwkundige‐aannemer Honoré
Bogaert.

burgerhuizen

138398

Heilig Hartinstituut

Hamme

Hamme

Slangstraat 12 (Hamme)

Vrije middelbare school met voormalig kloostergebouw en woning
van de onderpastoor. Complex gelegen in binnenblok tussen de
Slangstraat en De Ring, ten zuidwesten begrensd door de voormalige
site van NV Le Lis.

gebouwen voor interbellum
secundair
onderwijs,
kloosters

138399

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Slangstraat 13 (Hamme)

Eclectisch getint burgerhuis met dubbelhuisopstand, in de rij. Volgens burgerhuizen
kadastergegevens bestaand gebouw in 1923 in opdracht van de
familie Vermeire – Van de Velde afgebroken en volledig herbouwd.

138400

Herenhuis Vermeire

Hamme

Hamme

Slangstraat 18 (Hamme)

Bouw met L‐vormige plattegrond en merkwaardige halfronde
torenuitbouw links, opgetrokken op de plaats van twee kleinere
gebouwen in 1842. Oorspronkelijk volume tot op heden bewaard.
Hoog en groot gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder
steil zadeldak.

138401

Postgebouw

Hamme

Hamme

Slangstraat 2 (Hamme)

Voormalig postgebouw met postmeesterswoning, opgetrokken op de postkantoren
plaats van twee kleinere woningen, naar een ontwerp van 1903 van
architect Grusenmeyer in opdracht van de Belgische Overheid.

976/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

pijlerkapellen

herenhuizen

eerste helft
19de eeuw

interbellum

Bogaert Honoré (Ontwerper)

interbellum

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

voor WO I

eclecticisme

Grusenmeyer Jozef (Ontwerper)
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138402

Cafépand

Hamme

Hamme

Slangstraat 26 (Hamme)

Café, volgens bouwaanvraag en machtiging van 1933 gebouwd naar
ontwerp van bouwmeester Bieseman. Breed gebouw van twee
bouwlagen onder plat dak in nieuwe zakelijkheid.

cafés

interbellum

modernisme

138403

Brouwerswoning Van Haver ‐ D'Hollander Hamme

Hamme

Slangstraat 44 (Hamme)

brouwerswonin vierde kwart
Neoclassicistisch dubbelhuis, gebouwd in 1885 in opdracht van
19de eeuw
brouwer Désiré‐Philip Van Haver – D'Hollander. Traditionele opbouw gen
van zes traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak met overstekende
houten kroonlijst op klossen en tandlijst.

138404

Herenhuis van touwfabrikanten Vermeire‐ Hamme
Lagae met tuin en spinbaan

Hamme

Slangstraat 53 (Hamme)

De woning circa 1926 gebouwd door Charles Vermeire en Claire
Lagae bij de touwslagerij Vermeire, is architectuurhistorisch
exemplarisch voor een groot herenhuis van de jaren 1920 in
eclectische stijl met sterke invloeden uit de art deco.

138405

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Slangstraat 55 (Hamme)

Breed eclectisch getint dubbelhuis van circa 1892. In 1904 naar rechts burgerhuizen
toe verbreed. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met rechts lager poortgebouw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

138406

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Slangstraat 8 (Hamme)

Burgerhuis van twee bouwlagen met pannen zadeldak in de rijen
burgerhuizen
opgetrokken in 1926 tijdens het interbellum met typisch voorkomen.

interbellum

138407

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Hamme

Hamme

Slangstraat zonder nummer (Hamme)

Kleine wegkapel met opmerkelijke voorgevel in rococostijl, ingeplant betreedbare
kapellen (klein
in de knik tussen Slangstraat en Plezantstraat en vermoedelijk
erfgoed)
teruggaand op een 17de‐eeuwse kapel.

eerste kwart
19de eeuw

138408

Hoekhuis en twee burgerhuizen

Hamme

Hamme

Spoorwegstraat 2‐6 (Hamme)

Sobere baksteenbouw van twee bouwlagen onder doorlopende
pannen zadeldaken van respectievelijk vijf, twee en drie traveeën.
Ensemble volgens kadastergegevens gebouwd rond de jaren 1881.

burgerhuizen,
cafés

vierde kwart
19de eeuw

138409

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Spoorwegstraat 59 (Hamme)

Modernistisch getint burgerhuis in de rij volgens bouwplan van 1932 burgerhuizen
naar ontwerp van architect Alb. De Smet.

138410

Villa

Hamme

Hamme

Spoorwegstraat 68 (Hamme)

Villa met achterliggende tuin die destijds grensde aan het
bedrijventerrein van NV Le Lis. Volgens bouwmachtiging van 23
februari 1935 gebouwd in opdracht van de directeur van NV Le Lis.

directeurswonin interbellum,
WO II
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

cottagestijl

138411

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Spoorwegstraat 71 (Hamme)

Eclectisch burgerhuis vlakbij de straathoek met het Koning
Albertplein. Stijlvol enkelhuis van 1906, volgens datumsteen in de
geveltop en één van de eerste gebouwen in de straat.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

138412

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Spoorwegstraat 92 (Hamme)

Charmant burgerhuis uit het interbellum. Eclectisch enkelhuis met
kleurrijke gevelafwerking, van drie traveeën, twee bouwlagen en
pannen zadeldak met dakkapelletje.

burgerhuizen

interbellum

138413

Burgerhuis en bijhorende leerlooierij A. De Hamme
Bruyne

Hamme

Spoorwegstraat 94 (Hamme)

burgerhuizen,
Burgerhuis en bijhorende leerlooierij A. De Bruyne. Familiebedrijf
opgericht in het begin en uitgebreid in het tweede kwart van de 20ste leerlooierijen
eeuw en door de tweede generatie voortgezet.

eerste helft
20ste eeuw

138414

Villa Over‐Holland

Hamme

Hamme

Spurt 9 (Hamme)

Als landhuis opgericht in 1928‐1929 voor de uit Nederland afkomstige villa's
(bouwkundig
Jan IJzermans, volgens bouwplan uit 1928 en naar ontwerp van
erfgoed)
bouwkundige E. Kluwers.

interbellum

138415

Onze‐Lieve‐Vrouw van Vredekapel

Hamme

Hamme

Spurt zonder nummer (Hamme)

Eind 1925 op initiatief van de pastoor en de buurtbewoners gebouwd betreedbare
kapellen (klein
op de huidige locatie. Langwerpige rechthoekige wegkapel met iets
erfgoed)
breder achterste deel, onder overstekend zadeldak.

interbellum

138416

Arbeiderswoning

Hamme

Hamme

St. Jansstraat 4 (Hamme)

Charmant arbeidershuisje in de rij dat licht uitspringt ten opzichte
van de rooilijn.

977/1748

directeurswonin interbellum
gen,
touwslagerijen,
tuinen

context

persoon
Bieseman (Ontwerper)

neoclassicisme

eclecticisme

Staes Basile (Ontwerper)

rococo

interbellum

arbeiderswonin interbellum
gen

plantensoort

De Smet Albert (Ontwerper)

Kluwers E. (Ontwerper)
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138417

Villa Matteotti

Hamme

Hamme

St. Jansstraat 6 (Hamme)

Pittoreske stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen,
evenals nummer 4 ingeplant op de oude rooilijn. Gebouwd in 1926.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

138418

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 10 (Hamme)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, daterend van 1881. Ontpleisterde lijstgevel op arduinen
plint, in neoclassicistische stijl.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

138419

Slagerij Hier is 't Klein Verken

Hamme

Hamme

Stationsstraat 12 (Hamme)

burgerhuizen,
Slagerij in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, volgens jaartalsteen in
centraal dakvenster en kadasterarchief gebouwd in 1880. Bakstenen slagerijen
gevel met gebruik van kalkzandsteen voor kruiskozijnen, speklagen en
ornamenten.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

138420

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 14 (Hamme)

Onderkelderd rijhuis van vijf traveeën, en aansluitende deurtravee,
en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief
daterend van 1882.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

138421

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 16 (Hamme)

burgerhuizen, vierde kwart
Burgerhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1886 en gebouwd in opdracht van fabrikant J.B. Bodart directeurswonin 19de eeuw
gen
naar ontwerp van architect Ach. Marchand.

138422

Gekoppelde burgerhuizen

Hamme

Hamme

Stationsstraat 17‐19 (Hamme)

Gekoppelde burgerhuizen van drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag, onder zadeldak, volgens kadasterarchief opgericht door
de Maatschappij in collectieve naam H.F. Keuller in 1909.

burgerhuizen

138423

Stadswoning

Hamme

Hamme

Stationsstraat 18 (Hamme)

Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadastergegevens van 1899.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

138424

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 21 (Hamme)

burgerhuizen
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief gebouwd door kunstschilder Karel Pilaet
in 1901.

138425

Stadswoning

Hamme

Hamme

Stationsstraat 22 (Hamme)

stadswoningen voor WO I
Stadswoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens kadastergegevens daterend van 1901 en gebouwd
in opdracht van fabrikant I. Van Damme.

138426

Eenheidsbebouwing

Hamme

Hamme

Stationsstraat 23‐25 (Hamme)

Gekoppelde rijhuizen van vijf en twee traveeën met twee bouwlagen stadswoningen voor WO I
onder zadeldaken met pannen, volgens kadasterarchief gebouwd in
opdracht van onderwijzer J. Tersago in 1901 en 1900.

138427

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 27 (Hamme)

Burgerhuis in eclectische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met pannen, volgens kadasterarchief daterend van
rond 1900 en gebouwd in opdracht van A. De Brouwer ‐ Saeys.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138428

Ensemble van burgerhuizen

Hamme

Hamme

Stationsstraat 28‐30 (Hamme)

Oorspronkelijk drie gekoppelde woningen van elk twee traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd
in opdracht van fabrikant B. Vermeire in 1901, nummer 32 met later
verbouwde voorgevel.

burgerhuizen

voor WO I

138429

Herenhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 29 (Hamme)

herenhuizen
Oorspronkelijk herenhuis, gebouwd door vrederechter Charles Van
Doorselaer de ten Ryen in 1898. Herenhuis in eclectische stijl van vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken uit
baksteen met verwerking van natuursteen.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

138430

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 31 (Hamme)

Burgerwoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, burgerhuizen
daterend van 1895. Oorspronkelijk gepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel in neoclassicistische stijl.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

138431

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 34 (Hamme)

Onderkelderd burgerhuis in eclectische stijl van drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, uit het begin van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

978/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Marchand Achille (Ontwerper)

voor WO I

voor WO I

Pilaet Karel (Opdrachtgever)

Pilaet Karel (Ontwerper)
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138432

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 36 (Hamme)

Onderkelderd rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met twee dakvensters, daterend van 1926, in een
eclectische stijl analoog aan het huis ernaast van 1893.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

138433

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 37 (Hamme)

Monumentaal burgerhuis in eclectische stijl, opgetrokken in 1908
door nijveraar P. De Schepper – Van Damme als samenvoeging en
vergroting van twee smallere woningen van 1882.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

138434

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 38 (Hamme)

Onderkelderd rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, op geveltop gedateerd 1893.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

138435

Herenhuis van nijveraar R. Van Damme

Hamme

Hamme

Stationsstraat 41 (Hamme)

Woning van nijveraar Rene Van Damme, volgens cartouche in gevel directeurswonin interbellum
gen,
gebouwd in 1925. Onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen
onder een mansardedak, stilistisch sterk verwant aan de romantisch‐ herenhuizen
decoratieve architectuur van architect Ch. Hoge.

138436

Notariswoning

Hamme

Hamme

Stationsstraat 43 (Hamme)

notariswoninge derde kwart
Vrijstaande notariswoning met omgevende tuin afgesloten door
19de eeuw
ijzeren hek links van de woning, rechts toegang naar achterin gelegen n
garage. De eerste woning in de straat, opgetrokken in 1879 door
notaris en later burgemeester E. De Geyter.

138437

Schouwburg De Vrijheid

Hamme

Hamme

Stationsstraat 45 (Hamme)

Café met aanpalende zaal van de Koninklijke Liberale Harmonie,
gebouwd door de fabrikanten Isidoor, Désiré en Philemon Van
Damme in 1879‐80. Hoekgebouw met witgeschilderde beraapte
lijstgevels.

vierde kwart
cafés,
verenigingsgebo 19de eeuw
uwen

138438

Herenhuis Engelbeen met siertuin

Hamme

Hamme

Stationsstraat 50 (Hamme)

Vrijstaand herenhuis van 1888 met bijhorend dienstgebouw,
voormalig koetshuis, links van het huis en gelegen in een ruime
ommuurde tuin in Engelse landschapsstijl.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw, na
herenhuizen,
hovenierswonin WO II
gen,
omheiningsmur
en, siertuinen,
serpentinevijver
s

138439

Twee stadswoningen

Hamme

Hamme

Stationsstraat 7‐9 (Hamme)

Twee gekoppelde rijhuizen van drie en twee traveeën onder
stadswoningen vierde kwart
zadeldaken met pannen, volgens kadasterarchief daterend van 1900.
19de eeuw,
voor WO I

138440

Burgerhuis

Hamme

Hamme

Stationsstraat 8 (Hamme)

Herenhuis in neoclassicistische stijl, daterend van 1880, gebouwd in
opdracht van fabrikant F. Van Damme naar ontwerp van architect
Ach. Marchand.

138441

Ensemble van arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Toekomststraat 9‐15 (Hamme)

arbeiderswonin vierde kwart
Verzorgd ensemble van gekoppelde arbeidershuisjes met
19de eeuw
spiegelbeeldschema, gebouwd in 1898. Zeer kleine enkelhuisjes van gen
één bouwlaag en slechts een deur + venster breed onder doorlopende
pannen zadeldaken.

138444

Hoekhuis

Hamme

Hamme

Tweebruggenplein 1 (Hamme)

cafés
Fraai neotraditioneel getint gebouw met afgeschuinde hoek onder
bekronende trapgevel op schouderstukken met stenen topstuk.
Stilistisch te dateren in het begin van de 20ste eeuw. Bouw kadastraal
genoteerd in 1905.

voor WO I

138445

Café Corner

Hamme

Hamme

Tweebruggenplein 17 (Hamme)

cafés
Herberg op de hoek, van vijf traveeën onder een schilddak en lager
zadeldak + lagere aanbouw in de Guido Gezellelaan. Bouw kadastraal
genoteerd in 1926.

interbellum

138446

Hoekhuis met winkel

Hamme

Hamme

Tweebruggenplein 19 (Hamme)

Charmant gebouw in neotraditionele stijl, volgens bouwplan van
1927 gebouwd door aannemer Pierre Colman voor de heer G.
Pauwels‐Famaije uit Brussel.

winkels

interbellum

neotraditioneel

138447

Kapel Tweebruggen

Hamme

Hamme

Tweebruggenplein zonder nummer
(Hamme)

Kapel in rococostijl op rechthoekige plattegrond met twee traveeën
en driezijdige sluiting afgedekt met een leien zadeldak; opgetrokken
uit baksteen met voorgevel, vensteromlijstingen, plint, daklijst en
pilasters van blauwe hardsteen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
18de eeuw

rococo

979/1748

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)

neoclassicisme

eclecticisme

neoclassicisme

Marchand Achille (Ontwerper)
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138448

Mariakapelletje

Hamme

Hamme

Vierweegs zonder nummer (Hamme)

Huidig hardstenen pijlerkapelletje van omstreeks 1950 bij het
kruispunt van Vierweegs en Evangeliestraat, ingeplant tussen
rustbanken onder een treurwilg.

pijlerkapellen

na WO II

138449

Ekelbeekkapel

Hamme

Hamme

Vossestraat zonder nummer (Hamme)

betreedbare
Landelijk gelegen wegkapel in de wijk Hamme‐Zogge, ingeplant op
een driehoekig omhaagd perceel omgeven door weiland en opgericht kapellen (klein
erfgoed)
in 1911 op initiatief van landbouwer Martinus De Bonte en
uitgevoerd door aannemer Pr. Bogaert.

138451

Getijdenwatermolen Watermeulen

Hamme

Hamme

Waterstraat 36 (Hamme)

De molen zou in 1452 afgebrand zijn tijdens de Gentse opstand tegen molenaarswoni 19de eeuw,
eerste helft
Filips de Goede. Wellicht werd de molen kort na 1523 heropgebouwd ngen, stallen,
16de eeuw
watermolens
en maalvaardig gemaakt. De Watermolen was een koren‐ of
bloemmolen van het type onderslagmolen. Links aan het
watermolengebouw palende woning. Haaks op het voorerf
aansluitende stal.

138452

Pastorie van Hamme‐Zogge met tuin

Hamme

Hamme

Zogge 11 (Hamme)

Pastorie van Hamme – Zogge volgens archiefstukken als pastorie
gebouwd in 1850‐1851 door Emanuel Benedictus Van Driessche,
pastoor van de Onze‐Lieve‐Vrouwekerk te Sint‐Niklaas. Achterin
gelegen in omringende deels ommuurde pastorietuin.

138453

Eenheidsbebouwing van
arbeiderswoningen

Hamme

Hamme

Zogge 115‐123 (Hamme)

Rij arbeidershuisjes in eenheidsbebouwing, samen gebouwd in 1926 arbeiderswonin interbellum
door fabrikant P. Bogaert – D'Hauwe. Bakstenen enkelhuizen van één gen
bouwlaag onder doorlopend pseudo‐mansardedak.

138454

Gemeenteschool

Hamme

Hamme

Zogge 18 (Hamme)

lagere scholen
In 1877 besliste de gemeenteraad te Hamme‐Zogge een nieuwe
gemeenteschool te bouwen. Deze lagere school omvatte aanvankelijk
drie klaslokalen zonder bovenverdieping, vergezeld van een
onderwijzerswoning met bovenverdieping gebouwd in 1879.

138455

Onderwijzerswoning

Hamme

Hamme

Zogge 20 (Hamme)

Onderwijzerswoning van de gemeenteschool van Hamme‐Zogge, in
1879 samen gebouwd met de rechts aanpalende schoollokalen en
naar ontwerp van architect E. Bouwens.

onderwijzerswo vierde kwart
ningen
19de eeuw

138456

Dorpswoning

Hamme

Hamme

Zogge 22 (Hamme)

Eenvoudig bakstenen breedhuis van één bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak, volgens kadasterarchief nieuw gebouwd in 1884.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

138457

Mariagrot

Hamme

Hamme

Zogge 74 (Hamme)

Mariagrot in kloostertuin van het klooster van de zusters van Sint‐
Vincentius van Dendermonde. Massieve kunststenen tuingrot met
beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes en Bernadettebeeldje op
sokkel.

Mariagrotten

138461

Boomkapelletje in geknotte eik

Hamme

Hamme

Zogge zonder nummer (Hamme)

Boomkapelletje hangend aan bij de straat staande solitaire eik met
brede stam en vermoedelijk uit de periode jaren 1950 of begin jaren
1960.

boomkapellen, na WO II
kapelbomen,
solitaire bomen,
knotbomen

138460

Gemeentelijke begraafplaats van Hamme ‐ Hamme
Zogge

Hamme

Zogge zonder nummer (Hamme)

Plan en lastenboek opgemaakt door gemeentearchitect J. Tersago en
goedgekeurd op 03.05.1911. Aannemer A. De Bruyne voerde de
werken uit. De Calvarieberg, het hekwerk en twee hardstenen pijlers
afkomstig van het kerkhof van het Tweebruggenplein werden
heropgericht op de nieuwe begraafplaats.

buitenbegraafpl
aatsen, hekken,
hekpijlers,
calvariebergen

138459

Heilig Hartbeeld

Hamme

Hamme

Zogge zonder nummer (Hamme)

Heilig Hartbeeld opgesteld voor de parochiekerk van Hamme – Zogge oorlogsgedenkt na WO II
als gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede ekens, Heilig
Hartbeelden
Wereldoorlog.

138458

Onze‐Lieve‐Vrouw Hulp der
Christenenkerk

Hamme

Hamme

Zogge zonder nummer (Hamme)

Aanvankelijke hulpkerk en later parochiekerk van Hamme ‐ Zogge.
Georiënteerde kerk ingeplant met voorgevel in de as van het
straatgedeelte tussen Heirweg en de kerk, van 1855 tot 1911 met
omringend kerkhof.

980/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

Bouwens Edouard (Ontwerper),
Van Hove Leon C. (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

Bouwens Edouard (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

Quercus robur

Tersago Jan (Ontwerper)

voor WO I,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

parochiekerken tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Van Brussel‐De Wilde Casimir
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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138462

Parochiekerk Heilig Hart

Hamme

Hamme

Zouavenstraat 16A (Hamme)

Modern vrijstaand kerkgebouw gebouwd in 1991 naar plannen van
1987‐1990 door architect Jan Saeys en ingenieur architect Eric Van
Damme.

parochiekerken vanaf 1975

138463

Hulpkerk Heilig Hart

Hamme

Hamme

Zouavenstraat zonder nummer (Hamme)

hulpkerken
Voormalige hulpkerk Heilig Hart, opgericht in 1969 als voorlopige
wijkkerk door de vzw Parochiale Werken Hamme voor de jonge
woonwijk ten westen van de dorpskom die zich sinds het derde kwart
van de 20ste eeuw verder ontwikkelde.

na WO II

138099

Feestzaal Verenigde Kringen

Hamme

Moerzeke

Abdijstraat 17 (Hamme)

feestzalen
Feestzaal met podium, volgens kadasterarchief door de eigenaar,
lokale brouwer De Smet‐Vermylen, toegevoegd aan het rechts
aanpalende, heden gesloopte, café in 1911. Rechthoekig gebouw in
baksteenbouw onder kunstleien zadeldak, vroeger toegankelijk vanuit
het bijhorende café.

voor WO I

138100

Hoeve

Hamme

Moerzeke

Abdijstraat 32 (Hamme)

Mogelijk nog deels teruggaand op de hoeve aangeduid in het
landboek van Moerzeke van 1772‐1782. Door uitbreiding in de
tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw,
geëvolueerd naar een semi‐gesloten hoeve. Van betekenis vooral
omwille van een nog aanwezige grote houten schuur.

hoeven,
tweede helft
schuren, stallen 18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138101

Hoekhuis, café

Hamme

Moerzeke

Abdijstraat 34 (Hamme)

Hoekhuis, volgens kadastergegevens in 1902 nieuw gebouwd huis,
door de nieuwe eigenaar, bakker Jozef Westerlinck, in 1912
gedeeltelijk vergroot.

cafés

138102

Sint‐Jozefkapel

Hamme

Moerzeke

Abdijstraat zonder nummer (Hamme)

betreedbare
Wegkapel, ingeplant op een omhaagd perceel, tegenover de hoeve
van de familie Vlassenroot. Volgens mondelinge overlevering zou de kapellen (klein
kapel in gevolge een belofte van de familie Vlassenroot gebouwd zijn erfgoed)
omstreeks 1870.

tweede helft
19de eeuw

138111

Pastorie van de Sint‐Jozefparochie (Kastel) Hamme

Moerzeke

Baasrodeveerstraat 6 (Hamme)

pastorieën
Pastorie gebouwd in 1874‐1875 naar aanleiding van de oprichting
van een afzonderlijke parochie te Kastel, officieel erkend in 1876 en
gepaard gaand met de bouw van een parochiekerk toegewijd aan Sint‐
Jozef.

derde kwart
19de eeuw

138112

Villa Vertongen

Hamme

Moerzeke

Baasrodeveerstraat 63‐65 (Hamme)

Villa uit 1905, ingeplant achter het voetveer. Hoog rechthoekig huis
omgeven ten noorden en ten westen door de Scheldedijk. Klein
bijhorend huisje, als bijgebouw samen met de villa opgericht.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

138113

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Baasrodeveerstraat 72 (Hamme)

Klein rijhuis van het type enkelhuis met twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd in 1938. Sobere
gele bakstenen voorgevel met tijdseigen kenmerken.

burgerhuizen

interbellum

138115

Heilige Annakapel

Hamme

Moerzeke

Baasrodeveerstraat zonder nummer
(Hamme)

Kleine wegkapel ingeplant aan de erftoegang van de achterin gelegen betreedbare
kapellen (klein
hoeve, gebouwd in 1898 door Pieter Wouters op zijn eigendom en
vermoedelijk later aangepast met een nieuwe voorgevel en portiek. erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

138114

Publieke waterpomp

Hamme

Moerzeke

Baasrodeveerstraat zonder nummer
(Hamme)

Publieke armwaterpomp voorzien van een achthoekige schacht
versierd met panelen en reliëfdecoratie op de bredere geprofileerde
voet en afdekking. Tijdstip van plaatsing: vermoedelijk eind 19de of
begin 20ste eeuw.

waterpompen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138120

Ensemble van twee dorpswoningen

Hamme

Moerzeke

Bloemenstraat 33‐35, 35A (Hamme)

Ensemble van twee aanpalende dorpshuizen van één bouwlaag,
volgens kadasterarchief een vergroting van 1876 van een bestaand
huis; later gesplitst in twee huizen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

138121

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Moerzeke

Bloemenstraat 40 (Hamme)

Grote hoeve met losse bestanddelen, gebouwd tussen 1782 en 1828.
Erf afgesloten door dubbele dwarsschuur met haaks achter
aansluitende lange stalvleugel. Achterin gelegen vrijstaand
boerenhuis met tegen de linker zijpuntgevel aangebouwd bakhuis.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

981/1748

datering

voor WO I

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Saeys Jan (Ontwerper), Van
Damme Eric (Ontwerper)

Pieters André (Ontwerper)

eclecticisme
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138122

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat 104 (Hamme)

Kleine bakstenen dorpswoning van één bouwlaag onder pannen
zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd in 1916.

dorpswoningen WO I

138123

Landhuis en hoeve 't Toreken

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat 68 (Hamme)

Voorheen complex van gebouwen gelegen op een omgrachte site
binnen een bocht van de Bootdijk nabij de Schelde, heden omheind
met muur en restant van walgracht, poorttoegang ten westen. Het
links bij het huis aanleunende hoge torentje zou als oudste onderdeel
van de constructie kunnen opklimmen tot de 16de eeuw of 17de
eeuw

landhuizen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
walgrachten

138124

Café 't Jachthuis

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat 88 (Hamme)

Alleenstaande dorpswoning gebouwd in 1873 als eigendom van
brouwer T. De Bock uit Sint‐Amands. Lang rechthoekig huis van één
bouwlaag onder pannen zadeldak.

cafés,
derde kwart
dorpswoningen 19de eeuw

138127

Heilige Ritakapel

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat zonder nummer (Hamme)

betreedbare
Wegkapel uit 1946 in omhaagd parkje, afgesloten door ijzeren hek,
kapellen (klein
met onder andere gesnoeide haagaanplanting in de vorm van de
letters Heilige Rita. De architect Leon Van Hove uit Hamme ontwierp erfgoed)
het plan en Gustaaf Van Haute uit Moerzeke voerde de werken uit.

138126

Heilige Barbarakapel

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat zonder nummer (Hamme)

Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1879 door de weduwe en
kinderen Paulus Benedict Van Bogaert. Bakstenen wegkapel op
rechthoekig grondplan met driezijdige sluiting, onder een zadeldak
met op de nok een ijzeren kruis.

138125

Ongevalkruis

Hamme

Moerzeke

Bootdijkstraat zonder nummer (Hamme)

Ongevalkruis scheef ingeplant aan de straatkant met een groot deel wegkruisen
van de schacht van het kruis ondergronds. Sober massief hardstenen
wegkruis op de voorzijde met inscriptie.

138128

Brouwershuis

Hamme

Moerzeke

Bosstraat 14 (Hamme)

Aanvankelijk vrijstaand burgerhuis, gebouwd in 1889, met voortuin,
links voorzien van oprit afgesloten door een zwart en wit geschilderd
ijzeren toegangshek aan fraai uitgewerkte geprofileerde ijzeren
hekpijlers.

138129

de Villa

Hamme

Moerzeke

Bosstraat 29 (Hamme)

villa's
Met de rugzijde naar de straat ingeplante villa. Hoog rechthoekig
bakstenen gebouw van twee verdiepingen op sousol, afgedekt door (bouwkundig
erfgoed)
vernieuwd mansardedak. Tuin nog deels afgesloten door een oude
bakstenen tuinmuur met aan de ingang een hoge vierkante bakstenen
hekpijlers met sporen van beraping.

interbellum

138130

Brouwerijgebouw

Hamme

Moerzeke

Bosstraat 33 (Hamme)

brouwerijen
Rest van aan de straat gelegen voormalig brouwerijgebouw, in
oorsprong teruggaand op een kleiner brouwerijgebouw dat minstens
opklom tot begin 19de eeuw en gelegen was binnen de vroeger
omgrachte site van een voormalig hoevecomplex van de Sint‐
Bernardsabdij van Hemiksem.

voor WO I

138131

Hoekhuis met gevelkapelletje

Hamme

Moerzeke

Bosstraat 7 (Hamme)

Op de straathoek gelegen rest van een bakstenen dorpshuisje van één dorpswoningen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw,
bouwlaag, volgens kadasterarchief gebouwd in 1899; nu een
interbellum
n
onderdeel van het aanvankelijk oudere, rechts aanpalende huis;
vermeldenswaardig omwille van het gevelkapelletje.

138138

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 1 (Hamme) Bakstenen burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën breed,
onder pannen zadeldak, gedateerd 1785 op de latei van de centraal
geplaatste voordeur.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

138139

Brouwershuis D'Hollander van brouwerij
De Zwaan

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 12
(Hamme)

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
herenhuizen,
mouterijen

tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

Aan de straat gelegen imposant herenhuis met vijf venstertraveeën
van twee hoge bouwlagen, onder pannen zadeldak. Voordeur links
opzij in de doorrit van het aansluitende lage poortgebouw, gezien de
bouwstijl waarschijnlijk samen met de woning opgericht in 1831.

982/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

16de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

na WO II

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

brouwerswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

Van Hove Leon C. (Ontwerper)
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138140

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 14
(Hamme)

Burgerhuis, volgens kadasterarchief in 1899 gebouwde woning.
Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138141

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

burgerhuizen
Burgemeester Lemmensstraat 2 (Hamme) Rijhuis bestaande uit een achterin gelegen rest van een oud 16de‐
17de‐eeuws herenhuis dat voorheen een geheel zou gevormd hebben
met Burgemeester Lemmensstraat nummer 4.

16de eeuw,
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

138142

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 20
(Hamme)

Breed burgerhuis van twee bouwlagen met bouwjaar 1903
aangegeven tussen rozetten op de I‐latei van de poort.

burgerhuizen

voor WO I

138143

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 27
(Hamme)

Burgerhuis volgens kadasterarchief een in 1878 vergrote woning
waarvan de voorgevel in de 20ste eeuw meerdere aanpassingen
onderging. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

138144

Brouwerswoning D'Hollander van
brouwerij De Biekorf

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 4 (Hamme) De woning omvat een rest van een oud herenhuis uit de 16de‐17de
eeuw. Huidig herenhuis op L‐vormige plattegrond deels teruggaand
op een lang diephuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak
met jaartal 1624 in cijferankers op de achtergevel.

brouwerswonin eerste kwart
17de eeuw,
gen,
interbellum
herenhuizen

138145

Spaans Hof

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 44
(Hamme)

Landelijke herenwoning en hoeve, gelegen op de overblijvende
zuidelijke helft van een achterin gelegen enkelvoudig omgrachte site.
Site en woning wellicht opklimmend tot de 16de eeuw, met mogelijk
17de‐eeuwse aanpassingen.

hoeven,
landhuizen,
schuren, sites
met walgracht

138146

Vierkantshoeve

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 48
(Hamme)

vierkantshoeve 18de eeuw
Landelijke woning met bijgebouwen op een afgesloten erf met
poortgebouw en aansluitende ommuring. Huidige gesloten aanleg als n
van een vierkantshoeve rondom rechthoekige binnenplaats al
aangegeven op primitief kadasterplan van Moerzeke van 1828.

138147

Hoeve met losse bestanddelen

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 49
(Hamme)

Hoeve met losse bestanddelen teruggaand op een minstens sinds
1828 bestaande hoeve, doch volgens huidig voorkomen wellicht
begin 20ste eeuw gerenoveerd en uitgebreid.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138148

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 59, 59A
(Hamme)

Burgerhuis volgens kadasterarchief gebouwd in 1871. Bakstenen
woning van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

138149

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat 71
(Hamme)

Bakstenen breedhuis onder zadeldak, vermoedelijk daterend van
omstreeks 1900. Sobere lijstgevel met symmetrische
dubbelhuisopstand voorzien van getoogde muuropeningen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

138150

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van
Carmelusberg

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat zonder
nummer (Hamme)

Rechthoekige kapel met vlakke sluiting onder een zadeldak met leien, betreedbare
wellicht opklimmend tot het begin van de 19de eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

138137

Dorpsplein van Moerzeke met omgeving

Hamme

Moerzeke

Burgemeester Lemmensstraat, Dorp,
Kasteellaan, Sint Baafswijk (Hamme)

Het grote beboomde driehoekige dorpsplein van Moerzeke kwam
omstreeks 1770 tot stand als verruiming van een bestaand driehoekig
kerkplein aan een kruispunt van oude wegen bij een in oorsprong
middeleeuwse dorpskerk en bewoningskern.

983/1748

16de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

dorpswoningen, derde kwart
gedenktekens, 18de eeuw
openbare
pleinen,
wachthuizen,
knotbomen,
bomenrijen

stijl

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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138172

Gemeentehuis Moerzeke

Hamme

Moerzeke

Dorp 1 (Hamme)

Voormalig wethuis, later gemeentehuis van Moerzeke, waarvan een gemeentehuize derde kwart
n
18de eeuw
deel tijdelijk gebruikt werd als winkel en woning van de
gemeentesecretaris. 1756 gedateerd langgerekt rechthoekig gebouw,
haaks ingeplant aan de zuidzijde van het dorpsplein tegenover de
westelijke zijgevel van de parochiekerk van Moerzeke.

138173

Café De Klok

Hamme

Moerzeke

Dorp 17 (Hamme)

Dorpsherberg voorheen met winkel, teruggaand op een vermoedelijk cafés
laat 18de‐eeuws dorpshuis van één bouwlaag onder hoog
mansardedak, volgens sporen van een geknikte puntgevel met
vlechtingen in de rechter zijgevel.

vierde kwart
18de eeuw

138174

Café De Zwaan

Hamme

Moerzeke

Dorp 19 (Hamme)

cafés
Café De Zwaan teruggaand op de gelijknamige dorpsherberg.
Hoekhuis van één bouwlaag onder deels gewijzigd en vernieuwd dak,
minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, mogelijk teruggaand op
nog ouder pand.

eerste kwart
19de eeuw

138175

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Hamme

Moerzeke

Dorp 22 (Hamme)

De huidige pastorie van de Sint‐Martinusparochie werd gebouwd in
1840, vermoedelijk onder leiding van architect De Pauw. Het pand
telt zeven traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Fraaie
achterliggende tuin met sporen van een 18de‐eeuwse aanleg.

138176

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Dorp 24 (Hamme)

dorpswoningen derde kwart
Merkwaardige dorpswoning die al is aangeduid op een kaart in het
18de eeuw
landboek van Moerzeke van 1772‐1782. De woning is binnenshuis op
een moerbalk 1754 gedateerd.

138177

Herenhuis met tuin

Hamme

Moerzeke

Dorp 26 (Hamme)

Neoclassicistisch getint herenhuis en voormalige woning van
burgemeester en bierbrouwer Jacobus D’Hollander, gebouwd in
1844. in 1877 gedeeltelijke verbouwing van het huis en oprichting
van nieuwe constructies in de tuin.

bruggen,
hekken,
herenhuizen,
tuinpaviljoenen,
tuinen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

138178

Herenhuis met dienstgebouw en
landschapstuin

Hamme

Moerzeke

Dorp 28 (Hamme)

Het monumentaal herenhuis resulteert uit een aanpassing in het
derde kwart van de 19de eeuw van een ouder huis uit de tweede helft
van de 18de eeuw. Bij het herenhuis hoort historisch een typisch
afhankelijk bijgebouw en een diepe, uitgestrekte tuin.

bakovens,
bijgebouwen,
hekken,
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, poorten
(bijgebouwen),
siertuinen, tuin‐
en
parkelementen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
washuizen,
fruitmuren,
toiletten,
druivenserres,
solitaire bomen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138179

Gemeente‐ en zondagsschool

Hamme

Moerzeke

Dorp 3 (Hamme)

Overblijvend deel van de voormalige gemeente‐ en zondagsschool
lagere scholen
van Moerzeke, gebouwd in 1846 volgens plannen van bouwmeester J.‐
B. De Pauw uit Dendermonde. Aanvankelijk een alleenstaand gebouw
van één bouwlaag en vijf traveeën onder pannen zadeldak.

984/1748

typologie

datering

omheiningsmur tweede kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
tuinpaviljoenen,
druivenserres,
pastorietuinen

tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

classicisme,
neoclassicisme

De Pauw Jan‐Baptist (Ontwerper)
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138180

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Dorp 33 (Hamme)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, gebouwd in 1875. bijgebouwen,
Achter in de ondiepe tuin: hoog voormalig maalderijgebouw van vier burgerhuizen
traveeën breed in verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

138181

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Dorp 5 (Hamme)

burgerhuizen
Vrijstaand huis gebouwd in 1930 door toenmalige eigenaar van het
kasteel van Moerzeke G. H. de Crombrugghe de Loringhe en ingeplant
naast het toegangshek en de oprit van het kasteel van Moerzeke.

interbellum

138185

Kapel Heilig Hart van Jezus

Hamme

Moerzeke

Dorp zonder nummer (Hamme)

Kapel Heilig Hart van Jezus, in aangelegd plantsoen naast het kerkhof pijlerkapellen
aan de Sint‐Martinuskerk, afgesloten door een laag ijzeren hek aan
bakstenen pijlers.

na WO II

138184

Oud kerkhof

Hamme

Moerzeke

Dorp zonder nummer (Hamme)

Het voormalige kerkhof heeft twee toegangen ten noorden aan het
dorpsplein die de voorgevel van de kerk flankeren en één ten zuiden
achter het kerkkoor.

hekpijlers,
kerkhoven

138183

Parochiekerk Sint‐Martinus

Hamme

Moerzeke

Dorp zonder nummer (Hamme)

Noord‐zuid georiënteerde parochiekerk Sint‐Martinus ingeplant ten
zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels
ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.

parochiekerken tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

138182

Muziekkiosk

Hamme

Moerzeke

Dorp zonder nummer (Hamme)

muziekkiosken
De muziekkiosk staat opgesteld midden het gekasseide dorpsplein
van Moerzeke. Volgens mondelinge overlevering betreft het een uit
Baasrode afkomstige muziekkiosk, die in begin 20ste eeuw op
initiatief van de burgemeester via het Baasrodeveer overgebracht zou
zijn naar het dorpsplein van Moerzeke.

138208

Parochiale meisjesschool met
zusterklooster

Hamme

Moerzeke

Ganzenberg 6 (Hamme)

De plannen van de schoolgebouwen met klooster zouden ontworpen
zijn door kanunnik Janssens. De bouw vond plaats in 1910‐1911.
Haaks achter de lagere school aansluitend klooster van twee
bouwlagen onder schilddak.

voor WO I
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

138210

Gemeentelijke begraafplaats Kastel

Hamme

Moerzeke

Ganzenberg zonder nummer (Hamme)

Afgezonderd gelegen aan de zuidelijke straatzijde, ongeveer ter
hoogte van de parochiekerk van Kastel. Aanvankelijk kleinere
begraafplaats in gebruik genomen in 1902, tweemaal uitgebreid,
laatst in 1948.

omheiningsmur eerste helft
20ste eeuw,
en, hagen,
voor WO I
hekken,
hekpijlers,
buitenbegraafpl
aatsen

138209

Parochiekerk Sint‐Jozef van Kastel

Hamme

Moerzeke

Ganzenberg zonder nummer (Hamme)

Parochiekerk Sint‐Jozef van het afgelegen, zuidelijke gehucht Kastel.
Dit geïsoleerd liggende kerkdorp is aan drie zijden omgeven door de
Schelde. Naar het westen georiënteerde kerk in de woonkern van
Moerzeke‐Kastel.

parochiekerken vierde kwart
19de eeuw

138279

Kasteel van Moerzeke

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan 1 (Hamme)

Het kasteeldomein bewaart duidelijk een aantal elementen
teruggaand op de kasteelsite uit de tweede helft van de 18de eeuw
waaronder: de ruime rechthoekige omgrachting waarbinnen de
gebouwen en een deel van het kasteelpark gelegen zijn, met
toegangsbrug over de noordelijke walgracht.

landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
sites met
walgracht

138280

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan 10, 10A (Hamme)

Dorpshuis van één bouwlaag onder pannen zadeldak uit het laatste
kwart van de 18de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

138281

Villa

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan 13 (Hamme)

Kleine villa met reminiscenties aan de cottagebouw, volgens
kadasterarchief gebouwd in 1936.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138282

Woonhuis van voormalige hoeve

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan 22 (Hamme)

Achterin gelegen vrijstaand boerenhuis op erf met min of meer
boerenwoninge tweede kwart
n
18de eeuw
symmetrische aanleg. Merkwaardig landelijk dubbelhuis van één
bouwlaag en vijf traveeën onder pannen zadeldak, 1741 gedateerd in
balk van zoldergebint.

985/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Gillebeert Edgar (Ontwerper)

classicisme

Coucke Samuel (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

neogotiek

Hoste Gustave (Ontwerper)

voor WO I

derde kwart
18de eeuw,
voor WO I,
interbellum

interbellum

Sinia Oscar (Ontwerper)
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138283

Slotklooster karmelietessen

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan 23 (Hamme)

kloosters
Achterin gelegen slotklooster van ongeschoeide karmelitessen
gebouwd in 1974‐1976. Moderne kloosterarchitectuur naar ontwerp
van architect Luc Van den Broeck en ingenieur architect Octaaf van
Severen. Baksteenbouw met beton samengesteld uit variërende en
verspringende volumes met verschillende hoogte.

138285

Pius X‐domein met grafkapel priester
Poppe

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan zonder nummer (Hamme)

De Priester Poppekapel staat in een bebost domein, bijgenaamd Pius
X‐domein. De grafkapel werd gebouwd naar ontwerp van architect
Jozef Lantsoght en wordt gekenmerkt door glasramen van
kunstglazenier Maurits Nevens.

grafkapellen,
parkbossen

na WO II

138284

Sint‐Jozefkapel met linde

Hamme

Moerzeke

Kasteellaan zonder nummer (Hamme)

De Sint‐Jozefkapel, gebouwd in 1866, is een typische uiting van de
religieuze volkscultuur, namelijk als kleine bidplaats ter verering van
een populaire heilige gebouwd op initiatief van particulieren. Achter
de kapel staat een lindeboom.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

derde kwart
19de eeuw

138286

Ensemble van twee dorpswoningen

Hamme

Moerzeke

Kauterstraat 1‐3 (Hamme)

Ensemble van twee lage rijhuisjes van één bouwlaag, volgens
kadasterarchief van 1937.

dorpswoningen interbellum

138294

Villa

Hamme

Moerzeke

Killestraat 17 (Hamme)

Villa, gelegen midden in omringende tuin, gebouwd in 1926 door
Leon Goris‐Van Overstraeten. Vrij strakke baksteenbouw met
verwerking van hardsteen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

138295

Dijkhuis

Hamme

Moerzeke

Killestraat 2 (Hamme)

Dijkhuis aan de Schelde naast de nog bestaande kleine aanlegkade
aan de hier gelegen oude inham of kille. Alleenstaande woning
gebouwd naar ontwerp van 1834, van architect B.J. Cnops voor
herbergier Frans Van Bogaert.

herbergen

tweede kwart
19de eeuw

138297

Katholieke lagere meisjesschool

Hamme

Moerzeke

Killestraat 43 (Hamme)

Afzonderlijk langgerekt schoolgebouw opgericht achter in de
kloostertuin met vier klaslokalen onder een toneel‐ en feestzaal op
de bovenverdieping daterend van 1929. Geplaveide speelplaats
afgesloten door een bakstenen muur. Bijhorend afzonderlijk klein
schoolgebouw achter omsloten speelplaats met overdekte
speelgalerij.

lagere scholen, interbellum
kastkapellen,
pijlerkapellen,
gevelniskapelle
n

138296

Fabrieksgebouwen van olieslagerij
D'Hollander

Hamme

Moerzeke

Killestraat 4‐6 (Hamme)

oliefabrieken
Tegenover de kade bij het aanlegdok en achter de Scheldedijk
ingeplant industrieel gebouw, opvallend door zijn groot volume en
specifieke karakter. Hoge baksteenbouw van twee verdiepingen in L‐
vorm onder snijdende zadeldaken. Voorste vleugel uit 1872.

138298

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Killestraat 48 (Hamme)

Rijhuisje van twee bouwlagen, volgens kadasterarchief van 1912.
Voorgevel met smalle uitspringende deurtravee en één brede
venstertravee begrensd door een liseen.

dorpswoningen voor WO I

138299

Heilige Juliana van Cornillonkapel

Hamme

Moerzeke

Killestraat zonder nummer (Hamme)

Kapel, ingeplant tussen haag van voortuinafsluiting in hoek aan
buitenbocht van de straat. Bouwdatum niet bekend. Ondiepe
bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak.

pijlerkapellen

138315

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Koningsplein 15 (Hamme)

Alleenstaand burgerhuis met achterliggende tuin, gebouwd in 1903 burgerhuizen
door Pieter De Graeve‐Saerens. Dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

138316

Onze‐Lieve‐Vrouw van de Rozenkranskapel Hamme
met linde

Moerzeke

Koningsplein zonder nummer (Hamme)

De wegkapel met bijhorende kapellinde is één van de oudst bewaarde
exemplaren in Vlaanderen toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Rozenkrans. De wegkapel werd gebouwd in de eerste helft van de
19de eeuw ter vervanging van een ouder exemplaar.

986/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen,
kapelbomen

datering

stijl

plantensoort

vanaf 1975

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

voor WO I

eerste helft
19de eeuw

context

persoon
Streux Jo (Ontwerper), Van den
Broeck Luc M.M. (Ontwerper),
Van Severen Octaaf (Ontwerper)

modernisme

Lantsoght Jozef (Ontwerper),
Nevens Maurits (Ontwerper)

Tilia

Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper)
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146398

Burgerhuis

Hamme

Moerzeke

Molenstraat 24 (Hamme)

Half vrijstaand burgerhuis teruggaand op een minstens sinds de
tweede helft van de 18de eeuw bestaand huis. Diephuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

146397

Klooster van de zusters Heilige Vincentius Hamme
a Paulo en museum Priester Edward Poppe

Moerzeke

Molenstraat 7 (Hamme)

Het langgestrekte kloostergebouw uit 1857 kende een voortdurende
uitbreiding en evolutie. In 1862 werd ten oosten de rectorwoning
bijgebouwd; omstreeks 1880 een bijna overeenkomstige uitbreiding
ten westen. Bouw van haaks achter ingeplante kapel in 1881. In 1900
werd het goed aan de zusters verkocht, gevolgd door meer
uitbreidingen.

tweede helft
godshuizen,
19de eeuw
kloosters,
Mariagrotten,
musea, kapellen
(gebouwen en
structuren),
staakkapellen,
gevelniskapelle
n

138369

Hoeve met café

Hamme

Moerzeke

Priester Edward Poppestraat 55 (Hamme) Café Sparrenhuis en hoeve uit 1910, gelegen aan de stopplaats van de cafés, hoeven
stoomtramlijn van Hamme station naar Moerzeke tot Baasrodeveer
in Kastel. Diephuis van één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak,
omsloten bijhorend erf met lage dienstgebouwen in L‐vorm.

138371

Gemeentelijke begraafplaats van
Moerzeke

Hamme

Moerzeke

Priester Edward Poppestraat zonder
nummer (Hamme)

Nieuwe begraafplaats ter vervanging van het te klein geworden
kerkhof rond de Sint‐Martinuskerk. Aanleg in 1925 volgens plan van
bouwkundige Joseph Van Muylem die in 1926 tevens een
Calvarieberg in gewapend beton ontwierp.

138370

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Troost

Hamme

Moerzeke

Priester Edward Poppestraat zonder
nummer (Hamme)

betreedbare
Veldkapel omgeven door weiland ingeplant op een driehoekig met
gras begroeid en beboomd pleintje. De kapel zou in 1790 vernield zijn kapellen (klein
erfgoed)
en werd in 1821 heropgebouwd.

138372

Dorpswoning

Hamme

Moerzeke

Roggemanstraat 2 (Hamme)

Dorpshuis gebouwd in 1901. Breedhuis van één bouwlaag onder
pannen zadeldak met bakstenen lijstgevel met gesinterde bakstenen
plint, dito puilijstje.

138378

Ensemble van winkelhuis en burgerhuizen Hamme

Moerzeke

Sint Baafswijk 2‐4, 8‐10 (Hamme)

burgerhuizen,
Ensemble gevormd door een winkelhuis en drie van de
winkels
oorspronkelijke vier rijhuizen in eenheidsbebouwing daterend van
1934‐1935. Twee bouwlagen tellend en alternerend van drie en twee
traveeën breed, onder een doorlopend pannen zadeldak.

138393

Olieslagerij D'Hollander

Hamme

Moerzeke

Sint‐Martensommegangstraat 19
(Hamme)

In L‐vorm opgerichte aanvankelijke oliefabriek uit 1861‐62 van drie
bouwlagen onder snijdende pannen zadeldaken. Verankerde
baksteenbouw met kleine haast vierkante bovenvensters.
Toegangspoort met doorrit in de hoek tussen beide vleugels naar de
binnenplaats.

maalderijen,
oliefabrieken

derde kwart
19de eeuw

138394

Villa

Hamme

Moerzeke

Sint‐Martensommegangstraat 40
(Hamme)

Villa in baksteenbouw van twee bouwlagen onder snijdende leien
zadeldaken, gebouwd in 1931 door de familie Van Geyte‐Moens.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

138395

Kruiskapel

Hamme

Moerzeke

Sint‐Martensommegangstraat zonder
nummer (Hamme)

betreedbare
Open wegkapel ingeplant op straathoek binnen de hoek van
kapellen (klein
eenomhaagd terrein van degemeenteschool. Teruggaand op een
minstens sinds 1828 bestaande kapel, na 1924 kleiner heropgebouwd erfgoed)
en gekadastreerd in 1934.

138442

Hoeve

Hamme

Moerzeke

Tramstraat 30 (Hamme)

Hoeve gebouwd in 1864 met in 1876 aangepaste configuratie waarop boerenwoninge tweede helft
de huidige semi‐gesloten aanleg teruggaat. Aan de straat ingeplant
n, hoeven
19de eeuw
boerenhuis van vijf traveeën in baksteenbouw met zadeldak.

138443

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel

Hamme

Moerzeke

Tramstraat zonder nummer (Hamme)

Wegkapel teruggaand op een minstens van in de tweede helft van de betreedbare
18de eeuw bestaande kapel aan de westrand van de bebouwde kern kapellen (klein
erfgoed)
van het gehucht Kastel, gerestaureerd in 1941.

987/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

hagen, hekken, interbellum
hekpijlers,
buitenbegraafpl
aatsen,
calvariebergen

eerste kwart
19de eeuw

dorpswoningen voor WO I

interbellum

interbellum

tweede helft
18de eeuw

Van Muylem Joseph (Ontwerper),
Van Poeck Karel (Uitvoerder)
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138450

Gemeentelijke jongensschool

Hamme

Moerzeke

Vredestraat 1 (Hamme)

lagere scholen
Voormalige gemeentelijke lagere jongensschool van Moerzeke
Centrum met directeurswoning, gebouwd in 1923‐24 ter vervanging
van de te klein geworden gemeenteschool op het Dorp.

138225

Mirabrug

Hamme,
Waasmunster

Hamme

Hamveer zonder nummer (Hamme)

In 1894 werden door het ministerie van openbare werken plannen
gemaakt, gesigneerd door hoofdingenieur Bourgoignie, voor een
nieuwe driedelige metalen vakwerkbrug met draaibaar middendeel.
Na goedkeuring in 1896, aanbesteed aan industrieel V.
Wanderpepenen en afgewerkt in 1900.

bruggen

144851

Boerenwoning

Hamme,
Waasmunster

Waasmunster

Rodendries 55 (Waasmunster)

Baksteenbouw van zeven traveeën breed en één bouwlaag onder
pannen zadeldak en met lagere achterbouw onder het deels
opgetrokken en verlengd achterdakschild, daterend uit het midden
van de 17de eeuw met verbouwingen in het laatste kwart van de
18de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
n
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

138469

Kloostergebouw

Herzele

Borsbeke

Borsbekestraat 205 (Herzele)

Sober kloostergebouw van het dubbelhuistype met twee bouwlagen
van acht traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Links, naast het klooster, kapel met recent vernieuwd
parement in gevelsteen.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

138470

Parochiekerk Sint‐Antonius en omgeving

Herzele

Borsbeke

Borsbekestraat 205, 210‐212, zonder
nummer, Pastorijstraat, Provincieweg
(Herzele)

Het dorpsgezicht wordt bepaald door het geheel van de parochiekerk, dorpen
een kloostergebouw met kapel en een boerenwoning.

138471

Hoeve met losse bestanddelen

Herzele

Borsbeke

Borsbekestraat 210 (Herzele)

Kleine hoeve met losstaande hoevegebouwen met boerenhuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder
mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met
een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

138473

Parochiekerk Sint‐Antonius

Herzele

Borsbeke

Borsbekestraat zonder nummer (Herzele)

Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof. Het schip van
de laatgotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774.
In 1900, ingrijpende restauratie onder leiding van architect Jules
Goethals, waarbij westgevel en het schip werden vernieuwd. De
plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip, hoofdbeuk van drie
traveeën, links, vijfzijdige doopkapel en rechts, rechthoekige sacristie,
zijbeuken van twee traveeën; zuidelijke en noordelijke zijkapel;
zuidelijke transeptarm, vierkante kruisingstoren met ronde traptoren
ten noorden, in de oksel van de noordelijke zijkapel en toren; koor
met twee rechte traveeën en driezijdige koorsluiting.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

138510

Semigesloten hoeve

Herzele

Borsbeke

Kampenstraat 68 (Herzele)

Semi‐gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaats. Inrijpoort opgenomen in de stalvleugel aan
de straatkant. Boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag
van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Wagenhuis, stalvleugel en dwarsschuur onder aaneengesloten
pannen zadeldaken.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

138511

Gesloten hoeve

Herzele

Borsbeke

Kampenstraat 84 (Herzele)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen van diverse volumes onder gesloten
zadeldaken, uit tweede helft 19de eeuw, met kapel van Onze‐Lieve‐ hoeven,
Vrouw‐van‐Bijstand ingewerkt in de dienstvleugel aan de straatkant. betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

988/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
19de eeuw, WO
I

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

gotiek

Goethals Jules (Ontwerper),
Verstraete Leonard (Uitvoerder)
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138535

Grote omwalde hoeve

Herzele

Borsbeke

Ketegemstraat 9 (Herzele)

Grote omwalde hoeve, gelegen op een helling van de vallei van de
Molenbeek. Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen van diverse
volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide
binnenplaats. Boerenburgerhuis van twee bouwlagen met twee
traveeën onder steil zadeldak met kern uit de 18de eeuw, aangepast
begin 19de eeuw.

boerenburgerhu 18de eeuw,
izen, hekpijlers, eerste kwart
toegangsbrugge 19de eeuw
n, sites met
walgracht,
gesloten hoeven

138550

Gesloten hoeve

Herzele

Borsbeke

Molendijk 1 (Herzele)

Gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een hellende
gebetonneerde binnenplaats met vaalt. Bakstenen dienstgebouwen
van één bouwlaag onder pannen zadeldaken, uit de 19de eeuw.
Boerenhuis van het enkelhuistype uit eind 18de eeuw tot begin 19de
eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
stallen, gesloten 18de eeuw
hoeven

138556

Pastorie Sint‐Antoniusparochie met tuin

Herzele

Borsbeke

Pastorijstraat 3 (Herzele)

De voormalige pastorie van de Sint‐Antoniusparochie van Borsbeke
met omgevende tuin werd aan het einde van de 19de eeuw
opgetrokken. Het kenmerkende interieur bleef goed bewaard.

pastorietuinen, vierde kwart
pastorieën
19de eeuw

138566

Boerenburgerhuis

Herzele

Borsbeke

Provincieweg 109b (Herzele)

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van
zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Verankerd gebouw
van baksteen met beraapte voorgevel op gecementeerde plint.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven

138568

Landhuis

Herzele

Borsbeke

Provincieweg 66 (Herzele)

Fraai landhuis gelegen in een tuin en afgesloten aan de straatkant
met ijzeren hek met balusters. Dubbelhuistype met twee bouwlagen
van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

hekken,
landhuizen

tweede helft
19de eeuw

138571

Sint‐Antoniuskapel

Herzele

Borsbeke

Sint‐Antoniusdreef zonder nummer
(Herzele)

Rechthoekige kapel met rechthoekig koortje onder zadeldaken, uit
1826. Witgekalkte baksteenbouw, aflijnende fries met dropmotief.
Roodgeschilderde voorgevel op gecementeerde plint.

dreven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

138478

Oude toren, ruïne van oud kasteel van de
heren van Herzele

Herzele

Herzele

Burchtlaan zonder nummer (Herzele)

Lager gelegen terrein met zogenaamd Oude toren, en grondvesten
torens,
van het verdwenen omwalde donjon, gelegen ten zuiden van de kerk. walgrachten,
burchten

138485

Graanwatermolen

Herzele

Herzele

Doornstraat 72A (Herzele)

Van een vroegere graanwatermolen blijven enkel nog het gebroken
metalen bovenslagrad over, evenals enkele muurresten.

138492

Doornbroekmolen

Herzele

Herzele

Gentweg 79 (Herzele)

De Doornbroekmolen of Kostersmolen is een stenen korenwindmolen windmolens
van het type bovenkruier (bergmolen) waarvoor in 1774 een octrooi
werd verleend.

138496

Buurtspoorwegstation Herzele

Herzele

Herzele

Groenlaan 39 (Herzele)

Station en woning, van de buurtspoorweg Gent‐Geraardsbergen, van stationsgebouw voor WO I
en,
circa 1910, aansluitend bij de stelplaats aan de Solleveldstraat
wachterswonin
nummer 23.
gen

138497

Burgerhuis

Herzele

Herzele

Groenlaan 6, 6A (Herzele)

Burgerhuis met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak,
boven de poort gedateerd 1905.

138498

Burgerhuis

Herzele

Herzele

Groenlaan 67‐69 (Herzele)

burgerhuizen
Burgerhuis benadrukt door laantje, dwars over de Groenlaan,
verbinding naar de tegenover liggende straat. Huis van twee
bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak, uit het vierde kwart
van de 19de eeuw.

989/1748

datering

11de eeuw

gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid,
sporen,
watermolens

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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138506

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Herzele

Herzele

Hoogstraat 138 (Herzele)

Rechthoekige kapel, gelegen op een hoogte met omringend
bakstenen muurtje en trap. Gecementeerde baksteenbouw onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

omheiningsmur 19de eeuw
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138507

Stenen windmolen Ter Rijst en
molenaarswoning

Herzele

Herzele

Hoogstraat 169‐171 (Herzele)

Molen Ter Rijst is een in 1794 opgetrokken stenen korenwindmolen molenaarswoni vierde kwart
18de eeuw
van het type bovenkruier (grondzeiler) met kenmerkende brede kuip ngen,
windmolens
en saracenerkap (zetelkap), stalen, gelast gevlucht en drie
steenkoppels. De inmiddels aangepaste molenaarswoning uit de 19de
eeuw bevindt zich ten noordoosten van de molen.

138514

Personeelswoning horend bij kasteel

Herzele

Herzele

Kasteeldreef 1 (Herzele)

L‐vormige personeelswoning uit 1829, gelegen vooraan aan de
kasteeldreef en oorspronkelijk deel uitmakend van het
kasteeldomein.

personeelswoni tweede kwart
ngen
19de eeuw,
voor WO I

138515

Kasteeldomein van Herzele

Herzele

Herzele

Kasteeldreef 2 (Herzele)

Het kasteel van Herzele met omringend park, kasteeldreef en
aanhorigheden, werd rond het midden van de 19de eeuw
opgetrokken in opdracht van Théophile‐Ghislain van de Woestyne.
Het huidige uitzicht, een mengeling van neobarok en neoclassicisme
dateert van voor de Eerste Wereldoorlog.

neoclassicisme,
cabanes, private 19de eeuw,
voor WO I, WO I neobarok
parken,
grasparterres,
solitaire bomen,
bijgebouwen,
dreven, hekken,
ijskelders,
landhuizen,
fruitmuren,
ommuurde
moestuinen,
opgaande
bomen

138516

Dorpswoning horend bij kasteel

Herzele

Herzele

Kasteeldreef 3 (Herzele)

Dit eenvoudig woonhuis van anderhalve bouwlaag en vier traveeën
onder pannen zadeldak staat met zijn voorgevel evenwijdig aan de
Dreef.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

138517

Personeelswoning horend bij kasteel

Herzele

Herzele

Kasteeldreef 5 (Herzele)

personeelswoni tweede kwart
Personeelswoning, gelegen vooraan aan de kasteeldreef en
19de eeuw,
oorspronkelijk deel uitmakend van het kasteeldomein. Te dateren van ngen
voor WO I
1829. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, geplaatst
onder pannenzadeldak, met bakstenen gevelparement op
gecementeerde plint.

138530

Dekenij

Herzele

Herzele

Kerkstraat 16 (Herzele)

Dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw en aangepast in de
19de eeuw.

dekenijen

18de eeuw,
19de eeuw

138531

Herenhuis

Herzele

Herzele

Kerkstraat 2 (Herzele)

Herenhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

138532

Pastorie Sint‐Martinus met tuin

Herzele

Herzele

Kerkstraat 28 (Herzele)

Pastorie met voortuintje, twee bouwlagen van vijf traveeën onder
complexe bedaking, 1902 gedateerd op gevelsteen. Links, haakse
aanhorigheid, parochiezaal van één bouwlaag met negen traveeën
onder zadeldak en aansluitende tuin

pastorietuinen, voor WO I
parochiezalen,
pastorieën

138533

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Herzele

Herzele

Kerkstraat 37 (Herzele)

De parochiekerk Sint‐Martinus, gelegen ten westen van het
gekasseide kerkplein en ten noorden van de ruïnes van het oud
kasteel van de Heren van Herzele, omvat de restanten van de
vroeggotische kerk en de neogotische kerk uit 1912‐13, ontworpen
door architect Henri Valcke. De kerk is omringd door een ommuurd
kerkhof met een lijkenhuis en graftekens.

omheiningsmur voor WO I, 16de gotiek,
eeuw
neogotiek,
en,
neoromaans
parochiekerken,
lijkenhuizen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

990/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Punt Johan (Uitvoerder),
Mariman Walter (Uitvoerder)

DuchÃªne Achille (Ontwerper)

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Nevens Maurits (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper)
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138534

Burgerhuis

Herzele

Herzele

Kerkstraat 5 (Herzele)

Burgerhuis met twee en een halve bouwlaag van oorspronkelijk vijf
traveeën onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138545

Schepenhuis van Herzele

Herzele

Herzele

Markt 1 (Herzele)

Schepenhuis van 1951‐1952, geïnspireerd op architectuur uit de 18de schepenhuizen
eeuw.

na WO II

138546

Herberg Hof te Weenen in art‐decostijl

Herzele

Herzele

Markt 16‐18 (Herzele)

Art‐decoherberg van 1927, dubbelhuistype met twee bouwlagen van herbergen
vier traveeën onder afgewolfd mansardedak. Voorgevel met
siergevelsteen.

interbellum

138547

Herenhuis

Herzele

Herzele

Markt 28 (Herzele)

Herenhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

138548

Burgerhuis

Herzele

Herzele

Markt 8 (Herzele)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van drie
burgerhuizen
traveeën onder mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

138551

Windmolen te Rullegem met rosmolen

Herzele

Herzele

Molenstraat zonder nummer (Herzele)

De molen te Rullegem is een vroeg 17de‐eeuwse maalvaardige
houten korenwindmolen van het type standaard met open voet, in
2014 aangevuld met een rosmolen opgetrokken door molenmaker
Eric Van Leene.

windmolens,
rosmolens

eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
21ste eeuw

138557

Hoeve horend bij kasteel

Herzele

Herzele

Peperstraat 50 (Herzele)

vierde kwart
hoeven,
Kleine U‐vormige hoeve met pittoresk neogotisch woonhuis aan de
straatkant. Deze woning diende oorspronkelijk als huisvesting voor de personeelswoni 19de eeuw,
voor WO I
ngen
parktoezichter.

138558

Boerenarbeiderswoning

Herzele

Herzele

Peperstraat 52 (Herzele)

Boerenarbeidershuisje van het enkelhuistype met twee bouwlagen
van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

138576

Buurtspoorwegstelplaats, reparatie‐,
dienstlokalen

Herzele

Herzele

Solleveld 25 (Herzele)

Aansluitend bij het buurtspoorwegstation van de lijn Gent‐
Geraardsbergen. Twee bakstenen gebouwen met aanleunende
zadeldaken (mechanische pannen) vormen respectievelijk rechts, de
grote stelplaats links, een kleinere reparatiehal.

stelplaatsen,
werkplaatsen

voor WO I

138580

Sint‐Rochuskapel

Herzele

Herzele

Stationsstraat 107 (Herzele)

Rechthoekige kapel uit 1636, met driezijdige koorsluiting onder
zadeldak met klokkenruiter. Traditionele bak‐ en zandsteenbouw op
afgeschuinde plint, witgeschilderde baksteenpartijen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
17de eeuw

138581

Gesloten hoeve

Herzele

Herzele

Stationsstraat 2 (Herzele)

Gesloten hoeve met gebouwen van diverse volumes gegroepeerd
rondom een vierkante gekasseide binnenplaats met tuintje. Ten
zuidwesten inrijpoort, ingewerkt in muur. Boerenhuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën, uit de tweede
helft van de 18de eeuw.

schuren,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
stallen, gesloten
hoeven,
gevelniskapelle
n

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
18de eeuw

138582

Station Herzele

Herzele

Herzele

Stationsstraat zonder nummer (Herzele)

Bakstenen gebouw; voorgevel op gecementeerde plint, perrongevel
op gepikte plint; drie volumes van respectievelijk anderhalve
bouwlaag en drie traveeën, twee bouwlagen en drie traveeën,
anderhalve bouwlaag en twee traveeën; onder zadeldaken, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

stationsgebouw tweede helft
en
19de eeuw

991/1748

herenhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

Gevers Paul (Ontwerper), Okkerse
Sabine (Ontwerper), Peel familie
(Uitvoerder), Wieme Molenbouw
(Uitvoerder), Vanleene Eric
(Uitvoerder)
neogotiek

traditioneel
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138475

Hoeve Hof ten Berge

Herzele

Hillegem

Brielstraat 36 (Herzele)

Hoeve gelegen op een hoogte, in een golvend beboomd landschap,
met ten noorden, uitzicht op Hillegemdorp. Bakstenen gebouwen van
één bouwlaag onder pannen zadeldaken, uit de 19de eeuw,
gegroepeerd rondom een deels gekasseide binnenplaats met tuin.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

138480

Hoeve Hof de Meierij

Herzele

Hillegem

Diepestraat 21, 21a (Herzele)

Grote hoeve gelegen in een open, lichtgolvend landschap.
Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder
aaneengesloten pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een
gekasseide en geasfalteerde binnenplaats met vaalt; jaartal 1782 op
gevelsteen in de zijpuntgevel van de stalvleugel, grosso modo geldig
voor alle hoevegebouwen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

138481

Boomkapelletje in eik

Herzele

Hillegem

Diepestraat zonder nummer (Herzele)

Boomkapelletje aan hoek Diepestraat met Nieuwpoortmolenstraat. boomkapellen,
Houten Mariakapelletje opgehangen aan een eik bij een kruispunt van kapelbomen,
kruispuntbomen
veldwegen naast twee zitbanken met uitzicht op akkergrond.
, hoekbomen

138479

Dorpskern Hillegem

Herzele

Hillegem

dorpswoningen,
De dorpskom van Hillegem is gelegen op een hoogte en wordt
Diepestraat, Hillegemplein,
dorpen
Ledebergstraat, Perrestraat, Provincieweg doorkruist door de provinciale baan Aalst‐Oudenaarde.
Beeldbepalende elementen zijn de parochiekerk Sint‐Bartholomeus
(Herzele)
met omringend en ommuurd kerkhof, de voormalige pastorie in de
Ledebergstraat en de gesloten hoeve Hof de Meierij in de Diepestraat.

138501

Parochiekerk Sint‐Bartholomeus met
kerkhof

Herzele

Hillegem

Hillegemplein 1 (Herzele)

Basilicale neogotische kerk van 1877‐1880, naar ontwerp van
architect Edmond Serrure, ter vervanging van een kerk van 1108,
vernieuwd in 1787, afgebroken in 1876; de toren bleef bewaard. De
huidige toren dateert van 1890 naar ontwerp van architect Jules
Goethals. Omringend, ommuurd kerkhof met een collectie graftekens.

parochiekerken, vierde kwart
19de eeuw
stèles,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken

138502

Boerenburgerhuis

Herzele

Hillegem

Hillegemplein 16 (Herzele)

Boerenburgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Voortuintje met
gesmeed ijzeren hek.

tweede helft
hekken,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen

138544

Pastorie met tuin

Herzele

Hillegem

Ledebergstraat 117 (Herzele)

Voormalige pastorie gelegen in deels ommuurde tuin. Dubbelhuistype
met één bouwlaag van vijf traveeën onder steil gebogen zadeldak,
daterend van 1750, jaartal aangebracht op cartouche boven de deur
van de voorgevel.

tweede kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

138549

Veldkruis

Herzele

Hillegem

Merehoekstraat zonder nummer (Herzele) Veldkruis van het type herinneringskruis opgesteld langs een
veldweg, in het verlengde van Merehoekstraat.

138559

Boerenwoning

Herzele

Hillegem

Perrestraat 16 (Herzele)

Boerenhuis met voortuintje met heg. Dubbelhuistype met anderhalve boerenwoninge 19de eeuw
bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.
n

138567

Hoeve Hof ten Dale

Herzele

Hillegem

Provincieweg 311 (Herzele)

Sterk gerestaureerde U‐vormige hoeve met gebouwen gegroepeerd boerenwoninge 19de eeuw,
rondom een gekasseide binnenplaats met tuin. Ten oosten, inrijpoort n, hoeven,
derde kwart
18de eeuw,
opgenomen in de stalvleugel. Boerenhuis van het dubbelhuistype met schuren
voor WO I
één bouwlaag onder zadeldak, van 1751.

992/1748

datering

wegkruisen

stijl

plantensoort

context

persoon

Quercus

neogotiek,
neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper),
Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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138472

Molenaarswoning

Herzele

Ressegem

Borsbekestraat 39 (Herzele)

Molenaarshuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag en vier
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Heden gebruikt als stal
van een gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en woonhuis uit
eerste helft 20ste eeuw aan de straatkant.

19de eeuw
gesloten
hoeven,
molenaarswoni
ngen

138474

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Herzele

Ressegem

Borsbekestraat zonder nummer (Herzele)

Rechthoekige kapel onder zadeldak, jaartal 1713 vermeld op de
voorgevel. Gecementeerd en witgeschilderd bakstenen gebouw op
gecementeerde plint, aflijnende baksteenfries met dropmotief.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138494

Klooster van de zusters franciscanessen

Herzele

Ressegem

Goezestraat 16‐18 (Herzele)

Klooster‐ en schoolgebouw van de zusters franciscanessen van Gent,
gebouwd in 1907 met neogotische tuitgevel en bestaande uit twee
vleugels evenwijdig met de Goezestraat en een noordvleugel met
kapel haaks op de rooilijn.

voor WO I
kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

138495

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Herzele

Ressegem

Goezestraat zonder nummer (Herzele)

Rechthoekige kapel met driezijdige sluiting onder zadeldak, jaartal
1877 op een gedenksteen in de voorgevel. Witgeschilderd gebouw
van baksteen op gecementeerde plint.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138554

Hoeve

Herzele

Ressegem

Paddenhoek 37 (Herzele)

Voorheen gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd
rondom een gekasseide binnenplaats met tuin. Boerenhuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak;
binnenin jaartal 1727 op de schouw; aangepast in de 19de eeuw.

stallen, schuren, tweede kwart
boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven

138578

Parochiekerk Sint‐Mauritius met kerkhof

Herzele

Ressegem

St.‐Mauritsplein 11 (Herzele)

Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met deels bewaard
omringend, ommuurd kerkhof met graftekens. Eerste vermelding in
1147; afhankelijk van de abdij van Saint‐Ghislain van circa midden
12de eeuw tot eind 17de eeuw. De plattegrond ontvouwt: een
westtoren, een driebeukig schip met vijf traveeën, een koor met
driezijdige sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie. Van de gotische
kerk bleven bewaard: het koor, de middenbeuk en de westtoren.
Verbouwing van de zijbeuken in de 18de eeuw, restauratie in 1898
onder leiding van architect Henri Geirnaert.

parochiekerken, 18de eeuw, WO gotiek,
I
neoclassicisme
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
hekpijlers

138579

Pastorie Sint‐Mauritiusparochie met tuin

Herzele

Ressegem

St.‐Mauritsplein 9 (Herzele)

Pastorie, gelegen naast populierendreef, met ommuurd voortuintje
met bakstenen ingangspoort. Achter het huis, grote, deels ommuurde
tuin met omwalde motte. Dubbelhuistype met twee bouwlagen van
drie traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit eind 19de eeuw
tot begin 20ste eeuw.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw,
voor WO I
sites met
walgracht,
omheiningsmur
en

138508

Parochiekerk Sint‐Gertrudis met kerkhof

Herzele

Sint‐Antelinks

Huigeveldstraat 1 (Herzele)

Voorheen afhankelijk van de abdij van Nijvel. Oude kerk uit de 12de
en 13de eeuw. Heden naar het westen georiënteerde
neoclassicistische kerk gebouwd in 1846‐48 met integratie van de
toren van 1635 van de vroegere kerk. Omringend kerkhof met
graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
hekpijlers,
calvariebergen,
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

138509

Houten kruis met beeld

Herzele

Sint‐Antelinks

Huigeveldstraat zonder nummer (Herzele) Houten kruis met gepolychromeerd pleisteren Christusbeeld, uit de
20ste eeuw.

kruisen

20ste eeuw

138512

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Antelinks

Kamstraat 9 (Herzele)

Voorheen molenaarshuis, heden gesloten hoeve uit 19de‐, 20ste
eeuw waarvan de gebouwen gegroepeerd zijn rondom een
rechthoekig, gekasseid erf.

gesloten hoeven interbellum,
19de eeuw

138513

Molen Ter Rijst

Herzele

Sint‐Antelinks

Kamstraat zonder nummer (Herzele)

windmolens
De Molen Ter Rijst of Buysesmolen is een maalvaardige houten
korenwindmolen van het type standaard met open voet waarvan de
oorsprong teruggaat tot de middeleeuwen en die in 2007‐2009 werd
heropgericht.

993/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
18de eeuw

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

15de eeuw,
eerste kwart
21ste eeuw

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neoclassicisme,
neoclassicisme

Thomaes Molenbouw
(Uitvoerder)
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138552

Boerenwoning

Herzele

Sint‐Antelinks

Mutsaardstraat 35 (Herzele)

Boerenwoning van het dubbelhuistype van zes traveeën met
anderhalve verdieping onder een zadeldak, daterend uit de 19de
eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n

138553

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Antelinks

Mutsaardstraat 47 (Herzele)

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw met woonhuis van vijf traveeën en
één verdieping onder een zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138569

Pastorie Sint‐Gertrudisparochie met tuin

Herzele

Sint‐Antelinks

Ransbeekstraat 1 (Herzele)

Mariagrotten,
De pastorie van de Sint‐Gertrudisparochie werd opgetrokken in de
18de eeuw maar werd later uitgebreid en aangepast. De pastorietuin pastorieën,
is in een landschappelijke stijl aangelegd en omvat een Lourdesgrot. pastorietuinen

138570

Hof te Ransbeek

Herzele

Sint‐Antelinks

Ransbeekstraat 13‐15 (Herzele)

Gesloten hoeve met uitzicht uit de 19de eeuw, volgens eigenaar
opklimmend tot 1780. Gebouwen gegroepeerd rondom een
rechthoekige binnenplaats.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, hekken,
schuren, stallen, 18de eeuw
gesloten hoeven

138464

Hoeve Hof ter Erpen

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Arestraat 162 (Herzele)

Voormalige abdijhoeve afhankelijk van Sint‐Pietersabdij Gent; zetel
van de vierschaar van de heerlijkheid Erpen. Bakstenen gebouwen
van diverse volumes, gegroepeerd rondom een grosso modo
vierkante, gekasseide binnenplaats met vaalt. Boerenhuis van het
dubbelhuistype, gedateerd 1750.

tweede helft
gesloten
18de eeuw,
hoeven,
19de eeuw
mestvaalten,
stallen, schuren,
poorten
(bijgebouwen),
opslagplaatsen,
boerenwoninge
n

138476

Sint‐Lievensbron

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Bronstraat zonder nummer (Herzele)

bronnen,
Bedevaartsoord, gelegen in een vallei, in een boomrijke omgeving.
Aan de voet van een bron, arduinen sokkel met bakstenen kapelletje, pijlerkapellen
vermoedelijk een kapelletje uit de 18de eeuw vervangend.

138482

Hoeve Truweel en Witte hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Doornstraat 1‐3 (Herzele)

Tot horecabedrijf omgebouwde hoeven met aangepaste,
witgeschilderde gebouwen onder zadeldaken, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven, eet‐
en
drinkgelegenhe
den

138483

Hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Doornstraat 28 (Herzele)

Gesloten hoeve gelegen aan de straatkant met witgeschilderde
gebouwen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken, uit de 19de
eeuw. Boerenhuis ten noorden van de hoeve.

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138484

Hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Doornstraat 29 (Herzele)

Gesloten hoeve gelegen aan de straatkant met witgeschilderde
gebouwen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken, uit de 19de
eeuw. Vernieuwd boerenhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw
of het eerste kwart van de 20ste eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138487

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Fatima

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Erwetegemstraat 18 (Herzele)

Bakstenen hallenkerk onder leien zadeldak, van 1953, naar ontwerp
van architect Frans Van Severen.

gedenktekens, na WO II
parochiekerken

138488

Herenhuis

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Gentweg 32 (Herzele)

hekken,
Herenhuis met voortuintje en ijzeren inrijpoorten. Dubbelhuistype
herenhuizen
met twee bouwlagen van vijf traveeën onder mansardedak met
gietijzeren vorstkam en klokkenruiter, uit de eerste helft van de 20ste
eeuw.

138489

Hoeve in L‐vorm

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Gentweg 37 (Herzele)

vierde kwart
schuren,
Kleine L‐vormige hoeve, met gebouwen onder aaneengesloten
18de eeuw
pannen zadeldak. Dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën hoeven,
boerenwoninge
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.
n

138522

Baksteenoven

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 103 (Herzele)

Baksteenoven uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ringoven van het steenbakkerijen eerste helft
, steenovens
20ste eeuw
type Hoffmann, in bedrijf tot 1982. Zeldzame getuige van de
baksteennijverheid in de zuidoostelijke Vlaamse leemstreek.

994/1748
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18de eeuw

20ste eeuw

Van Severen Frans (Ontwerper)
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138521

Herberg De Klok

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 1‐3 (Herzele)

Dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, herbergen
uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde en
beschilderde baksteenbouw. Heden opgesplitst tot twee woonhuizen.

138523

Neogotisch klooster

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 16 (Herzele)

Het klooster van Sint‐Lievens‐Esse werd opgericht omstreeks 1870 in
neogotische stijl nabij de Sint‐Livinuskapel. De koppeling aan een
schooltje maakt duidelijk dat de eerste bekommernis het verschaffen
van onderwijs aan de lokale kinderen was. Tussen 1870 en 1915 werd
het klooster en de school in verschillende fases uitgebouwd tot zijn
huidige configuratie.

138524

Tramstation

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 30 (Herzele)

Het tramstation van Sint‐Lievens‐Esse dateert van 1911‐1912 en werd cafés,
opgetrokken aan de lijn Merelbeke ‐ Geraardsbergen. De tramstatie koetshuizen,
tramstations
telt twee panden en een koetshuis gebouwd in één campagne.

138525

Grote gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 31 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met bakstenen gebouwen van diverse volumes
onder zadeldaken, uit midden 19de eeuw; gegroepeerd rondom twee
achter elkaar gelegen, rechthoekige gekasseide binnenplaatsen. Ten
zuiden, aan de straatkant, rechthoekige inrijpoort onder pannen
zadeldak.

boerenburgerhu
izen, schuren,
stallen, gesloten
hoeven,
paardenstallen

138526

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 97 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met aangepaste en verbouwde
dienstgebouwen van diverse volumes onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom een nagenoeg vierkante gebetonneerde
binnenplaats met tuintje. Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype
met twee bouwlagen van zes traveeën, uit de 19de eeuw.

19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten
hoeven,
boerenburgerhu
izen

138527

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat 99 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen van diverse
volumes onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een
vierkante, deels onverharde en deels gekasseide binnenplaats.
Boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van acht
traveeën, uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, schuren,
gesloten hoeven eerste kwart
19de eeuw

138529

Neogotisch kruisbeeld met taxusbomen

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)

Op de hoek tussen Doorn‐ en Kauwstraat, staat tussen taxusbomen, kruisen,
kruisbomen
op een natuurstenen sokkel, een gietijzeren kruis opgesteld.
Vermoedelijk gaat het hier om een laat‐19de‐eeuwse constructie. Het
kruis kreeg een neogotische vormgeving met een ijzeren sokkel
gedecoreerd met vierlobbige bloemen en verdiepte nissen.

138528

Sint‐Lievenskapel

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)

De neogotische Sint‐Livinus‐ of Sint‐Lievenskapel ligt op een kleine
helling buiten de dorpskern. De kapel werd ontworpen door Henri
Geirnaert uit Gent in 1907.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

138520

Dorpskom Sint‐Lievens‐Esse

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kauwstraat, Populierestraat, Sint‐
Lievensplein, Terbiest (Herzele)

De dorpskern van Sint‐Lievens‐Esse bestaat uit een groot vierhoekig
plein, het Sint‐Lievensplein, waarop verschillende straten uitkomen,
namelijk de Populierestraat, Kauwstraat en Terbiest.

boerenwoninge
n, burgerhuizen,
dorpswoningen,
kiosken,
onderwijzerswo
ningen, dorpen

138541

Grote gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Kokkestraat 5 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met verbouwde bakstenen gebouwen van
diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaats met vaalt. Boerenhuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën, daterend uit
eind 18de eeuw.

gesloten
hoeven,
mestvaalten,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

995/1748
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datering
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eerste kwart
19de eeuw

tweede helft
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
voor WO I
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek

voor WO I

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

19de eeuw

neogotiek

voor WO I

neogotiek

vierde kwart
18de eeuw,
20ste eeuw,
19de eeuw

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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138555

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Pardassenhoek 6 (Herzele)

Middelgrote gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
gekasseide en geplaveide binnenplaats. Ten zuidwesten, inrijpoort
opgenomen in stalvleugel. Ten noordwesten, boerenhuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder geknikt
zadeldak; kern uit tweede helft 18de eeuw, aangepast in de 19de
eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
stallen, gesloten 18de eeuw
hoeven

138560

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Pijpketel 1 (Herzele)

Grote gesloten hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met
bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een geasfalteerde
binnenplaats met tuin. Ten oosten, overluifelde poort. Boerenhuis van
het dubbelhuistype met twee en een halve bouwlaag van vijf
traveeën.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

138561

Boerenwoning met inrijpoort en
zeepziederij

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Populierestraat 1, Sint‐Lievensplein 10
(Herzele)

Recent vernieuwd boerenhuis en inrijpoort, opgetrokken met gebruik
van recuperatiemateriaal van het voormalige boerenhuis; sleutel met
jaartal 1760 in de omlijsting van de poort. Daarachter, olieslagerij en
heden maalderij Moulart, ontstaan circa 1830, voorheen zeepziederij.

boerenwoninge
n,
fabrieksschoors
tenen,
ziederijen

138562

Boerenwoning

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Populierestraat 18 (Herzele)

De bakstenen boerenwoning aan de Populierestraat is het restant van boerenwoninge vierde kwart
n
17de eeuw
een laat‐17de‐eeuwse vierkantshoeve in vakwerkbouw; oude kern
aangepast in de 19de eeuw.

138563

Boerenwoning

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Populierestraat 3 (Herzele)

boerenwoninge eerste helft
Boerenhuis met linden aan de straatkant. Dubbelhuistype met één
bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de n, bomenrijen 19de eeuw
19de eeuw.

138564

Dokterswoning Caluwaerts

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Populierestraat 6 (Herzele)

Dokterswoning, opgetrokken door Frans Caluwaerts in 1882. Het
oorspronkelijke pand werd opgetrokken in een U‐vorm met
verspringende traveeën. De mooie tuin met interessant
bomenbestand is langs de straatzijde afgewerkt met een ijzeren hek
en langs de andere zijden met muren.

138565

Heilige Moeder Annakapel

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

betreedbare
Populierestraat zonder nummer (Herzele) Kapel, via een gevelsteen gedateerd 1845. De gronden waren
eigendom van de familie Van Der Sype, woonachtig op het naburige kapellen (klein
17de‐eeuwse boerenhof. De kapel werd opgetrokken door J.B. Van De erfgoed)
Sype.

138572

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Sint‐Lievensplein 1 (Herzele)

De pastorie van de Sint‐Martinusparochie met aansluitende, deels
ommuurde tuin, werd opgetrokken in het laatste kwart van de 18de
eeuw en werd uitgebreid in de 19de eeuw.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

138573

Brouwerswoning en brouwerij Van Den
Bossche

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Sint‐Lievensplein 15‐16 (Herzele)

De dorpsbrouwerij werd opgetrokken door Arthur Van Den Bossche in
1898, samen met de brouwerswoning, een eclectisch pand met art‐
nouveau‐inslag. De typische configuratie van een zichzelf
bedruipende dorpsbrouwerij uit de eerste helft van de vorige eeuw
bleef intact bewaard.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen,
mouterijen,
koetshuizen,
hekken,
waterputten,
asten

138574

Burgerhuis Van den Bossche‐Callebaut

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Sint‐Lievensplein 2 (Herzele)

Het burgerhuis Van den Bossche‐Callebaut dateert van het begin van burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw,
de 20ste eeuw en wordt gekenmerkt door zijn een achthoekige toren hekken,
omheiningsmur voor WO I
aan de linkerzijde van de voorgevel.
en, siertuinen

138575

Parochiekerk Sint‐Martinus

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Sint‐Lievensplein 23 (Herzele)

Gelegen ten noorden van het dorpsplein, voorheen met omringend,
ommuurd kerkhof, bewaard ten noorden; ten zuiden zijn de stijlen
van de vroegere poort bewaard; gebouwd in 1774 onder pastoor P.J.
Van Volcxem.

996/1748

datering

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

dokterswoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
omheiningsmur
en, hekken

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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138577

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Speistraat 9 (Herzele)

Kleine gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder
zadeldaken uit de tweede helft van de 19de eeuw, gegroepeerd
rondom een gekasseide binnenplaats.

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138583

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Terbiest 37 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
gebetonneerde binnenplaats met tuintje. Boerenhuis met nok
loodrecht op de straat, van 1876.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138584

Gesloten hoeve

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Tervarent 6 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met bakstenen gebouwen van diverse volumes boerenwoninge tweede helft
n, mestvaalten, 19de eeuw
onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw,
gesloten hoeven
gegroepeerd rondom een geasfalteerde binnenplaats met vaalt.

138591

Hoeve in vakwerkbouw

Herzele

Sint‐Lievens‐Esse

Zavelstraat 48 (Herzele)

Semi‐gesloten hoeve bestaande uit woonhuis, stallen en
vakwerkschuur opgetrokken circa 1880 op een oudere site.

138465

Grote gesloten hoeve

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Bekenholstraat 1 (Herzele)

Grote gesloten hoeve gelegen op een helling met fraai uitzicht op een boerenwoninge eerste kwart
n, wagenhuizen, 19de eeuw,
golvend beboomd landschap. Bakstenen gebouwen gegroepeerd
gesloten hoeven tweede helft
rondom een gekasseide binnenplaats. Boerenhuis van het
19de eeuw
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën, uit het eerste
kwart van de 19de eeuw, mogelijks met oudere kern.

138467

Gesloten hoeve

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Bergestraat 11 (Herzele)

De gesloten hoeve vormt een belangrijk volume in het straatbeeld.

gesloten hoeven

138468

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw Hemelvaart en Herzele
Heilige Catharinaparochie met tuin

Steenhuize‐
Wijnhuize

Bergestraat 5 (Herzele)

De pastorie dateert uit 1751‐55 en is gelegen in een gedeeltelijk
ommuurde tuin met hek.

hekken,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

138466

Dorpskom Steenhuize‐Wijnhuize

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Bergestraat, Holmanstraat, Kloosterberg,
Korrestraat, Krommestraat, Tolstraat
(Herzele)

De dorpskom van Steenhuize‐Wijnhuize is gelegen op een heuvel in de
Denderstreek. Het centrum van het dorp wordt gevormd door de
vierkante Kloosterberg. De bebouwing van de dorpskern is veelal
kleinschalig, met gebouwen van overwegend twee bouwlagen.

burgerhuizen,
onderwijsgebou
wen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
dorpen

138477

Hoevecomplex

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Brusselbaan 48 (Herzele)

boerenwoninge eerste kwart
Groot complex, vooral belangrijk als volume; witgeschilderde
19de eeuw,
n, hoeven,
bakstenen hoevegebouwen onder doorlopende zadeldaken met
schuren, stallen interbellum
verbouwde en aangepaste erfgevels met aanbouwen, gegroepeerd
rondom een nagenoeg vierkante binnenplaats. Boerenhuis gedateerd
1921 en stalvleugel met jaartal 1810 in zijpuntgevel.

138490

Mechanische maalderij

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Gentweg 76 (Herzele)

Maalderij, deel van langgestrekt gebouw uit de tweede helft 19de
eeuw, naast molenaarswoning en met machinekamer in het
poortgedeelte. Vóór 1930 hoeve en smidse.

tweede helft
maalderijen,
molenaarswoni 19de eeuw
ngen, smidsen,
langgestrekte
hoeven

138491

Hoeve de Hert

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Gentweg 78 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekige geasfalteerde
binnenplaats met vaalt. Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype
met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, jaartal 1791
op arduinen gevelsteen met hert.

boerenburgerhu 19de eeuw,
vierde kwart
izen, schuren,
18de eeuw
stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
gesloten
hoeven, poorten
(bijgebouwen)

997/1748

datering

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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138493

Landhuis

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Gentweg 82 (Herzele)

19de eeuw
hekken,
Verwaarloosd landhuis met ommuurd voortuintje met ijzeren hek,
omheiningsmur
dito inrijpoort geflankeerd door gecementeerde Toscaanse zuilen.
Woonvleugel van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van zeven en, landhuizen
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

138504

Kapel Sint‐Apollonia‐ten‐Doorn

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Hogeweg zonder nummer (Herzele)

Zandstenen veldkapelletje naast struik, gelegen in een open,
beboomd landschap. Jaartal 1772 in de topgevel, quasi onleesbaar
opschrift.

pijlerkapellen

derde kwart
18de eeuw

138536

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart en Heilige Catharina met
kerkhof

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Kloosterberg 1 (Herzele)

Grote kerk met omringend, ommuurd kerkhof; weg en trap aan
westzijde. Neoclassicistisch kerkgebouw uit 1835 met bewaarde
ingebouwde, gotische westtoren, met een onderbouw uit de 14de
eeuw, onder ingesnoerde achtzijdige spits van 1576. Op het kerkhof
een collectie graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
calvariebergen

14de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw

138537

Boerenwoning

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Kloosterberg 26 (Herzele)

Boerenhuisje met ommuurd voortuintje met hek; dubbelhuistype met boerenwoninge tweede helft
n, hekken
18de eeuw
één bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 18de eeuw.

138538

Burgerhuis

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Kloosterberg 31 (Herzele)

Burgerhuis met laatclassicistische inslag in ommuurde voortuin met
hek. Woonhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder pannen
zadeldak; verankerd jaartal 1775 op de rechter zijpuntgevel.

burgerhuizen,
hekken

derde kwart
18de eeuw

138539

Kasteeldomein van Steenhuize‐Wijnhuize

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Kloosterberg 32 (Herzele)

Omwald kasteel met omringend ommuurd park, gelegen ten zuiden
van de kerk, opgetrokken in 1628, gerestaureerd in 1825. Hek met
vroegere dreef ertegenover. Ten zuiden, dienstgebouw van twee
bouwlagen onder schilddak (leien), uit het vierde kwart van de 18de
eeuw. Daarachter U‐vormig gegroepeerde dienstgebouwen uit het
tweede kwart van de 19de eeuw. Verder in het park, natuurstenen
schandpaal. Rond, bepleisterd en beschilderd tuinpaviljoen onder
kegelvormige spits, uit de 19de eeuw.

private parken,
dreven, hekken,
landhuizen,
omheiningsmur
en,
schandpalen,
tuinpaviljoenen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
bijgebouwen

tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw

138542

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw der Zeven Weeën Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Korrestraat zonder nummer (Herzele)

bomenrijen,
De kapel is gelegen op een helling in een open landschap en wordt
omgeven door lindebomen. Een jaartal op een nis in de gevel dateert kapelbomen,
betreedbare
de kapel in 1781.
kapellen (klein
erfgoed)

138543

Gesloten hoeve met cichoreibranderij

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Krommestraat 4 (Herzele)

Gesloten hoeve, genaamd Hof te Beveren, met cichoreibranderij;
bakstenen gebouwen van diverse volumes gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaat. Boerenhuis van het dubbelhuistype met één
bouwlaag van zeven traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Aan de straatkant, rechthoekige Heilige Moeder Annakapel onder
lessenaarsdak.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, stallen,
duiventorens,
gesloten
hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138585

Semigesloten hoeve

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Tolstraat 13 (Herzele)

Semigesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder
zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw, gegroepeerd
rondom een gekasseide binnenplaats. Dubbelhuistype met twee
bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, verankerd jaartal 1811
op de linker zijpuntgevel.

tweede helft
hoeven,
boerenburgerhu 19de eeuw,
eerste kwart
izen
19de eeuw

138586

Burgerhuis

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Tolstraat 17 (Herzele)

Burgerhuis met ommuurd voortuintje met gesmeed ijzeren balusters. burgerhuizen, eerste kwart
Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit omheiningsmur 19de eeuw
en
het eerste kwart van de 19de eeuw.

998/1748

typologie

datering

vierde kwart
18de eeuw

stijl

gotiek,
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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138587

Hoeve

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Winkelstraat 23 (Herzele)

Belangrijk volume met nieuw boerenhuis.

boerenwoninge
n, hoeven

138588

Gesloten hoeve met Heilige Ritakapel

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Winkelstraat 29 (Herzele)

Grote gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder
aaneengesloten pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een
rechthoekige gekasseide binnenplaats. Boerenhuis uit eind 18de tot
begin 19de eeuw en dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Aan de straatkant, rechthoekige Heilige Ritakapel onder
zadeldak.

gesloten
hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

tweede helft
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

138589

Hoeve Prinsenhof

Herzele

Steenhuize‐
Wijnhuize

Winkelstraat 48 (Herzele)

Grote semi‐gesloten hoeve met bakstenen gebouwen van diverse
volumes gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met vaalt.
IJzeren inrijpoort in de afgesnuite hoek tussen de zuidwestelijke en
noordwestelijke stalvleugels. Boerenhuis van het dubbelhuistype met
één bouwlaag van acht traveeën, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

138486

Hof te Middelerpen

Herzele

Woubrechtegem

Erpenstraat 6 (Herzele)

Mooi gelegen gesloten hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw, doch
aangepast in de loop van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, schuren,
stallen, gesloten interbellum
hoeven,
bijgebouwen

138499

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Herzele

Woubrechtegem

Heilig‐Hartplein 1 (Herzele)

Neoclassicistische kerk van 1845, met een sacristie van 1889 ten
noorden, laatstgenoemde naar ontwerp van architect Henri
Geirnaert, ter vervanging van de romaanse kerk verwoest in het
vierde kwart van de 16de eeuw, later hersteld en in 1840‐44
afgebroken. Inplanting op een verhoogd en ommuurd kerkhof. De
plattegrond omvat een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip
van vijf traveeën, een koor met een rechte travee en een halfronde
sluiting geflankeerd door twee sacristieën.

parochiekerken,
heldenhuldezer
ken, kerkhoven,
omheiningsmur
en

138500

Boerenburgerhuis

Herzele

Woubrechtegem

Heilig‐Hartplein 16 (Herzele)

Boerenburgerhuis van zes traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, door middel van baksteenkoppen in de zijpuntgevel
gedateerd 1889.

boerenburgerhu vierde kwart
izen, hoeven
19de eeuw

138503

Hof ten Berge

Herzele

Woubrechtegem

Hoevenstraat 1 (Herzele)

Historische hoeve, leen van de Sint‐Cornelius en Cyprianus Abdij van boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
Ninove. Heden gesloten hoeve waarvan de gebouwen gegroepeerd
zonnewijzers
zijn rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van tien
traveeën, waarvan enkele blinde, en anderhalve verdieping onder een
schilddak, uit de 19de eeuw.

138505

Hof te Hoppelbeek

Herzele

Woubrechtegem

Holbeekstraat 15 (Herzele)

Voormalig bezit van de abdij van Ninove. Verbouwd hoevecomplex, boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
mooi ingeplant in een golvend landschap. Woonhuis van vijf traveeën n, hoeven,
stallen
en één verdieping onder een afgesnuit zadeldak, vermoedelijk uit
1721.

138518

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Herzele

Woubrechtegem

Kasteelstraat 20 (Herzele)

pastorieën,
De huidige pastorie dateert van vóór 1739. De pastorie is een
dubbelhuis bestaande uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pastorietuinen
zadeldak. De pastorie is gelegen in een beboomde tuin van ongeveer
1 hectare.

138519

Landhuis

Herzele

Woubrechtegem

Kasteelstraat 61 (Herzele)

Vervallen landgoed uit de 19de eeuw, gebouwd door de familie de
Wapenaert. Inplanting in een bocht van de straat, afgesloten door
muur en hek; open landschap op de achtergrond.

derde kwart
stallen,
omheiningsmur 19de eeuw,
en, landhuizen, 19de eeuw
hekken

138590

Hoekhuis

Herzele

Woubrechtegem

Woubrechtstraat 13 (Herzele)

Hoekhuis met Nieuwstraat, gemarkeerd door een nis met
heiligenbeeld.

heiligenbeelden

999/1748

datering

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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141863

Hof te Sleidinge

Herzele, Ninove Aspelare

Cyriel Prieëlsstraat 206 (Ninove)

boerenwoninge derde kwart
Ingeplant aan de straat, op de hoek met de beboomde
18de eeuw
n, gesloten
Roeselarestraat; groene omgeving op achtergrond. Gesloten hoeve
hoeven
door middel van muurankers boven de inrijpoort gedateerd 1759,
doch volledig aangepast. Behouden volume met bakstenen gebouwen
onder zadeldaken.

143880

Veldkruis

Herzele, Sint‐
Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Lievens‐Houtem
Houtem)

Het kruis staat opgesteld in een door balken afgebakend perk
voorafgegaan door een knielbank en markeert het kruispunt van
veldwegen. Houten kruis tegen driehoekig bord met afdakje, drager
van een houten kruis met dito Christusbeeld onder banderol met
opschrift INRI.

wegkruisen

138540

Hoeve Hof ter Goten

Herzele,
Zottegem

Herzele

Koekelberg 9 (Herzele)

Grote, gesloten hoeve met aaneengesloten bakstenen gebouwen
onder zadeldaken; witgeschilderde erfgevels op gepikte plinten,
gegroepeerd rondom een vierkante binnenplaats met tuin. Ten
oosten, rechthoekige inrijpoort opgenomen in de stalvleugel aan de
straatkant.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n,
opslagplaatsen, 18de eeuw
schuren, stallen,
gesloten hoeven

145993

Romp van Nieuwpoortmolen

Herzele,
Zottegem

Oombergen

Nieuwpoortmolen 1 (Zottegem)

De Nieuwpoortmolen is een vroeg 20ste‐eeuwse stenen
korenwindmolen van het type bovenkruier (grondzeiler) waarvan
enkel de romp bewaard bleef, gelegen op een hoogte met
omringende populieren.

windmolens

138596

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Bosstraat 27 (Horebeke)

Hoeve van het gesloten type uit de 18de eeuw, aangepast in midden
19de eeuw en naar verluidt na brand van 1948. Bakstenen
hoevegebouwen rondom vierkant, grotendeels met gras begroeid
erf, met recent gerenoveerd boerenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
gesloten hoeven

138597

Burgerhuis

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Bovenstraat 2 (Horebeke)

burgerhuizen
Ruim huis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1840. Woonhuis nu gesplitst in
twee woningen met haaks bijgebouw in voortuintje.

tweede kwart
19de eeuw

138598

Gemeenteschool

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Bovenstraat 24A‐B (Horebeke)

Gemeenteschool, opgericht circa 1862 en als dusdanig in gebruik tot lagere scholen
de bouw van een nieuwe school in 1906. Rechthoekig gebouw van vijf
traveeën, uitgewerkt in een decoratieve baksteenarchitectuur
geritmeerd door lisenen en bovenaan afgewerkt met baksteenfriezen.

derde kwart
19de eeuw

138599

Hoeve in U‐vorm

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Bovenstraat 8 (Horebeke)

Bakstenen hoevegebouwen in U‐vorm rond gekasseid erf met
mestvaalt. Bakstenen boerenhuis van zes traveeën en anderhalve
bouwlaag, mogelijk in kern uit de 18de eeuw en blikslagerswerkhuis
uit het derde kwart van de 19de eeuw.

omheiningsmur 18de eeuw,
derde kwart
en,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
werkplaatsen,
mestvaalten

138601

Buikberghoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Buikberg 1 (Horebeke)

Hoeve van het gesloten type uit de 18de eeuw, volgens
kadasterarchief aangepast en verbouwd tot huidige hoeve circa
1878. Bakstenen hoevegebouwen, naar verluidt tot circa 1923 met
strodaken, rondom vierkant, deels gekasseid erf met bloementuin in
plaats van vroegere mestvaalt.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
stallen, gesloten 19de eeuw
hoeven

138602

Villa

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Buikberg 12 (Horebeke)

Bakstenen villa van twee bouwlagen onder pannendaken van 1932,
gelegen in omhaagde tuin en aan de straat afgesloten door een
betonnen omheining. Achteraan aan weerszij van het huis
aanbouwsels van twee bouwlagen met dienstgebouwtjes.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

1000/1748

typologie

datering

voor WO I

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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138603

Semi‐gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Buikberg 14 (Horebeke)

tweede helft
Hoeve minstens opklimmend tot de 18de eeuw, later aangepast. Semi‐ gesloten
19de eeuw,
gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats, mestvaalt nu beplant, hoeven,
18de eeuw
bakhuizen,
en afgesloten door ijzeren inrijhek, naast dienstgebouw met
stallen, schuren,
rechthoekige doorrit uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
kippenhokken,
boerenwoninge
n

138604

Semi‐gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Buikberg 2 (Horebeke)

Grotendeels witgeschilderd bakstenen hoevecomplex van het semi‐
gesloten type, daterend uit de periode 1786‐1816, met latere 19de‐
eeuwse uitbreiding.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, schuren,
gesloten hoeven eerste kwart
19de eeuw

138605

Boerenarbeiderswoning

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Buikberg 6 (Horebeke)

Schuin ingeplant boerenarbeidershuisje met gewitte gevel
vermoedelijk uit begin 19de eeuw, later aangepast. Bijgebouw met
open wagenhuis en bakhuis, in gevelsteentje op schoorsteen
gedateerd 1866.

boerenarbeider
swoningen,
wagenhuizen,
bakhuizen

138634

Hoeve met losse bestanddelen

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Haaghoek 2 (Horebeke)

Mooi gelegen hoeve, vergroot en aangepast in 1976‐77.
Oorspronkelijk boerenhuis van geleemde vakwerkbouw en strodak,
bij aanpassingswerken versteend met behoud van het oude stijl‐ en
regelwerk. Oud gedeelte links met ingekerfd opschrift Anno 1764.
Twee oude linden links naast het huis.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138635

Vierkantshoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Haaghoek 4 (Horebeke)

Gesloten vierkante hoeve uit de 18de eeuw met goed onderhouden
bakstenen gebouwen met pannendaken rondom verharde en met
gras begroeide binnenplaats.

aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenburgerhu
izen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
vierkantshoeve
n

138636

Stokerij Hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Haaghoek 6 (Horebeke)

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw voorheen met landelijke stokerij,
opgericht door J. Pycke in 1867 en in gebruik tot circa 1900.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n,
distilleerderijen, 19de eeuw
gesloten hoeven

138643

Molenaarswoning

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Hoogkouter 2 (Horebeke)

Landelijke woning in de stijl van een typisch Vlaams boerenhuis,
gebouwd circa 1926 door de molenaarsfamilie naast het oude
molenaarshuis.

molenaarswoni interbellum
ngen

138644

Molenaarswoning

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Hoogkouter 4 (Horebeke)

Ten oosten van de molen gelegen voormalige molenaarswoning met
aanhorigheden in U‐vorm onder rode pannendaken. Aangepast
woonhuis met witgecementeerde gevels met schijnvoegen.

molenaarswoni
ngen

138645

Hoogkoutermolen

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Hoogkouter 6 (Horebeke)

De Hoogkoutermolen, ook zogenaamd Reus van Horebeke, was
oorspronkelijk een koren‐ en oliemolen, later enkel graanmolen.
Oorspronkelijk houten windmolen, vermoedelijk circa 1816‐1818
heropgebouwd in baksteen.

windmolens

138651

Dorpskom Sint‐Kornelis‐Horebeke

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Kloosterstraat, Koekoekstraat,
Ommegangstraat, Sint‐Kornelisplein
(Horebeke)

De dorpskern van Sint‐Kornelis‐Horebeke wordt gekenmerkt door de dorpen
parochiekerk, de 18de‐eeuwse pastorie en het klooster dat sinds
1921 gevestigd is in een voormalige herenhoeve. Daarnaast bleven
restanten bewaard van de karakteristieke plattelandsarchitectuur.

1001/1748

typologie
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eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

Robiette Jean (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

138652

Hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Koekoekstraat 17 (Horebeke)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve in de dorpskern, nu van het gesloten type met een ruim
boerenhuis ingeplant aan de straat. Boerenhuis van zes traveeën en n, hoeven
twee bouwlagen met flankerende dienstgedeelten onder doorlopend
zadeldak, vermoedelijk in kern uit de 18de eeuw. Rondom gekasseide
binnenplaats, later bijgebouwde ruime bakstenen bedrijfsgebouwen
onder pannendaken.

138653

Hoeve met losse bestanddelen

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Koekoekstraat 3 (Horebeke)

Hoevetje met losse bestanddelen, opklimmend tot de 18de eeuw.
Boerenhuis, in de tweede helft van de 19de eeuw een
tweegezinswoning, met gewitte gevels op gepikte plint en zadeldak.
Aan de straat gelegen gewitte bijgebouwen, respectievelijk bakhuis
van het tweedelige type en schuurtje, vermoedelijk gebouwd in de
eerste helft van de 20ste eeuw.

138670

Sint‐Korneliuskapel

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Meersestraat zonder nummer (Horebeke) Kapel van 1754, vermoedelijk verbouwd in 1958. Vierkant bakstenen betreedbare
kapellen (klein
gebouwtje onder lessenaarsdak met witgeschilderde gevels, onder
erfgoed)
lindeboom. Lijstgevel met getoogde deuropening met ijzeren hek.

138672

Hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Ommegangstraat 12 (Horebeke)

derde kwart
Hoeve met woonhuis gelegen achterin geplaveid voorerf met voor‐ en hoeven,
boerenwoninge 19de eeuw
achteraan haaks ingeplante dienstgebouwen volgens H‐vormige
n
opstelling. Hoeve gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw in
plaats van een oudere hoeve.

138673

Boerenwoning

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Ommegangstraat 2 (Horebeke)

tweede helft
bakhuizen,
Boerenhuis, in kern uit 18de eeuw met uitbreiding uit tweede helft
19de eeuw. Met beuk‐ en haagbeuk omhaagde, heraangelegde moes‐ stallen, schuren, 19de eeuw,
18de eeuw
moestuinen,
en bloementuin voor het huis.
hoeven, hagen,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

138674

Pastorie van de Sint‐Kornelisparochie met Horebeke
tuin

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Ommegangstraat 3 (Horebeke)

Pastorie met omringende tuin, gelegen ten noordoosten van de kerk. pastorietuinen, tweede helft
wagenhuizen, 18de eeuw
Alleenstaand huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak uit de tweede helft van de 18de eeuw. Links van de pastorie pastorieën
bevindt zich een wagenhuis.

138675

Kapel

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Ommegangstraat zonder nummer
(Horebeke)

Schuin ingeplante en vlak tegen het huis aangebouwde kapel, op
arduinen sluitsteen van de rondboogdeur gedateerd 1864.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138677

Gesloten hoeve De Ruyterije

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Ruitersstraat 1 (Horebeke)

Afgelegen hoeve van het gesloten type. Boerenhuis met
bedrijfsgebouwen met gewitte gevels op gepikte plint rondom
verhard en met gras begroeid erf, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw.

18de eeuw
gesloten
hoeven, stallen,
schuren,
paardenstallen,
boerenwoninge
n

138678

Herenhoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 1 (Horebeke)

Herenhoeve gelegen ten zuidoosten naast de kerk, in 1786 vermeld
als hofstede toebehorend aan griffier Van der Donckt. U‐vormig
complex gebouwen gegroepeerd rondom geplaveide binnenplaats,
aan de straatzijde, ten zuidwesten, afgesloten door hoge bakstenen
muur met poortjes.. Vermoedelijk enkele jaren later toevoeging van
noordelijke vleugel en straatmuur.

kloosters,
onderwijsgebou
wen, duifhuizen,
stallen, poorten
(bijgebouwen),
omheiningsmur
en, hoeven,
boerenburgerhu
izen

1002/1748

typologie

bakhuizen,
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
18de eeuw

vakwerkbouw

derde kwart
19de eeuw

interbellum,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

traditioneel

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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korte beschrijving

138679

Hoekhuis

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 18 (Horebeke)

onderwijzerswo voor WO I
Voormalige onderwijzerswoning van 1905‐1906, bij heden
verdwenen gemeenteschool. Eenvoudig bakstenen hoekhuis met drie ningen
straatgevels van telkens twee traveeën, twee bouwlagen hoog met
leiendaken.

138680

Hofstede en brouwerij

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 20 (Horebeke)

Naar verluidt voorheen café St. Cecilia van familie De Turck, tot 1995. brouwerijen,
cafés, gesloten
Complex gebouwen rondom vierkante gekasseide binnenplaats,
hoeven
volgens kaarten uit 18de en 19de eeuw, hofstede en brouwerij.

138681

Dorpswoning met smidse

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 28 (Horebeke)

Bakstenen woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met flankerende vooruitspringende aanbouwsels, naar
verluidt daterend van 1910. Rechts een smidse.

dorpswoningen, voor WO I
smidsen

138682

Gemeentehuis van Sint‐Kornelis‐Horebeke Horebeke
en café

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 4 (Horebeke)

Alleenstaand huis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder schilddak, volgens kadasterarchief voorheen schuur
omgebouwd tot woonhuis in laatste kwart 19de eeuw.

gemeentehuize vierde kwart
n, cafés
19de eeuw

138683

Winkel, dorpscafé en hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein 6 (Horebeke)

Winkel, dorpscafé en hoeve, nu woonhuis van vijf traveeën en
anderhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak, op rechter zijgevel
door middel van muurankers gedateerd 1903.

voor WO I
winkels,
dorpswoningen,
cafés

138684

Parochiekerk Sint‐Kornelis met kerkhof

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Sint‐Kornelisplein zonder nummer
(Horebeke)

Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, volledige
heropbouw van het schip met nieuwe westgevel en ‐toren in 1751‐54
naar ontwerp van architect Jan Baptist Simoens, aansluitend op het
behouden koor van 1724‐26. Pseudo‐basilicale kerk met driebeukig
schip van vier traveeën met ingebouwde vierkante westtoren, koor
van twee traveeën en driezijdige sluiting, geflankeerd ten zuiden door
sacristie en ten noorden door berging‐stookplaats. Omringend
kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van
1780‐81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.

parochiekerken,
ommegangen,
omheiningsmur
en, kerkhoven,
hekpijlers,
hekken

138689

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Wafelstraat 1 (Horebeke)

Gesloten hoeve, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Bakstenen
boerenhuis onder geknikt zadeldak; moestuintje als voortuin.

boerenwoninge 18de eeuw
n, moestuinen,
gesloten hoeven

138690

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Kornelis‐
Horebeke

Wafelstraat 5 (Horebeke)

Afgelegen grote gesloten hoeve met bakstenen gebouwen rondom
gekasseid erf, in kern vermoedelijk uit de 18de eeuw, aangepast in
het laatste kwart van de 19de eeuw, en naar verluidt boerenhuis na
brand begin 20ste eeuw heropgebouwd. Losstaand bakhuis en
wagenhuis.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten
hoeven,
bakhuizen

138593

Boerenwoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Abraham Hansstraat 16 (Horebeke)

Gerenoveerd boerenhuis met witgeschilderde, deels gecementeerde boerenwoninge 18de eeuw
gevel op gepikte plint en zadeldak, vermoedelijk in kern uit de 18de
n, hekken,
hoeven
eeuw.

138594

Protestantse school

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Abraham Hansstraat 3‐5 (Horebeke)

Protestants schooltje en geboortehuis van de volksschrijver A. Hans. onderwijsgebou eerste kwart
wen
19de eeuw
Achterin voortuin gelegen gebouw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, in topanker van rechterzijgevel gedateerd
1819.

138592

Wijk Corseele

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef, De wijk Corseele, bekend als de Geuzenhoek, is gesitueerd halfweg
Korsele (Horebeke)
Oudenaarde en Zottegem, aan een smalle landweg die van de
dorpskom van Sint‐Maria‐Horebeke naar Nederzwalm afdaalt. Dit
gehucht is de enige protestantse gemeenschap van ons land die
sedert 1554 tot op heden ononderbroken heeft bestaan.
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typologie

gehuchten

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
18de eeuw

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
16de eeuw

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

derde kwart
16de eeuw

eclecticisme
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138595

Hoeve Ter Linde

Horebeke

138600

Hoeve

138606

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Maria‐Horebeke Bogaardsveld 4 (Horebeke)

Hoevetje met voortuintje afgesloten door haag. Ten noordwesten,
boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit het
vierde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Broekestraat 101 (Horebeke)

Hoeve met U‐vormige opstelling rondom omsloten voorerf, open zijde boerenwoninge 18de eeuw
naar de straat afgesloten door muur en ijzeren toegangshek. In kern n, hekken,
hoeven, stallen
minstens uit de 18de eeuw.

Hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Den Daele 10 (Horebeke)

Mooi gelegen voormalig hoevetje uit het derde kwart van de 19de
eeuw in glooiend landschap, aangepast tot fermette. Aan de straat,
naast het bakhuis, gewitte bakstenen veldkapel onder zadeldakje,
volledig ingegroeid door taxus,gebouwd in 1867.

hoeven,
bakhuizen,
pijlerkapellen

derde kwart
19de eeuw

138608

Parochiezaal De Kroon

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 12 (Horebeke)

Vroegere toneelzaal; gebouwd in 1912 door architect Colpaert.

parochiezalen,
theaters

voor WO I

138609

Herenhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 17 (Horebeke)

Alleenstaand herenhuis van het dubbelhuistype, met vijf traveeën en herenhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief daterend
van circa 1876. Voortuintje afgesloten door bakstenen muurtje en
haag.

138610

Dekenij Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 19 (Horebeke)

Typische pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, gebouwd naar ontwerp van architect L. Elewaut in 1842.

138611

Café, winkel, smidse

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 2 (Horebeke)

Café, winkel en sedert 1882 smidse van de familie Van Schorisse, nog cafés, smidsen, vierde kwart
19de eeuw
als zodanig in gebruik. Het huis met café en winkel werd aangepast en winkels
vernieuwd in 1954‐55.

138612

Hoeve met tuin

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 25 (Horebeke)

Voormalige hoeve met aan de straat gelegen huis van zeven traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, volgens kadasterarchief
gebouwd door de kostersfamilie Ghys in het tweede kwart van de
19de eeuw. Aansluitend bij het erf boomgaard en vroegere
groentetuin met taxusprieel.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven,
omheiningsmur
en,
afsluitingshagen
, sierhagen,
priëlen,
boerentuinen

138613

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 29‐31 (Horebeke)

Voormalige hoeve van het gesloten type met aan de straat gelegen
boerenhuis, nu tweegezinswoning van drie en vier traveeën en
anderhalve bouwlaag onder doorlopend zadeldak, vermoedelijk uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven,
hoogstamboom
gaarden

138614

Zuivelfabriek Belgomilk

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 3 (Horebeke)

zuivelfabrieken interbellum, na
Volgens de ingemetselde herdenkingssteen is de coöperatieve
WO II
vennootschap opgericht in 1935; een nieuwe melkerij werd gebouwd
in 1948‐49 volgens plannen van de Technische Dienst van de
Belgische Boerenbond onder leiding van Ir. Ed. De Landtsheer‐
directeur.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Colpaert Jules (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
dekenijen,
omheiningsmur 19de eeuw
en, hekpijlers,
hekken

Elewaut L. (Ontwerper)

De Muynck Marcel (Ontwerper),
Technische Dienst van de
Belgische Boerenbond
(Ontwerper)
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138615

Villa Wel Tevreden met tuin

Horebeke

138616

Dorpswoning

138617

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 30 (Horebeke)

Het zogenaamde Hotel Elim, voorheen gekend als Villa Wel Tevreden,
is een neoclassicistisch herenhuis dat omstreeks 1883 gebouwd werd
door toenmalige notaris‐burgemeester J.‐E. De Beer. Villatuin met
koetshuis en druivenserre.

vierde kwart
opgaande
19de eeuw
bomen,
druivenserres,
volières, vijvers,
siertuinen,
tuinbruggen,
omheiningsmur
en, koetshuizen,
herenhuizen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 32 (Horebeke)

Gerenoveerd woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, in kern daterend uit de 18de eeuw.

dorpswoningen 18de eeuw

Winkelhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 35 (Horebeke)

winkels
Bakstenen woning van twee traveeën en twee bouwlagen op
onderbouw met imitatiebossage onder zadeldak, uit eind 19de eeuw,
in eerste helft 20ste eeuw veranderd tot puntgevel. Winkelpui met
centrale deur op trap geflankeerd door brede vensters onder een
doorlopende ijzeren I‐balk met rozetten.

138618

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 38 (Horebeke)

Deze hoeve met een kern uit de 18de eeuw werd in de loop van de
19de of vroege 20ste eeuw uitgebreid tot een hoeve van het gesloten
type. Het woonhuis staat dwars op de straat en vormt de westelijke
begrenzing van het vierkant erf waarrond een schuur en twee
stalvleugels zijn aangelegd.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n, knotbomen,
hoogstamboom
gaarden,
bakovens

138619

Herenhuis met tuin

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 39 (Horebeke)

Het herenhuis van het dubbelhuistype dateert uit het eerste kwart
van de 19de eeuw en telt zes traveeën en twee bouwlagen onder met
leien gedekt zadeldak. De voortuin is vrij diep en bezit onder andere
een magnolia. Achtertuin met opgaande bomen.

eerste kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
tuinen,
opgaande
bomen,
gekandelaarde
bomen, op
(enen) stam
gezette struiken

138620

Boerenwoning en kapel

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 40 (Horebeke)

Voormalige hoeve, nu gerenoveerde dorpswoning van anderhalve
bouwlaag, in 1789 in kaart gebracht. Aan de straat Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel met spitsboogdeur. Ten westen bevindt zich een oud
bakhuis.

boerenwoninge
n, hoeven,
bakhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

138621

Winkel en herberg In den Casino

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 41 (Horebeke)

Voorheen winkel en herberg In den Casino uit eerste helft 20ste
eeuw. Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldaken.

herbergen,
winkels

138622

Villa De Notelaar

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 44 (Horebeke)

Pittoresk landhuis in eclectische stijl volgens kadasterarchief van circa
1907, gelegen in een ruime tuin met onder meer bruine beuk,
toegankelijk via een ijzeren hek aan bakstenen pijlers met
bolbekroning.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1005/1748

datering

stijl
neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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138623

Villa Ten Broeck

Horebeke

138624

Dorpswoning

138625

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 46 (Horebeke)

Villa, gebouwd in 1900‐1902 door vrederechter O. Vanderdonckt.
Alleenstaand herenhuis met in voortuin onder andere drie gewone
esdorens en een Hollandse linde, afgesloten door ijzeren traliewerk
op bakstenen muurtje en dito toegangshek aan bakstenen pijlers met
vaasbekroning. Bijgebouw met wagenhuis in aangepaste decoratieve
baksteenstijl.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 48 (Horebeke)

Witgeschilderde bakstenen woning van drie traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, daterend uit de jaren 1920.

dorpswoningen interbellum

Burgerhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 53 (Horebeke)

Eenvoudig onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief van circa 1870.

burgerhuizen

138626

Gemeentelijke lagere jongensschool en
schoolhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 55 (Horebeke)

Voormalige gemeentelijke lagere jongensschool met aansluitend
schoolhuis. School volgens kadasterarchief opgericht circa 1867 en
opgeheven in 1976.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw,
interbellum
ningen

138627

Villa Roman

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 57 (Horebeke)

Villa in art‐deco‐getinte stijl volgens kadasterarchief gebouwd circa
1927 door weduwe van brouwer Aloïs Roman‐Uyttersprot van de
nabijgelegen brouwerij Roman in Mater. Voortuintje afgesloten door
een laag hek aan gemetselde pijlertjes en ijzeren borstweringen
tussen bakstenen pijlertjes en op muurtjes.

interbellum
bijgebouwen,
hagen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
moestuinen,
paardenstallen,
siertuinen,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
duiventorens,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

138628

Villa

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 65 (Horebeke)

Villa, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van dokter
Loterman circa 1922 met afzonderlijke garage in ruime tuin met
onder meer twee Portugese laurierkersen.

dokterswoninge interbellum
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138629

Burgerhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 67 (Horebeke)

Alleenstaand burgernhuis met voortuin van de straat afgescheiden
door een gietijzeren omheining op gecementeerd muurtje met
gietijzeren hek. Dubbelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens kadasterarchief van circa 1880.

hekken,
burgerhuizen

138630

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 70 (Horebeke)

Hoeve van het gesloten type, gerenoveerd boerenhuis achterin met
gras begroeid erf, van de straat afgesloten door voormalige schuur en
poortgebouw. Boerenhuis met witgeschilderde gevel van nu tien
traveeën onder zadeldak uit de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

138631

Burgerhuis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 88 (Horebeke)

hekken,
Alleenstaand onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Voortuin afgesloten door bakstenen muur hekpijlers,
burgerhuizen
en ijzeren hek aan bakstenen hekpijlers.

138632

Samenwerkende Melkerij De Maagd

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat 95 (Horebeke)

Melkerij De Maagd, zie opschrift op twee arduinen gevelstenen,
coöperatieve zuivelfabriek opgericht in 1896. Aan de straat gelegen
eclectisch bakstenen bedrijfsgebouw met woongedeelte.

1006/1748

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

dorpswoningen, vierde kwart
zuivelfabrieken 19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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datering

138633

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat zonder nummer (Horebeke)

Gelegen tegenover de vrije basisschool en het rustoord Sint‐Jozef en
eertijds horend bij een ernaast gelegen hoeve. Gerenoveerde
bakstenen wegkapel onder zadeldak met smeedijzeren kruis, naar
verluidt met jaartal 1882.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

138607

Dorpskom Sint‐Maria‐Horebeke

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Dorpsstraat, Kerkplein, Ketse, Kullaarsweg, Het dorpsbeeld van Sint‐Maria‐Horebeke wordt bepaald door een
Matersestraat, Rokegem (Horebeke)
lintbebouwing aan weerszijden van de Dorpsstraat en het ontbreken
van een eigenlijk dorpsplein.

hagen,
moestuinen,
dorpen, tuinen,
gekandelaarde
bomen,
knotbomen,
hoogstamboom
gaarden

138637

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Heerweg 12 (Horebeke)

Gesloten hoeve rondom deels gekasseid en deels gebetonneerd
vierkant erf; vermoedelijk uit midden 19de eeuw met latere
aanpassingen.

boerenwoninge
n, stallen,
gesloten
hoeven,
gevelniskapelle
n

138638

Hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Heerweg 16 (Horebeke)

Hoeve met boerenhuis en stallen in L‐vormige opstelling, in kern
minstens uit het vierde kwart van de 18de eeuw, met latere
aanpassingen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
bakhuizen

138639

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Heerweg 18 (Horebeke)

Gesloten hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw rondom
gebetonneerd vierkant erf.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

138640

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Heerweg 2 (Horebeke)

Gesloten hoeve rondom deels gekasseid en met gras begroeid
vierkant erf. Dienstgebouwen voorheen afgedekt met stro, nu met
golfplaten. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, op rechter
zijgevel in muuranker gedateerd 1825.

boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
stallen, gesloten
hoeven,
bietenkelders

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

138641

Herberg In Den Trap Op

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Heerweg 45 (Horebeke)

Grotendeels verbouwde herberg, reeds vermeld midden 19de eeuw.
Bakstenen gebouw van één bouwlaag met gecementeerde en geel
geschilderde gevels en pannendaken.

herbergen

derde kwart
19de eeuw

138642

Gesloten hoeve en Calvariekapel

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Hessestraat 2 (Horebeke)

Voormalige gesloten hoeve met indrukwekkend boerenhuis en schuin boerenwoninge tweede kwart
op de hoek ingeplante wegkapel.
n, betreedbare 19de eeuw
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

138646

Dorpswoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Kerkplein 11 (Horebeke)

Dorpswoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw in
vervanging van een ouder huis.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

138647

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaart

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Kerkplein 2 (Horebeke)

Parochiekerk ingeplant midden een ovaalvormig kerkhof afgesloten
door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur. De huidige
classicistische kerk dateert van 1789‐1790.

vierde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

138648

Gemeentehuis en Vredegerecht Sint‐Maria‐ Horebeke
Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Kerkplein 3 (Horebeke)

Gemeentehuis en Vredegerecht opgetrokken in neogotische stijl naar gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n,
ontwerp van architect L. De Vleeschouder in 1895 en in 1980
gerechtsgebou
gerestaureerd.
wen

1007/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

classicisme

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Ysabie Jacques
(Ontwerper)

neogotiek

De Vleeschouder Lambert
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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naam
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138649

Twee dorpswoningen

Horebeke

138650

Vredegerecht van het kanton Sint‐Maria‐
Horebeke

138654

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Maria‐Horebeke Kerkplein 5‐7 (Horebeke)

Twee woningen, volgens kadasterarchief gebouwd in 1914 door de
toenmalige burgemeester naast het gemeentehuis.

dorpswoningen WO I

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Kerkplein 9 (Horebeke)

Oorspronkelijk vredegerecht van het kanton Sint‐Maria‐Horebeke, tot gerechtsgebou
de bouw van het nieuwe vredegerecht‐gemeentehuis in 1895. Op de wen
straat ingeplant eenvoudig bakstenen gebouw van anderhalve
bouwlaag onder zadeldak.

Hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Koning Willemdreef 4 (Horebeke)

Voormalige hoeve en deels zogenaamde Oude Tempel en
vergaderplaats van de protestanten tot de bouw van de Oude kerk
ernaast in 1795, vermoedelijk gebouwd in 1788‐89.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
protestantse
kerken

138655

Oude Kerk

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Koning Willemdreef zonder nummer
(Horebeke)

De Oude Kerk, gebouwd in 1794‐1795. Het eerste echte kerkgebouw
voor de protestanten van de Vlaamse Olijfberg.

protestantse
kerken

138656

Dorpswoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 21 (Horebeke)

Dorpswoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

138657

Hoeve met winkel en café

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 27 (Horebeke)

Achterin gekasseide oprit gelegen huis van vijf traveeën onder
zadeldak, volgens kadasterarchief vermoedelijk uit het derde kwart
van de 19de eeuw. Tegen rechter zijgevel aangebouwd bakhuis onder
zadeldakje. Haaks tussen woonhuis en straat, in het laatste kwart van
de 19de eeuw bijgebouwde stal.

tweede helft
winkels,
19de eeuw
waterputten,
stallen, hoeven,
cafés, bakhuizen

138658

Semigesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 28 (Horebeke)

Semigesloten hoeve met U‐vormig opgestelde bakstenen gebouwen
rondom gekasseid erf en aan de straatzijde afgesloten door later
bijgebouwd poortgebouw.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, gesloten
hoeven, poorten
(bijgebouwen)

138659

Dorpswoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 34 (Horebeke)

dorpswoningen, eerste helft
Alleenstaande dorpswoning in omringende tuin, daterend uit begin
20ste eeuw
twintigste eeuw. Baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag op serres
gecementeerde plint en onder zadeldak.

138660

Hoeve met losse bestanddelen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 36 (Horebeke)

Hoeve met losse bestanddelen, mooi gelegen tegenover de
protestantse kerk, uit de achttiende eeuw. Bakstenen woonhuis van
vijf traveeën onder vernieuwd zadeldak met riet, door middel van
muurankers op linker zijgevel gedateerd 1791.

138661

Nieuwe protestantse kerk en kerkhof

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 39 (Horebeke)

gedenktekens,
Zogenaamde Nieuwe Kerk, gelegen vlak bij de Oude Kerk. De
hervormde kerk is gebouwd in 1872 in neogotische stijl naar ontwerp hekken,
kerkhoven,
van architect Ch. Vanderstraeten van 1868.
omheiningsmur
en, protestantse
kerken,
opgaande
bomen

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138662

Hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 4 (Horebeke)

Voormalige hoeve met onderkelderd boerenhuis van vijf traveeën
onder zadeldak, uit eind 18de of begin 19de eeuw. Tegen de zijgevel
aangebouwd bakhuis onder doorlopend zadeldak met lemen
ovengewelf.

bakhuizen,
hoeven,
boerenwoninge
n

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

138663

Pastorie van de protestantse gemeenschap Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 40 (Horebeke)

Pastorie van de protestantse gemeenschap. Woonhuis door P.F.
Vandenberghe gebouwd in 1800 op de plaats van een oudere hoeve
met smidse.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

1008/1748

hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

neogotiek

Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)

De Beer Gaston (Ontwerper),
Vossaert Paul (Ontwerper)
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138664

Villa

Horebeke

138665

Dorpswoning

138666

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 45 (Horebeke)

Bakstenen villaatje met rode pannendaken, volgens kadasterarchief
van circa 1910.

hagen, hekken, eerste helft
20ste eeuw
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 47 (Horebeke)

Alleenstaande bakstenen dorpswoning van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, volgens kadasterarchief van circa 1925.

dorpswoningen, interbellum
hagen, hekken,
tuinen

Boerenwoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 49 (Horebeke)

Eenvoudige boerenwoning van het gehucht Korsele met ommuurd,
deels bekiezeld voortuintje. Rechts haaks op de woning bevindt zich
de schuur; links een aangebouwd bijgebouw onder lessenaarsdak.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven

138667

Dorpswoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Korsele 51 (Horebeke)

Typische dorpswoning van het gehucht Korsele. Dubbelhuis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het eerste kwart van
de twintigste eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

138668

Boerenwoning

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Kromstraat 3 (Horebeke)

Gerenoveerd boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hoeven,
onder pannendak met klokkenstoel met nieuwe windhaan, uit het
stallen
tweede kwart van de 19de eeuw. De oude bedrijfsgebouwen zijn
gesloopt.

138669

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Meersestraat 24 (Horebeke)

Gesloten hoeve in baksteenbouw met vierkante aanleg. Doorrit naar boerenwoninge 18de eeuw
n, gesloten
erf via rechthoekige schuifpoort, opgenomen in dienstgebouw aan
straat. Boerenhuis onder zadeldak, vermoedelijk met kern uit de 18de hoeven
eeuw.

138671

Romp van Plankeveldmolen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Molenstraat zonder nummer (Horebeke)

windmolens
De Planckeveldmolen is een stenen korenwindmolen van het type
grondzeiler. De molenromp staat op het zogenaamde Plankeveld en is
al zichtbaar op de Ferrariskaart in 1775 en had toen de naam
"Spijtmolen".

138676

Kapel van het Heilig Kruis

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Rokegem zonder nummer (Horebeke)

Wegkapel met beraapte bakstenen gevels onder zadeldak met
smeedijzeren kruis, vermoedelijk heropgebouwd in de tweede helft
van de 19de eeuw.

138685

Hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Stene 1 (Horebeke)

Hoeve met gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
uit de tweede helft van de 18de eeuw. Later haaks aangebouwde
stallen
stallen met zichtbare resten van houtbouw in de doorrit.

138686

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Stene 9 (Horebeke)

Vrij grote hoeve, in kern minstens uit het vierde kwart van de 18de
eeuw. Nu gesloten hoeve met bakstenen bedrijfsgebouwen onder
zadeldaken rondom rechthoekige gekasseide binnenplaats.

boerenwoninge
n, melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

138687

Hoeve met losse bestanddelen

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Vrijsbeke 20 (Horebeke)

Hoevetje met in de jaren 1950 aangepast en uitgebreid woonhuis
onder zadeldak.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138688

Gesloten hoeve

Horebeke

Sint‐Maria‐Horebeke Vrijsbeke 23 (Horebeke)

Gesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen rondom
gebetonneerde binnenplaats. Reeds op het primitief plan stonden er
losse gebouwen rond een vierkant middenplein. In 1879 en
vervolgens in 1907 werden de gebouwen uitgebreid tot een
aaneengesloten vierkantshoeve.

gesloten hoeven voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

1009/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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138692

Meisjesschool

Kaprijke

Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 40A (Kaprijke)

lagere scholen
Meisjesschool, volgens de jaartalankers in de rechter zijgevel
gebouwd in 1867, volgens kadasterarchief uitgebreid in 1928. Later
aangebouwd sportcentrum achteraan. Oorspronkelijk schoolgebouw
van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

138691

Dorpskom Kaprijke

Kaprijke

Kaprijke

Alfred De Taeyestraat, Molenstraat, Plein, De dorpskom van Kaprijke is een typisch driesdorp bestaande uit een dorpswoningen,
pleinnederzettin
met hoogstammen beplante trapeziumvormige dries, aan de vier
Voorstraat, Vrouwstraat, Zuidstraat
gen
zijden omgeven door bebouwing en met de korte zijde op de
(Kaprijke)
Voorstraat uitziend.

138710

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Kaprijke

Beekstraat 4 (Kaprijke)

na WO II, vierde
Hoeve, vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw. Aan de straat, hoeven met
kwart 18de
losse
voor het erf, bakstenen Mariakapelletje naar verluidt van 1959,
bestanddelen, eeuw
gebouwd ter vervanging van een 17de‐eeuws pijlerkapelletje.
pijlerkapellen,
fokkerijen,
boerenwoninge
n

138718

Villa

Kaprijke

Kaprijke

Gravenstraat 17 (Kaprijke)

Villaatje van twee bouwlagen, opgetrokken van rode baksteen in een villa's
(bouwkundig
stijl aanleunend bij de cottagestijl en met late invloeden van de art
erfgoed)
nouveau in het hoefijzervormig benedenvenster, volgens het
kadasterarchief van 1932.

interbellum

138719

Villa

Kaprijke

Kaprijke

Gravenstraat 66 (Kaprijke)

Villa van Albert Last, volgens de bouwvergunning van 1947, gebouwd villa's
bij de al bestaande maalderij en schuur, oorspronkelijk de zwingelarij (bouwkundig
erfgoed)
van Edmond Last van 1912.

na WO II

138723

Boerenwoning

Kaprijke

Kaprijke

Heinestraat 3 (Kaprijke)

Hoeve met losse bestanddelen, ingeplant aan de zuidzijde van de
straat. Het boerenhuis dateert vermoedelijk uit de tweede helft van
de 18de eeuw, met latere uitbreiding achteraan.

tweede helft
hekpijlers,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n

138724

Hoeve en wegkapel

Kaprijke

Kaprijke

Heinestraat 5 (Kaprijke)

Hoeve met boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de
eeuw. Aan de straat gelegen bakstenen wegkapel onder zadeldakje
met pannen, reeds ingetekend op de Ferrariskaart van 1771‐1778.

pijlerkapellen, tweede helft
18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

138732

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Kaprijke

Kleemstraat 4 (Kaprijke)

Hoeve met losse bestanddelen, ingeplant aan een straatbocht, op een
met gras begroeid erf, met aan de straat naast de erftoegang, een
oude bakstenen wegkapel van Onze‐Lieve‐Vrouw met
rondboogvormige getraliede nis. Het boerenhuis is op een gevelsteen
boven de deur gedateerd 1687.

vierde kwart
hoeven met
17de eeuw
losse
bestanddelen,
pijlerkapellen,
boerenwoninge
n

138733

Villa

Kaprijke

Kaprijke

Kleemstraat 6 (Kaprijke)

Villa gelegen naast de Kleemkapel, volgens een gevelsteen in de plint villa's
gebouwd naar ontwerp van architect Georg. J. Callens in 1939.
(bouwkundig
erfgoed)

138734

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Kleem en
ommegangskapellen

Kaprijke

Kaprijke

Kleemstraat zonder nummer, zonder
nummer, Landstraatje zonder nummer,
zonder nummer, Rysselhofstraat zonder
nummer, zonder nummer, Wulfhoekstraat
zonder nummer, zonder nummer
(Kaprijke)

De zogenaamde Kleemkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw werd
opgericht in de landelijke wijk Wulfhoek, ten noordwesten van het
dorpscentrum. De bijbehorende ommegangkapelletjes met de vijftien
mysteries van de Rozenkrans staan opgesteld aan vier straten, de
Kleemstraat, het Landstraatje, de Rysselhofstraat en de
Wulfhoekstraat.

bedevaartkapell
en, hagen,
ommegangen,
openbare
toiletten

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

138751

Rij van zeven arbeiderswoningen

Kaprijke

Kaprijke

Molenstraat 27‐39 (Kaprijke)

Rij van zeven arbeidershuisjes, volgens het kadasterarchief werd de
bestaande bebouwing, een vellenfabriek van industrieel A. Enke
gebouwd in 1905, in 1935 omgevormd tot zeven arbeidershuizen.

arbeiderscités

voor WO I,
interbellum

1010/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

interbellum

Callens Georges J. (Ontwerper)

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Peene‐Delodder Justin
(Ontwerper)
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138752

Romp Molen Van de Steene met
molenaarswoning

Kaprijke

Kaprijke

Molenstraat 58 (Kaprijke)

eerste kwart
Romp van een stenen stellingmolen, opgetrokken in 1804. De molen windmolens,
werd aanvankelijk gebruikt als koren‐ en oliemolen, later uitsluitend molenaarswoni 19de eeuw,
voor WO I
ngen
als korenmolen. In 1866 werd er een stoommachine geplaatst. De
vlakbij gelegen molenaarswoning zou uit het begin van de 20ste eeuw
dateren. Dit dubbelhuis met een verankerde beraapte gevel,
ingeplant achter een klein voortuintje, telt vijf traveeën en één
bouwlaag onder een zadeldak met pannen.

138757

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Kaprijke

Ooststraat 2 (Kaprijke)

Hoeve met losstaande bestanddelen, reeds ingetekend op de
Ferrariskaart van 1771‐1778. Eenvoudig boerenhuis van 1913
gebouwd voor het oude boerenhuis, naar verluidt bewaard ijzeren
bovenlicht van voordeur met jaartal 1913. Dwarsschuur minstens
opklimmend tot begin 19de eeuw.

voor WO I,
hoeven met
eerste kwart
losse
bestanddelen, 19de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n

138758

Hoeve

Kaprijke

Kaprijke

Ooststraat 7 (Kaprijke)

Hoeve met losstaande bestanddelen in een met gras begroeid en
omhaagd erf, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Het
boerenhuis telt zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak
met pannen. Bakstenen dwarsschuur van negen traveeën onder een
zadeldak uit 1881.

aardappelkelder 18de eeuw,
vierde kwart
s,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

138759

Gemeentehuis van Kaprijke

Kaprijke

Kaprijke

Plein 1 (Kaprijke)

Gemeentehuis, voorheen schepenhuis en vierschaar, ook zogenaamd gemeentehuize 18de eeuw,
derde kwart
Stadhuis. Huidig gebouw ten noordoosten van de kerk, in barokstijl, n,
schepenhuizen 17de eeuw,
opgericht in 1662‐1663. Grondig herstellingswerken in 1885 onder
vierde kwart
leiding van architect Emile Van Hoecke‐Peeters.
19de eeuw

138760

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 103 (Kaprijke)

Voormalig burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen uit de
19de eeuw, in 2de 0ste eeuw verbouwd tot winkelhuis.
Oorspronkelijk bepleisterde lijstgevel, nu gecementeerd met
schijnvoegen.

winkels,
burgerhuizen

138761

Arbeiderswoning

Kaprijke

Kaprijke

Plein 107 (Kaprijke)

Huis van één bouwlaag onder zadeldak, gevel vermoedelijk uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel op een gecementeerde
plint van imitatieblokken met betegeld parement van witte tegels.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

138762

Notariswoning en Heilig Hartkapel

Kaprijke

Kaprijke

Plein 113 (Kaprijke)

Voormalige notariswoning, volgens kadasterarchief gebouwd in
opdracht van notaris Engels – Van Haelst in 1896. Bouw door de
notaris van een wegkapel aan de straat in 1912, ter vervanging van
een oudere kapel op het plein.

voor WO I,
betreedbare
kapellen (klein vierde kwart
19de eeuw
erfgoed),
notariswoninge
n

138763

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 121 (Kaprijke)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadastergegevens daterend van 1912.

burgerhuizen

voor WO I

138764

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 127 (Kaprijke)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
dakkapel, van circa 1937 naar ontwerp van architect K. Van
Cauwenberghe.

burgerhuizen

interbellum

138765

Gekoppelde burgerhuizen

Kaprijke

Kaprijke

Plein 137 (Kaprijke)

Huis gesplitst in twee woningen, rechter deel volgens kadasterarchief burgerhuizen
van circa 1940. Burgerhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak
met voorgevel van gele baksteen.

138766

Dorpswoning met werkhuis van de
schoenmaker

Kaprijke

Kaprijke

Plein 139 (Kaprijke)

Pittoresk dorpshuis bestaande uit twee volumes, een werkhuis en een dorpswoningen, eerste helft
woonhuis, vermoedelijk oudere kern met verbouwing uit begin 20ste werkplaatsen
20ste eeuw
eeuw. Volgens het kadasterarchief verbouwd circa 1907 door Henri
Mestdagh, schoenmaker.

138767

Neoclassicistisch burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 143 (Kaprijke)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Lijstgevel met licht uitspringende linker travee en deurtravee rechts.
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

barok

plantensoort

context

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper)

20ste eeuw,
19de eeuw

neogotiek,
eclecticisme

modernisme

WO II

neoclassicisme

Van Cauwenberghe Karel
(Ontwerper)
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138768

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 149 (Kaprijke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
inrijpoort in linker travee.

burgerhuizen

138769

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 153 (Kaprijke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlagen, uit de burgerhuizen
19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel, op de begane grond met
schijnvoegen.

19de eeuw

138770

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 157 (Kaprijke)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932.

burgerhuizen

interbellum

138771

Café

Kaprijke

Kaprijke

Plein 159 (Kaprijke)

Voormalig café, gelegen links van het toegangspad naar de
parochiekerk. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1916 door A.
Vervaet, smid. Heden bakstenen huis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met één klimmend dakvenster.

cafés

WO I

138772

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 16 (Kaprijke)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens burgerhuizen
de mutatieschetsen in het kadasterarchief daterend van 1873.
Gepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand en
poort in de linker travee.

138773

Dorpswoning

Kaprijke

Kaprijke

Plein 18 (Kaprijke)

Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de jaren 1870. Gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel met
schijnvoegen.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

138775

Dorpswoning

Kaprijke

Kaprijke

Plein 21 (Kaprijke)

Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
19de eeuw met later aangepaste gevel.

dorpswoningen 19de eeuw

138774

Gemeentelijke jongensschool

Kaprijke

Kaprijke

Plein 22‐24, 20A (Kaprijke)

De voormalige gemeentelijke jongensschool werd opgericht midden lagere scholen, derde kwart
op het toenmalige plein, zogenaamd Veld, in 1869‐70 naar ontwerp onderwijzerswo 19de eeuw
en onder leiding van architect Edmond de Perre‐Montigny uit Gent en ningen
uitgevoerd door de gebroeders Everaert uit Gent.

138776

Rij dorpswoningen

Kaprijke

Kaprijke

Plein 26‐42 (Kaprijke)

Aaneensluitende ensemble van rijhuizen met lijstgevels van twee tot
vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken met pannen,
volgens de mutatieschetsen in het kadasterarchief daterend van
1874.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

138777

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 29 (Kaprijke)

Burgerhuis in eclectische stijl, volgens gevelsteen gebouwd in 1906.
Bakstenen huis van twee bouwlagen onder leien zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

138778

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 35 (Kaprijke)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens
kadasterarchief gebouwd in 1911, gerenoveerd in 2000. Bakstenen
huis met voorgevel voorzien van geglazuurde gevelstenen en
asymmetrische opbouw van risaliet met puntgevel en lijstgevel.

burgerhuizen

voor WO I

138779

Brouwerswoning

Kaprijke

Kaprijke

Plein 45‐47 (Kaprijke)

Herenhuis beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van
12/12/2002 en gebouwd in opdracht van brouwer Victor Standaert
in 1893, blijkens de jaartalcartouche op de voorgevel.

vierde kwart
bijgebouwen,
19de eeuw
herenhuizen,
brouwerswonin
gen

138780

Modernistische apotheek

Kaprijke

Kaprijke

Plein 5 (Kaprijke)

Ouder huis uit de 19de eeuw, verbouwd volgens kadasterarchief circa apotheken
1937. De modernistische gevel werd grondig vernieuwd in 1996.

138781

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Plein 70 (Kaprijke)

Vrijstaand burgerhuis met voortuintje, gelegen in het straatgedeelte
bebouwd tijdens het interbellum. Diephuis van twee traveeën en
twee bouwlagen.

burgerhuizen

interbellum

138782

Sint‐Franciscuskapel

Kaprijke

Kaprijke

Plein zonder nummer (Kaprijke)

Ingeplant op de noordoostelijke hoek van het Plein. Achtkantige
kapel, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met aan de westzijde
toegevoegd portaal uit de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

18de eeuw,
19de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

interbellum,
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

eclecticisme

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
modernisme
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138783

Hoeve

Kaprijke

Kaprijke

Rysselhofstraat 10 (Kaprijke)

Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is een
neotraditionele hoevebouw uit het interbellum in rode baksteen en
rechthoekige vensters met T‐ramen met roedeverdeling en een
markant onderkelderd volume met trapgevel uiterst links.
Karakteristieke dwarsschuur naar verluidt opnieuw opgebouwd na
een brand in 1912.

boerenwoninge voor WO I,
interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
paardenstallen,
sites met
walgracht

138784

Boerenarbeiderswoning

Kaprijke

Kaprijke

Rysselhofstraat 3 (Kaprijke)

Boerenarbeiderswoning van vier traveeën onder zadeldak, volgens
kadasterarchief gebouwd in 1876. Gewitte gevel op gepikte plint.
Haast rechthoekige muuropeningen, vensters met luiken.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

138785

Hoeve

Kaprijke

Kaprijke

Rysselhofstraat 6 (Kaprijke)

Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is ingeplant ten
oosten van het ruime begraasde erf. Ten zuiden op het erf en haaks
op de straat is het indrukwekkende bedrijfsgebouw ingeplant,
namelijk een dwarsschuur met dubbele dorsvloer, oorspronkelijk
opgetrokken met houten bebording, doch in 1938 versteend met
bakstenen metselwerk.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen interbellum

138786

Rijselhof

Kaprijke

Kaprijke

Rysselhofstraat 6‐10 (Kaprijke)

De historisch belangrijke landbouwuitbating is mooi gelegen in een
typisch cultuurlandschap voor het Meetjesland. Het ensemble,
bestaande uit drie woonzones die geheel omringd zijn door een
gracht, vormt één van de weinig overgebleven voorbeelden in de
streek van een laatmiddeleeuwse meerledige site met walgracht.

sites met
walgracht

138787

Hoeve

Kaprijke

Kaprijke

Rysselhofstraat 8 (Kaprijke)

Deel uitmakend van Het Rijselhof. Boerenhuis ingeplant ten oosten en boerenwoninge 17de eeuw,
voor WO I
n, hoeven,
de dwarsschuur ten zuiden op het erf. Enkel nog het oude, naar
schuren
verluidt in kern 17de‐eeuwse woonhuis is behouden, de huidige
dwarsschuur is een heropgebouwde schuur na de brand van de
schuur circa 1912.

138788

Café

Kaprijke

Kaprijke

Stationsstraat 11 (Kaprijke)

cafés
Hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldaken met deur in
afgekante hoektravee, uitlopend in driehoekig fronton. Bakstenen en
gecementeerde gevels. Licht getoogde muuropeningen met T‐ramen
met vernieuwd schrijnwerk. Uiterst links rechthoekige poort onder
ijzeren latei.

138789

Mandenmakerij

Kaprijke

Kaprijke

Stationsstraat 16 (Kaprijke)

Huis volgens kadaster gebouwd in 1872 door handelaar Pierre
Standaert, aangepast in 1907 door J. Claeys en R. Van Isacker,
bijgebouwtjes en serres van 1907, serre vergroot in 1910.

tuinbouwbedrij voor WO I,
derde kwart
ven, serres,
19de eeuw
schuren,
mandenmakerij
en,
burgerhuizen

138796

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Kaprijke

Vaartstraat 1 (Kaprijke)

Hoeve met boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van vijf
traveeën en één bouwlaag afgedekt met pannen zadeldak. Naar het
westen gerichte, verankerde en gewitte voorgevel op een grijs
geschilderde plint.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

138797

Spoorwachterswoning

Kaprijke

Kaprijke

Vaartstraat 20 (Kaprijke)

derde kwart
baan‐ en
Voormalig spoorwachterhuis van 1870 aan de lijn Zelzate‐Eeklo,
spoorlijn geopend in 1871 en gesloten voor reizigersvervoer in 1950. seinwachterswo 19de eeuw
ningen
De sporen werden tussen Kaprijke en Eeklo uitgebroken in 1971.

138798

Hof Ter Cruysse

Kaprijke

Kaprijke

Vaartstraat 49 (Kaprijke)

Het omwalde opperhof met kasteeltje is opgetrokken uit bak‐ en
zandsteen, vermoedelijk in kern uit de 16de eeuw, met uitbreiding in
17de eeuw. Het huidige voorkomen is voornamelijk het resultaat van
de grondige en ingrijpende herstellingswerken en aanpassingswerken
in de jaren 1960 en 1970.

walgrachten,
poorten
(bijgebouwen),
mottekastelen

eerste kwart
18de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
17de eeuw

138799

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Vaartstraat 52 (Kaprijke)

Aan de straat gelegen alleenstaand huis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, volgens het kadasterarchief met huidig
voorkomen van circa 1871.

burgerhuizen,
cafés

derde kwart
19de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
13de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

Gavel Paul (Ontwerper)
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138801

Café De Gouden Leeuw

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 10 (Kaprijke)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw.

cafés

19de eeuw

138802

Boerenwoning

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 100 (Kaprijke)

Het boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van acht
traveeën en één bouwlaag afgedekt met een pannen zadeldak, is
haaks ingeplant op de straat met de voorgevel naar het westen
gericht.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

138803

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 12 (Kaprijke)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met voorgevel van
gele baksteen, vermoedelijk daterend van de jaren 1930.

burgerhuizen

interbellum

138804

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 2 (Kaprijke)

Pastorie met omgevende tuin, gelegen ten zuiden van de kerk.
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw, op de
plaats van de oude pastorie, en later toevoeging van rechter travee.

pastorieën,
pastorietuinen

eerste kwart
19de eeuw

138805

Burgerhuis en duiventoren

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 25 (Kaprijke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met duiventorens,
burgerhuizen
aan de achtergevel verschillende aanbouwsels en een vrijstaande
voormalige duiventoren, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw

138806

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 27 (Kaprijke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

138807

Arbeiderswoning

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 28 (Kaprijke)

Arbeidershuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, arbeiderswonin interbellum
vermoedelijk uit de jaren 1920. Bakstenen gevel met contrasterende gen
witgecementeerde banden ter hoogte der dorpels en hoekstenen en
op de borstweringen, band van decoratieve cementtegels.

138808

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 30 (Kaprijke)

Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een pannen zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

138809

Twee arbeiderswoningen

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 34‐36 (Kaprijke)

Twee arbeidershuizen gelijkaardig aan het huis nummer 28, van elk
twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak,
vermoedelijk uit de jaren 1920. Bakstenen gevel met contrasterende
witgecementeerde banden ter hoogte der dorpels en hoekstenen.

arbeiderswonin interbellum
gen

138810

18de‐eeuws burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 37 (Kaprijke)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak met
pannen, uit eind 18de eeuw. Het huis met dubbelhuisopstand
vertoont niet meer de typische gevelbepleistering.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

138811

Herenhuis in art‐decostijl

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 38 (Kaprijke)

De rijwoning is volgens het kadasterarchief gebouwd rond 1934 in
opdracht van Alfons Loontjens‐Dossche. Herenhuis in romantisch
kubisme naar ontwerp van de Gentse architect Emile De Nil. De
modernistische en expressionistische vormgeving van de
baksteenarchitectuur uit het interbellum vormt een opvallend
element in het straatbeeld.

herenhuizen

interbellum

138812

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 50 (Kaprijke)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

138813

Classicistisch herenhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 52 (Kaprijke)

Herenwoning met een gepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.
Gevelarchitectuur in classicistische stijl uit het einde van de 18de
eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

138814

Bakkerij

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 6 (Kaprijke)

Rijhuis met voormalige bakkerij van vier traveeën en twee bouwlagen bakkerijen
onder zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.
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burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

art deco,
modernisme

classicisme

De Nil Emile (Ontwerper)
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138815

Dorpswoning

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 68 (Kaprijke)

Vrijstaande dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
pannen zadeldak, volgens de kadastergegevens vermoedelijk
daterend van 1886.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

138816

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 69 (Kaprijke)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Opvallend gevelparement uit begin 20ste eeuw van wit geglazuurde
bakstenen met contrasterende motieven in groene stenen en
tegeltableau met koppel duiven in art‐nouveaustijl. Begane grond
verbouwd.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

138817

Gekoppelde burgerhuizen

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 70‐72 (Kaprijke)

Eenheidsbebouwing van twee gekoppelde burgerhuizen van drie
traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak met
voorgevel van gele baksteen, volgens de kadastergegevens
vermoedelijk daterend van 1939. Dubbelhuisopstand met
rechthoekige muuropeningen.

burgerhuizen

interbellum

138818

Dorpswoning

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 73 (Kaprijke)

Vrijstaand dorpshuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk uit de 19de eeuw. Beraapte en
witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand met aflijnend
hoofdgestel voorzien van tandlijstje.

dorpswoningen 19de eeuw

138819

Dorpswoning

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat 8 (Kaprijke)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gele
bakstenen gevel op arduinen plint, volgens het kadasterarchief
volledige heropbouw in 1910, op de plaats van een ouder huis.

dorpswoningen voor WO I

138820

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart met kerkhof

Kaprijke

Kaprijke

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de
eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect
Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787‐1788. De
huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert
vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw
van de kerk.

gedenktekens,
leibomen,
knotbomen,
parochiekerken,
opslagplaatsen,
omheiningsmur
en, kerkhoven,
calvariebergen

138822

Klooster Sint‐Vincentius

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 1 (Kaprijke)

Klooster, in kern minstens opklimmend tot 18de eeuw. Tot 1838 huis burgerhuizen,
godshuizen,
van de heer Coorebyter. Van 1839 tot 1865 ingericht als kostschool
heiligenbeelden
voor jongens, een gemeenteschool opgericht in 1835 door Louis
Braet‐Lecaille. vanaf 1892 rusthuis en klooster van de zusters van Sint‐ , kloosters,
kapellen
Vincentius a Paulo.
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

138824

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 2 (Kaprijke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadasterarchief van 1877.

vierde kwart
19de eeuw

138825

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 20 (Kaprijke)

Eclectisch burgerhuis met door ijzeren hekwerk afgesloten voortuin. burgerhuizen
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief gebouwd in opdracht van deurwaarder I.
De Vrieze in 1908.

138826

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 22 (Kaprijke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Heden witgeschilderde bakstenen lijstgevel met knipvoegen,
oorspronkelijk onbeschilderde baksteen met contrasterend witte
bakstenen.

burgerhuizen

138827

Boerenwoning

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 23 (Kaprijke)

Boerenhuis in omhaagd voortuintje. Gewit bakstenen huis van één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren

1015/1748

burgerhuizen

datering

vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
13de eeuw

voor WO I

stijl

classicisme,
gotiek

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Colin Joachim Frans (Ontwerper),
De Vlaeminck Cyriel (Ontwerper),
Holvoet Lionel (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper), Van
Biesbroeck Jean‐Baptiste
(Ontwerper)
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138828

Burgerhuis

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 30 (Kaprijke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel met schijnvoegen en
plint met bossage.

burgerhuizen

138829

Villa van 1895

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 34 (Kaprijke)

Vrijstaande villa in tuin, afgesloten door ijzeren hek aan bakstenen
pijlers met arduinen bekroning, gebouwd door houthandelaar Charles
Van Compernolle in 1895, oorspronkelijk met ernaast gelegen
stoomhoutzagerij die hij uitbaatte tot 1904.

vierde kwart
hekken,
hekpijlers, villa's 19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed)

138830

Twee boerenarbeiderswoningen

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 48‐50 (Kaprijke)

De goed bewaarde gekoppelde boerenhuisjes zijn ingeplant ten
zuidoosten van een met gras begroeid voorerf. De pittoreske huisjes
van vier traveeën onder doorlopend zadeldak met pannen dateren
vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw

138823

Boerenarbeiderswoning

Kaprijke

Kaprijke

Vrouwstraat 8‐10 (Kaprijke)

Boerenarbeiderswoning achter omhaagd voortuintje, ermoedelijk
opklimmend tot eind 18de eeuw ‐ begin 19de eeuw, volgens
kadasterarchief vergroot met twee traveeën rechts in 1879 en in
twee huizen opgesplitst in 1888.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

138831

Dwarsschuur

Kaprijke

Kaprijke

Wauterstraat 3 (Kaprijke)

Hoeve met dwarsschuur uit midden 18de eeuw en gerestaureerd in
1975, schuur beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van
12/12/2002. Het landbouwbedrijf is buiten bedrijf en ingericht als
landhuis met siertuin.

schuren

138836

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Kaprijke

Zuidstraat 88 (Kaprijke)

Boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
minstens opklimmend tot 18de eeuw, volgens sporen in de zijgevel
meermaals uitgebreid, voorzien van nieuwe voorgevel begin 20ste
eeuw.

eerste helft
hoeven met
20ste eeuw,
losse
bestanddelen, 18de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n

138693

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Antwerpse Heirweg 17A (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Antwerpse Heirweg als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138694

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Antwerpse Heirweg 54 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Antwerpse Heirweg als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138695

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Antwerpse Heirweg zonder nummer
(Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken ten noorden
van de Antwerpse Heirweg, als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138696

Herenhuis

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 10 (Kaprijke)

Villa in eclectische stijl, volgens kadastergegevens gebouwd in 1901
in opdracht van brouwer D. Goole, volgens het bewaarde bouwplan
naar ontwerp van Henri Valcke.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

138697

Rustoord Sint‐Jozef

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 2 (Kaprijke)

Kloostercomplex bestaande uit twee parallelle vleugels, gebouwd in
1877 in opdracht van de Burgerlijke Godshuizen, bouw van een
nieuwe kloosterkapel in 1906 naar ontwerp van architect Henri
Vaerwyck. Oorspronkelijk was de voortuin afgesloten met ijzeren
hekwerk.

vierde kwart
kloosters,
19de eeuw,
kapellen
(gebouwen en voor WO I
structuren),
gevelniskapelle
n

138698

Dorpswoning

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 21 (Kaprijke)

Dorpswoning met omhaagd voortuintje. Arbeidershuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, volgens kadasterarchief
van 1904.

dorpswoningen voor WO I

138699

Hoeve

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 25 (Kaprijke)

Hoeve met losstaande schuur en boerenhuis van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, ingeplant ten noorden van het erf, en met
zijn gewitte voorgevel op grijs geschilderde plint naar het zuidoosten
en de straat gericht.

boerenwoninge 18de eeuw,
interbellum
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

1016/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

eclecticisme

Valcke Henri (Ontwerper)

Vaerwyck Henri (Ontwerper)
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138700

Burgerhuis

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 3 (Kaprijke)

Burgerhuis met voortuin, van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen, derde kwart
schilddak met zwarte pannen, volgens kadastergegevens gebouwd in opslagplaatsen 19de eeuw
1870 door industrieel Ch. Vanden Abeele met bijbehorend magazijn.

138701

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 31 (Kaprijke)

boerenwoninge eerste kwart
Voormalig boerenhuis, mooi gelegen achter in een omhaagd
19de eeuw,
voortuintje naast de Kasteeldreef. Het boerenhuis hoorde vanouds bij n
vierde kwart
het kasteel en dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw of
18de eeuw
het begin van de 19de eeuw.

138702

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 46 (Kaprijke)

Hoeve met bestanddelen met een boerenhuis met een gewitte
voorgevel, ingeplant ten oosten van het erf, vermoedelijk met 18de‐
eeuwse kern.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138703

Villa

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 5, 5A (Kaprijke)

Villaatje van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met
pannen. volgens kadastergegevens gebouwd in 1907, vanaf 1940 in
gebruik als gemeentehuis, nu particuliere woning.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138704

Villa

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 6 (Kaprijke)

Villa op de hoek met de Kerkakkerstraat, volgens het kadasterarchief villa's
gebouwd in 1936.
(bouwkundig
erfgoed)

138705

Hoeve

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 70 (Kaprijke)

Hoeve met boerenhuis ingeplant haaks op de straat en met de
voorgevel naar het zuidwesten gericht, en ten oosten bakstenen
dwarsschuur. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de 18de eeuw, met aangebouwde stallen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

138706

Hoeve met twee boerenwoningen

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot 71‐73 (Kaprijke)

Hoeve met twee gekoppelde boerenhuizen ingeplant haaks op de
straat en met de voorgevel naar het zuidwesten gericht.
Boerenhuizen van twee maal drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

138708

Begraafplaats

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot zonder nummer (Kaprijke)

Nieuwe begraafplaats aangelegd in 1942 naar ontwerp van Marcel
Roelandt in 1942. De laatste begrafenis op de oude begraafplaats
rond de kerk vond plaats in 1952.

buitenbegraafpl WO II
aatsen

138707

Sint‐Antoniuskapel met omringende
beuken

Kaprijke

Lembeke

Aveschoot zonder nummer (Kaprijke)

De kapel, overschaduwd door oorspronkelijk zeven, nu zes groene
beuken, is volgens het kadasterarchief opgericht door vicaris E.
Stockman in 1898.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

vierde kwart
19de eeuw

138711

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Bisschopslag 7 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
noordelijke rand van de 'Lembeekse bossen' als onderdeel van de
'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138712

Duitse mitrailleurpost

Kaprijke

Lembeke

Eeklostraat zonder nummer (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken ten zuiden
van de Eeklostraat als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138713

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Eikenlaan 11‐13 (Kaprijke)

Duitse bunker van de Hollandstellung. De bunker behoorde tot de
tweede lijn van de 'Hauptstellung'.

bunkers

WO I

138714

Pastorie Sint‐Egidiusparochie met tuin

Kaprijke

Lembeke

Gentstraat 1 (Kaprijke)

Pastorie in grote tuin afgesloten met ijzeren hekken tussen
witgeschilderde bakstenen pijlers. Classicistisch gebouw van zes
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, ontwerp van de Brugse
architect Emmanuel van Speybroeck, beschermd als monument.

pastorietuinen, derde kwart
afsluitingshagen 18de eeuw,
voor WO I
, hekken,
hekpijlers,
pastorieën

1017/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

Roelandt Marcel (Ontwerper)

neogotiek

classicisme

Van Speybrouck Emmanuel
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper)
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138715

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Gentstraat 11 (Kaprijke)

Hoeve, vermoedelijk met oudere kern met aanpassingen uit de 19de boerenwoninge 19de eeuw
eeuw. Boerenhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, n, hoeven
ingeplant haaks op de straat.

138716

Sociale huisvesting van 1926

Kaprijke

Lembeke

Gentstraat 14‐22 (Kaprijke)

Rij van vijf arbeidershuisjes, in 1926 gerealiseerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Voorziening in nood, waarschijnlijk naar
ontwerp van Marcel Roelandt.

138717

Villa ontworpen door Urbain de Meyer

Kaprijke

Lembeke

Gentstraat 3 (Kaprijke)

In 1932 werd de jonge Antwerpse architect Urbain De Meyer door de villa's
familie Van den Bossche belast met het ontwerp en de bouw van een (bouwkundig
villa. De villa is opgetrokken uit assensteen en beton en gebouwd in erfgoed)
functionalisme of Internationale stijl met de nadruk op een
beredeneerde plattegrond en functionele ruimte‐indeling, en het
gebruik van moderne materialen.

138721

Twee arbeiderswoningen

Kaprijke

Lembeke

Heihoekse Kerkwegel 1‐3 (Kaprijke)

Twee gekoppelde arbeidershuisjes van drie traveeën en één
bouwlaag onder doorlopend zadeldak, volgens het kadasterarchief
gebouwd door brouwer Stockman van de ernaast gelegen brouwerij
in 1896.

138722

Vrije meisjesschool van de zusters
Franciscanessen

Kaprijke

Lembeke

Heihoekse Kerkwegel 9 (Kaprijke)

Vrije meisjesschool van de zusters Franciscanessen, gebouwd in 1941‐ lagere scholen
46 naar ontwerp van architect George Callens en uitgebreid in de
jaren 1950 door architect René Lambert.

138720

Dorpskom Lembeke

Kaprijke

Lembeke

Heihoekse Kerkwegel, Lembeke‐Dorp
(Kaprijke)

De dorpskern van Lembeke ontplooit zich ter hoogte van Lembeke‐
Dorp rondom het voormalige kerkhof, voorzien van een lage
bakstenen ommuring, met centraal de Parochiekerk Sint‐Egidius.

138725

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Jacobetswegel 7 (Kaprijke)

Boerenhuis, heden onbewoond en in gebruik als berging bij een groot boerenwoninge 18de eeuw
landbouwbedrijf, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Huisje van nu drie n
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

138726

Onze‐Lieve‐Vrouwkapel

Kaprijke

Lembeke

Kaprijkstraat 36 (Kaprijke)

Heden gecementeerd wegkapelletje onder pannen zadeldak uit eind
19de eeuw, in kaart gebracht in 1893.

1018/1748

typologie

datering

stijl

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen
interbellum

plantensoort

context

persoon

Roelandt Marcel (Ontwerper),
Voorziening in nood Waarschoot
(Opdrachtgever)
modernisme

De Meyer K.L. Urbain (Ontwerper)

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

WO II, na WO II

dorpen,
herdenkingsbo
men,
bomenrijen,
leibomen

pijlerkapellen

vierde kwart
19de eeuw

Callens Georges J. (Ontwerper),
Lambert René (Ontwerper)
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138727

Kasteeldomein Aveschoot

Kaprijke

Lembeke

Kasteeldreef 1‐9 (Kaprijke)

Het kasteeldomein Aveschoot omvat naast het omgrachte kasteel van
de gelijknamige vrije heerlijkheid ook enkele kenmerkende
bijgebouwen, een duiventoren en een landbouwuitbating. De
gebouwen worden omgeven door een park in landschappelijke stijl
met enkele merkwaardige bomen.

dreven,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
oranjeries,
landhuizen,
private parken,
opgaande
bomen,
ommuurde
moestuinen,
serres,
ijskelders,
koetshuizen,
duiventorens,
walgrachten,
stallen, schuren,
personeelswoni
ngen,
paardenstallen,
kasteelhoeven,
hovenierswonin
gen, hekpijlers,
hekken

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw,
voor WO I,
eerste kwart
16de eeuw

classicisme,
eclecticisme

138728

Kapel van de Heilige Familie

Kaprijke

Lembeke

Kasteeldreef zonder nummer (Kaprijke)

De kapel aan het begin van de Kasteeldreef, in de bocht van de
Aveschootstraat, is gebouwd in opdracht van de gravin d’Alcantara‐
Schamp in het derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt als
dankbetuiging na de oorlog van 1870.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

138729

Arbeiderswoning

Kaprijke

Lembeke

Kerkstraat 4 (Kaprijke)

Arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak , arbeiderswonin vierde kwart
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1899.
gen
19de eeuw

138730

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Kerkstraat 90 (Kaprijke)

Hoeve reeds opgetekend op de kaart van graaf de Ferraris van 1771‐ boerenwoninge 19de eeuw
1778. Ten noorden op het erf ingeplant boerenhuis van één bouwlaag n
onder zadeldak, vermoedelijk uit de 19de eeuw op de plaats van het
18de‐eeuwse boerenhuis.

138731

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Ketsebroek 12 (Kaprijke)

Boerenhuis, ingeplant ten noorden van het erf, van vijf traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge
n

138735

Duitse mitrailleurpost

Kaprijke

Lembeke

Ledestraat 23 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de
Ledestraat als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138737

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Ledestraat 42 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog langs de Ledestraat,
opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

1019/1748

plantensoort

context

persoon
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138736

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Lembeke

Ledestraat 42 (Kaprijke)

Hoeve met boerenhuis uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. De
bakstenen schuur dateert naar verluidt van circa 1900.

boerenwoninge
n, bunkers,
musea, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

138738

Duitse mitrailleurpost

Kaprijke

Lembeke

Ledestraat 43 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog aan de noordelijke rand van bunkers
de 'Lembeekse bossen', opgetrokken als onderdeel van de
'Hollandstellung'.

138739

Boerenarbeiderswoning

Kaprijke

Lembeke

Ledestraat 60 (Kaprijke)

Boerenarbeidershuis van één bouwlaag onder een zadeldak met rode boerenarbeider derde kwart
dakpannen, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1873.
swoningen
19de eeuw

138740

Dorpswoning

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 14 (Kaprijke)

Dorpshuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk oorspronkelijk een éénlaags huis dat in 1934 met een
verdieping verhoogd werd en in twee gedeeld.

138741

Speculaasfabriek Edelweiss en huis van
familie Boone

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 20 (Kaprijke)

Huis en voormalige speculaas‐ en peperkoekfabriek Edelweiss van de directeurswonin interbellum
familie Boone, opgericht in 1928 en gestopt in 1955.
gen, industriële
bakkerijen

138742

Herenhuis

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 21‐22 (Kaprijke)

Oorspronkelijk een herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve herenhuizen
bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, nu
gesplitst in twee huizen van respectievelijk twee en drie traveeën.

138743

Twee gekoppelde burgerhuizen

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 25‐26 (Kaprijke)

Gekoppelde rijwoningen van elk drie traveeën en twee bouwlagen
onder doorlopend zadeldak.

138744

Herenhuis

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 3 (Kaprijke)

Herenwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit herenhuizen
19de eeuw. Beraapte gevel met dubbelhuisopstand.

138745

Brouwerswoning Stockman

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 36 (Kaprijke)

Herenhuis bij voormalige brouwerij Stockman. Voor het huis,
arduinen stoeppalen met ketting. Oorspronkelijk brouwershuis van
zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

138746

Dorpswoning

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 39 (Kaprijke)

Dorpswoning gelegen naast het ingangshek van het vroegere kerkhof dorpswoningen
ten noordwesten van de kerk. Oorspronkelijk huisje van één
bouwlaag, later uitgebreid met rechter deel en na 1920 verhoogd met
bovenverdieping.

138747

Brouwerij

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp 41 (Kaprijke)

tweede helft
Brouwerij Stockman met mouterij, schuur en stallen, opgericht begin brouwerijen,
19de eeuw
mouterijen,
19de eeuw en stopgezet in 1942. Huidige constructie in L‐vorm
vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, met in de oksel schuren, stallen
eestschouw onder afgeknot tentdak uit begin 19de eeuw.

138749

Oorlogsmonument

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp zonder nummer (Kaprijke)

Het oorlogsmonument voor de Eerste Wereldoorlog werd opgericht
in september 1922 naar ontwerp van Jean Canneel, de omheining
naar ontwerp van architect G. Smitz is uitgevoerd door Ch. Wauters
voor het ijzerwerk en door steenkapper Louis Van Damme.

oorlogsgedenkt interbellum, na
ekens
WO II

138748

Parochiekerk Sint‐Egidius

Kaprijke

Lembeke

Lembeke‐Dorp zonder nummer (Kaprijke)

Parochiekerk Sint‐Egidius en voormalige omringende kerkhof met
lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Ten noordwesten van de
kerk, behouden ijzeren hek aan bakstenen pijlers als toegang tot het
kerkhof. In 1776 werd de oude kerk met uitzondering van de 13de‐
eeuwse toren gesloopt en werd een nieuw kerkgebouw opgericht
naar ontwerp van architect Joost Fermondt.

13de eeuw,
hekken,
vierde kwart
hekpijlers,
18de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

1020/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

dorpswoningen interbellum

eerste helft
19de eeuw

burgerhuizen

19de eeuw

brouwerswonin eerste helft
19de eeuw
gen,
kettingpalen

Callens Georges J. (Ontwerper)

Canneel Jean (Ontwerper),
Dobbelaere Gaston (Ontwerper),
Smitz Geo (Ontwerper)

gotiek,
classicisme

Coucke Samuel (Ontwerper),
Fermondt Josse (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)
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138750

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Menstraat 1A (Kaprijke)

Boerenwoning van één bouwlaag ingeplant ten noordoosten op het
erf en met de voorgevel naar het zuidwesten en de straat gericht.

18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

138753

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Oosteeklostraat 9 (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken bij de
'Lembeekse Bossen' als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138756

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Oosteeklostraat zonder nummer (Kaprijke) Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, tussen de 'Lembeekse
bunkers
bossen' en Heide opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

138755

Duitse mitrailleurpost

Kaprijke

Lembeke

Oosteeklostraat zonder nummer (Kaprijke) Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken tussen de
'Lembeekse Bossen' en Heide als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138754

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Oosteeklostraat zonder nummer (Kaprijke) Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken in de
'Lembeekse Bossen' als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138790

Landhuis De Potter‐Soenens

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat 2 (Kaprijke)

landhuizen
Voormalig buitenhuis van J. De Potter‐Soenens, gebouwd naar
ontwerp van de Gentse architect Louis Minard in 1842‐1846,
gedeeltelijk op de plaats van een oudere woning. Neoclassicistische
buitenplaats met vierkant grondplan en opbouw van vier traveeën en
twee en een halve bouwlaag onder schilddak.

tweede kwart
19de eeuw

138795

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat zonder nummer (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, in de 'Lembeekse Bossen'
opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138794

Duitse bunker

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat zonder nummer (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken in de
'Lembeekse bossen' als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138793

Duitse mitrailleurpost

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat zonder nummer (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, in de 'Lembeekse bossen'
opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138792

Duitse munitiepost

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat zonder nummer (Kaprijke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, aan de noordelijke rand
van de 'Lembeekse bossen' opgetrokken als onderdeel van de
'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

138791

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede

Kaprijke

Lembeke

Tragelstraat zonder nummer (Kaprijke)

Maria‐oord, gerealiseerd in 1949 uit dankbaarheid van de Lembeekse kapellen
(gebouwen en
bevolking voor het bespaard blijven van oorlogsgeweld tijdens de
structuren),
Tweede Wereldoorlog, op initiatief van pastoor Van Goethem.
ommegangen,
Mariabeelden

138800

Dorpswoning

Kaprijke

Lembeke

Vaartstraat 63 (Kaprijke)

Alleenstaand dorpshuis van één bouwlaag onder zadeldak met
gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand, volgens het
kadasterarchief van 1871.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

138821

Hoeve met losse bestanddelen

Kaprijke

Lembeke

Vrombautstraat 11 (Kaprijke)

Hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid erf, afgesloten
van de straat door ijzeren inrij‐ en voetgangershek over de gracht
aan de straat. Hoeve opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n

138832

Boerenwoning

Kaprijke

Lembeke

Weststraat 33 (Kaprijke)

Boerenhuis van vier en twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

1021/1748

datering

na WO II

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper)

D'Havé Albert (Ontwerper), De
Vlaeminck Cyriel (Ontwerper)
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138833

Arbeiderswoning

Kaprijke

Lembeke

Windgatstraat 15 (Kaprijke)

Arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, arbeiderswonin derde kwart
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1850 en in 1912 aangepast. gen
19de eeuw

138834

Dorpswoning

Kaprijke

Lembeke

Windgatstraat 3 (Kaprijke)

Kleine dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, van 1880‐1889.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

138835

Westermolen

Kaprijke

Lembeke

Windgatstraat zonder nummer (Kaprijke)

Houten windmolen, opgetrokken in 1785, met hergebruik van
onderdelen van een oudere molen. Op deze plaats wordt reeds in
1372 melding gemaakt van een houten staakmolen.

windmolens

vierde kwart
18de eeuw

138843

Burgerhuis

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 10 (Kluisbergen)

Burgerhuis uit eind 19de‐begin 20ste eeuw, met twee bouwlagen en
drie traveeën onder zadeldak .

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

138844

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 118 (Kluisbergen)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
wellicht uit begin 20ste eeuw.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

138845

Dorpswoning

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 14 (Kluisbergen)

Naar verluidt vroegere conciërgewoning van nummer 16. Enkelhuis dorpswoningen, derde kwart
van jaren 1870 met bepleisterde en heden geel‐ en bruingeschilderde conciërgewonin 19de eeuw
gen
gevel met schijnvoegen.

138846

Notariswoning

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 16 (Kluisbergen)

Vroegere notariswoning van jaren 1870 met oudere kern. Groots
onderkelderd herenhuis van zes traveeën, verhoogde begane grond
en twee bouwlagen onder schilddak.

138847

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 18‐20 (Kluisbergen)

Herenwoning naar verluidt gebouwd voor de familie van Meldert in herenhuizen
de 17de eeuw. Complex gebouw, minstens sinds midden 19de eeuw
met gesloten vierkante aanleg, waarvan heden L‐vormig gebouw rest.

138848

Burgerhuis gedateerd 1778

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 19 (Kluisbergen)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern uit vierde kwart 18de eeuw, met in de loop van de 19de eeuw
verschillende aanpassingen. Naar verluidt begin 19de eeuw
gendarmerie en later winkel.

138849

Twee arbeiderswoningen

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 21‐23 (Kluisbergen)

Twee arbeidershuisjes in spiegelbeeld uit midden 19de eeuw. Twee + arbeiderswonin tweede kwart
twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder doorlopend zadeldak. gen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138850

Twee burgerhuizen

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 34‐36 (Kluisbergen)

burgerhuizen
Twee burgerhuizen opklimmend tot de 17de eeuw, sporen van
verschillende aanpassingen. Drie + drie traveeën en twee bouwlagen
met verhoogde begane grond onder steile pannen zadeldaken.

138851

Boerenarbeiderswoning

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 38‐42 (Kluisbergen)

Langgerekt boerenarbeidershuis van jaren 1860. Tweegezinswoning
van twee + zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder doorlopend
zadeldak.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

138852

Boerenarbeiderswoning

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 42A (Kluisbergen)

Leegstaand boerenarbeidershuis van circa 1860 met vijf traveeën
onder zadeldak.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

138853

Burgerhuis van 1904

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 6 (Kluisbergen)

Burgerhuis van 1904 in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van twee
bouwlagen en vier traveeën met rechts lagere aanbouw, onder
verspringend zadeldak.

burgerhuizen

1022/1748

typologie

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
17de eeuw
vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw

17de eeuw

voor WO I

context

persoon

Goethals Paul (Ontwerper),
Okkerse Sabine (Ontwerper),
Verbeurgt Albert (Ontwerper),
Cottenier (Uitvoerder), De Punt
Johan (Uitvoerder), Gebroeders
Adriaens (Jos en Jan) (Uitvoerder)

derde kwart
herenhuizen,
notariswoninge 19de eeuw
n

burgerhuizen

plantensoort

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
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138854

Neoclassicistisch herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 7 (Kluisbergen)

Voormalige dokterswoning van eind jaren 1830, eind jaren 1850
aangepast, en begin 20ste eeuw rechts achterin uitgebreid tot U‐
vorm. Naar verluidt verschillende functies, onder meer metaalweverij
en later houthandel.

herenhuizen,
koetshuizen,
dokterswoninge
n

eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

138855

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat 8 (Kluisbergen)

Herenhuis uit eerste kwart 19de eeuw met achterbouw en achterin
gelegen dienstgebouw uit derde kwart 19de eeuw, naar verluidt van
vroegere likeurstokerij. Aangepaste straatgevel van zeven traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak.

bijgebouwen,
waterpompen,
herenhuizen,
distilleerderijen

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138842

Dorpskom Berchem

Kluisbergen

Berchem

Berchemstraat, Kloosterstraat,
Molenstraat, Stationsstraat (Kluisbergen)

De dorpskern van Berchem ontwikkelde zich sinds de 12de‐13de
eeuw als dorpsheerlijkheid. De aanwezigheid van een groot aantal
waardevolle relicten getuigt van verschillende fasen van de
geschiedenis van het dorp.

dorpen

138858

Huis Bascuul

Kluisbergen

Berchem

Bloemenlaan 3 (Kluisbergen)

Vroeger café uit de tweede helft van de 19de eeuw. Burgerhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen, tweede helft
19de eeuw
cafés,
paardenstallen

138859

Burgerhuis

Kluisbergen

Berchem

Bloemenlaan 7 (Kluisbergen)

Groots burgerhuis van vijf + één travee en twee bouwlagen onder
zadeldak uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

138860

Café Exelsior

Kluisbergen

Berchem

Bloemenlaan 9 (Kluisbergen)

Café uit eind 19de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen onder cafés
plat dak, houten dakrand op modillons waartussen geglazuurde
tegels.

138863

Hoeve Nieuwenbourg

Kluisbergen

Berchem

Bruggestraat 9 (Kluisbergen)

Achterin gelegen, voorheen omgracht boerenhuis met losse
dienstgebouwen rond vierkant binnenerf. Bakstenen complex onder
pannen zadeldaken uit midden 19de eeuw, aangepast en uitgebreid in
de loop van de 20ste eeuw. Zwaar beschadigd in 1918.

boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen)

138864

Directeurswoning

Kluisbergen

Berchem

Brugzavel 42 (Kluisbergen)

Vroegere directeurswoning van 1912 van de eind jaren 1980
verdwenen voormalige textielververij La Moderne van 1912.

directeurswonin voor WO I
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138903

Kasteel Ter Donckt

Kluisbergen

Berchem

Kasteelstraat 4 (Kluisbergen)

Kasteel zogenaamd naar het Germaanse donk, een lichte
bodemverhevenheid midden een lager gelegen, moerassig gebied,
volgens N. Kerckhaert door de Franken bij voorkeur uitgekozen om er
half versterkte hoeven te bouwen.

landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
walgrachten,
bijgebouwen

138904

Kettingenfabriekje

Kluisbergen

Berchem

Kettingweg 2‐4 (Kluisbergen)

Kettingenfabriekje, volgens eigenaar opgericht in 1924 en later
uitgebreid, nog steeds in werking.

metaalfabrieken interbellum

138910

Klooster, kapel en pensionaat

Kluisbergen

Berchem

Kloosterstraat 31‐33 (Kluisbergen)

Klooster, kapel en pensionaat, in 1881 gebouwd door architect H.
Vande Meulebroucke in opdracht van baron Oscar Pycke van
Peteghem.

internaten,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

138912

Hoeve

Kluisbergen

Berchem

Kontrijnstraat 13 (Kluisbergen)

Hoeve in L‐vorm, inplanting opklimmend tot het derde kwart van de
18de eeuw, later uitgebreid. IJzeren hek aan vierkante bakstenen
hekpijler onder piramidale spits.

boerenwoninge derde kwart
n, hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
hoeven,
maalderijen

1023/1748

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Vande Meulebroucke H.
(Ontwerper)
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138925

Hoeve

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 11 (Kluisbergen)

Voormalige hoeve in L‐vorm uit het begin van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
bijgebouwen

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

138926

Gesloten hoeve

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 133 (Kluisbergen)

Grote gesloten vierkante hoeve uit begin 19de eeuw met gekasseid
binnenerf.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, stallen,
gesloten hoeven

138927

Sint‐Rochushoeve

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 25 (Kluisbergen)

Sint‐Rochushoeve uit het einde van de 18de eeuw met met latere
aanpassingen. Gesloten vierkante hoeve rond gekasseid erf.

asten,
boerenwoninge
n, moestuinen,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen, gesloten
hoeven,
gevelniskapelle
n

138928

Hoeve van 1842

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 43 (Kluisbergen)

Voormalige vierkant gesloten hoeve uit het tweede kwart van de
19de eeuw rond gekasseid erf.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

138929

Hoeve

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 5 (Kluisbergen)

Hoevetje minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw, met ten
westen dienstgebouw uit eind 19de‐begin 20ste eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138930

Boerenwoning

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 67 (Kluisbergen)

Laag achterin gelegen boerenhuis uit het midden van de 19de eeuw
en naar verluidt na brand heropgebouwd in 1878.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen

138931

Hoeve

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 83 (Kluisbergen)

Hoeve uit midden 19de eeuw met half gesloten vierkante aanleg rond boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
gekasseid erf en met ijzeren hek aan vierkante bakstenen hekpijler.
n, hoeven,
derde kwart
hekpijlers
19de eeuw

138932

Boerenwoning

Kluisbergen

Berchem

Meersestraat 97 (Kluisbergen)

Achterin gelegen boerenhuisje uit midden 19de eeuw, met vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag onder geknikt zadeldak met
dakoverstek.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n,
waterpompen derde kwart
19de eeuw

138933

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Molenstraat 1 (Kluisbergen)

Groots hoekhuis uit begin 19de eeuw van drie bouwlagen onder
pannen schilddak.

herenhuizen

138934

Oud Gemeentehuis van Berchem

Kluisbergen

Berchem

Molenstraat 2 (Kluisbergen)

marktplaatsen, tweede kwart
Voormalig gemeentehuis van 1847, confer opschrift in kroonlijst
"MDCCCXXXXVII", op plaats van ouder gemeentehuis en opgetrokken gemeentehuize 19de eeuw
n
in neoclassicistische stijl.

138935

Dokterswoning

Kluisbergen

Berchem

Molenstraat 27 (Kluisbergen)

Voormalige dokterswoning van 1878 met gevelaanpassingen uit het
begin van de 20ste eeuw.

dokterswoninge vierde kwart
n
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138936

Café In 't Vosken

Kluisbergen

Berchem

Molenstraat 4 (Kluisbergen)

Café In 't Vosken uit midden 19de eeuw; hoekhuis van vijf + vier
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

cafés

1024/1748

stijl

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eerste kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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138937

Notariswoning

Kluisbergen

Berchem

Molenstraat 93 (Kluisbergen)

Notariswoning van eind jaren 1920, volgens de eigenares mogelijk
notariswoninge interbellum
ontworpen door architect Callewaert voor notaris De Meulemeester. n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138943

Gemeentehuis van Berchem

Kluisbergen

Berchem

Parklaan 16 (Kluisbergen)

Gemeentehuis van de jaren 1930, naar verluidt opgetrokken in
opdracht van A. De Waele. Indrukwekkend herenhuis achterin grote
met gras begroeide en bebloemde tuin.

gemeentehuize interbellum
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138956

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Carmelberg

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 1 (Kluisbergen)

Georiënteerde parochiekerk gelegen in het noordwesten, op een 15
tot 18 meter hoge, evenwijdig met de Schelde lopende rug, in een
bochtig straatverloop en vlakbij een oude Schelde‐arm.

parochiekerken, interbellum,
omheiningsmur 13de eeuw
en

138957

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 10 (Kluisbergen)

Groot onderkelderd herenhuis uit midden 19de eeuw van vijf
traveeën en drie in hoogte afnemende bouwlagen onder schilddak.

herenhuizen

138958

Brouwerij H. Martroye

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 128 (Kluisbergen)

brouwerijen,
Vroegere brouwerij zogenaamd H. Martroye van eind jaren 1890.
Groot rechthoekig bakstenen herenhuis onder pannen schilddak met hekpijlers,
herenhuizen
kroonlijst.

vierde kwart
19de eeuw

138959

Hoekhuis met slagerij Vande Walle

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 14 (Kluisbergen)

restaurants,
Restaurant Au Saumon en rechts slagerij Vande Walle van 1856.
Hoekhuis gelegen in bochtig straatverloop; vijf, twee en drie traveeën slagerijen
en twee bouwlagen onder afgewolfd kunstleien zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

138961

Herenhuis

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 3 (Kluisbergen)

Herenhuis gelegen in bochtig straatverloop, uit het eerste kwart van
de 19de eeuw met latere aanpassingen. Vijf traveeën en twee
bouwlagen onder afgeknot kunstleien tentdak.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
17de eeuw

138962

Twee burgerhuizen

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 34‐36 (Kluisbergen)

Burgerwoningen uit midden 19de eeuw van drie en vijf traveeën
onder één zadeldak, met donker beraapte lijstgevel versierd met
witte bepleisterde loodrechte gevelbanden op gecementeerde plint.

winkels,
burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

138964

Villa in art‐decostijl

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 53 (Kluisbergen)

Villaatje in art‐decostijl van 1920‐1930, naar verluidt in opdracht van villa's
G. De Waele. Op een bordes van zes + vier treden gelegen rechthoekig (bouwkundig
erfgoed)
gebouw met souterrain onder schilddak.

138963

Twee herenhuizen en brouwerij

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 5‐7, 5A (Kluisbergen)

Voormalige brouwerij Foulon, gelegen in doodlopend straatgedeelte,
gesticht in 1865 en gestopt in 1962. Geheel van twee herenhuizen uit
de eerste helft van de 19de eeuw met aansluitend en achterin
gelegen vroegere dienstgebouwen van gewitte baksteen onder
pannen zadeldaken, in U‐vorm rond gekasseid erf.

herenhuizen,
fabrieksschoors
tenen,
brouwerijen

138965

Spoorwachterswoning

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 66 (Kluisbergen)

Spoorwachtershuisje aan begin jaren 1890 aangelegde spoorlijn
Oudenaarde‐Herseaux. Rechthoekig gebouwtje met verhoogde
begane grond en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met
dakoverstek.

vierde kwart
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

138966

Villa

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 75 (Kluisbergen)

siertuinen,
Villa van eind jaren 1920‐1930; diep achterin lange oprit gelegen in
grootse beboomde tuin, volgens eigenaar aangelegd door hofbouwer villa's
(bouwkundig
A. Collumbien.
erfgoed)

138967

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Carmelbergparochie met tuin

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 8 (Kluisbergen)

Vroegere pastorie naar bouwplan van 2 juli 1846, met moeilijk
leesbare signatuur van bouwmeester L. Bourgois. Gebouwd ter
vervanging van de oudere, dieper achterin gelegen pastorie, waarvan
een deel van de ommuurde tuin rest.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Callewaert Albert (Ontwerper)

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper),
Meersman Achiel (Ontwerper),
Meersman Theo (Ontwerper), Van
Assche Auguste (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

interbellum

art deco

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

pastorietuinen, tweede kwart
19de eeuw
pastorieën,
omheiningsmur
en

Collumbien Alfons (Ontwerper)

eclecticisme

Bourgois L. (Ontwerper), Massez
Albert (Ontwerper)
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138968

Hoekhuis

Kluisbergen

Berchem

Stationsstraat 9‐11 (Kluisbergen)

Groot hoekhuis van twee bouwlagen onder pannen schilddak uit
midden 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

138862

Kasseiweg Oude Kwaremont

Kluisbergen

Kwaremont

Broektestraat zonder nummer,
Keuzelingsstraat zonder nummer,
Ommegangstraat zonder nummer, zonder
nummer, Schilderstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

kasseiwegen
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en
langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de
wegenbouw. Om industrieel‐archeologische redenen zijn de
technische kenmerken van langs‐ en dwarsprofielen, de fundering en
afboording van belang.

138861

Dorpskom Kwaremont

Kluisbergen

Kwaremont

De dorpskom van Kwaremont ligt in de Zuid‐Vlaamse heuvelstreek, op dorpen
Broektestraat, Keuzelingsstraat,
Kwaremontplein, Ommegangstraat, Ronse een helling met de parochiekerk Sint‐Amandus als hoogste punt.
Baan, Schilderstraat (Kluisbergen)

138869

Herberg In De IJzermijn ‐ A la Mine de Fer

Kluisbergen

Kwaremont

Drogenbroodstraat 3 (Kluisbergen)

De naam van de herberg verwijst naar de eertijds lokale winning van herbergen,
ijzerzandsteen op de Kluisberg. Landelijk hoekhuis van 1860 waarvan stallen
het café twee afzonderlijke gelagzalen met eigen ingang bezat,
namelijk één voor Vlamingen aan de Drogenbroodstraat en één voor
Walen aan de Knoktstraat.

138893

Dorpswoningen

Kluisbergen

Kwaremont

Kalmontstraat 2‐4 (Kluisbergen)

Eenvoudige lage tweegezinswoning op deels omhaagd erf,
aanvankelijk afhangend van kasteel Calmont.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

138894

Pomphuis van kasteel Calmont

Kluisbergen

Kwaremont

Kalmontstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

Voormalig publiek pomphuisje van kasteel Calmont onder markante
linde aan straathoek. Kleine rechthoekige gewitte bakstenen
constructie onder schilddak uit de 19de eeuw, onlangs binnenin
omgevormd tot wegkapel met vele heiligenbeelden.

niskapellen,
pomphuizen

19de eeuw

138895

Hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Kalverstraat 6 (Kluisbergen)

Gesloten hoeve met geïsoleerde ligging aan straatbocht. Gebouwd in
midden 19de eeuw als semi‐gesloten hoeve ter vervanging van
oudere gebouwen en in het derde kwart van de 19de eeuw uitgebreid
tot gesloten hoeve; jongere toevoegingen en aanpassingen.

aalpompen,
boerenwoninge
n, stallen,
gesloten hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138905

Hof ter Beke

Kluisbergen

Kwaremont

Keuzelingsstraat 26 (Kluisbergen)

Achterin gelegen boerenhuis, mogelijk nog deels opklimmend tot de
16de eeuw, op terp en met heden onderbroken brede omgrachting,
gevoed door bron. Van de ruime bedrijfsgebouwen met U‐vormige
aanleg op het voorerf, rest nog slechts een vleugel met stallingen.
Door dichtslibbing verdwenen molenvijver.

sites met
walgracht,
hoeven,
hekpijlers,
bruggen,
bronnen,
boerenwoninge
n

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
16de eeuw

138906

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Keuzelingsstraat 29 (Kluisbergen)

18de eeuw,
Semi‐gesloten hoeve van baksteen, ingeplant aan buitenstraatbocht. bakovens,
boerenwoninge derde kwart
Onregelmatig en deels gekasseid erf met open toegang op de
19de eeuw
zuidoosthoek. Aanleg minstens gedeeltelijk opklimmend tot de 18de n, hoeven
eeuw doch gebouwenbestand later deels vervangen en voornamelijk
in het derde kwart van de 19de eeuw ten zuiden uitgebreid.

138907

Dorpswoning en smidse

Kluisbergen

Kwaremont

Keuzelingsstraat 4 (Kluisbergen)

dorpswoningen, 18de eeuw,
Vier overblijvende traveeën van een laag dorpshuis onder steil en
smidsen
19de eeuw
links afgesnuit zadeldak, waarschijnlijk uit de 18de eeuw.
Bijbehorende smidse in eenvoudig landelijk bakstenen bijgebouw van
zes traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw.

138908

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Keuzelingsstraat 5 (Kluisbergen)

boerenwoninge tweede kwart
Semi‐gesloten voormalige hoeve. Globaal gezien behouden aanleg
met overwegend gewitte bakstenen hoevegebouwen onder pannen n, hoeven
19de eeuw,
zadeldaken, voornamelijk uit midden 19de eeuw doch teruggaand op
derde kwart
oudere hoeve.
19de eeuw
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stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

Quackelbeen Oscar (Ontwerper)
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138909

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Kluisbergen

Kwaremont

Keuzelingsstraat 8‐10 (Kluisbergen)

Gemeenteschool met onderwijzerswoning, ingeplant aan straatbocht. onderwijzerswo derde kwart
Markerende rode beuk voor schoolhuis, geplant als vrijheidsboom na ningen, lagere 19de eeuw
scholen
de Eerste Wereldoorlog. Alleenstaande bakstenen dorpsschool uit
begin jaren 1870.

138911

Hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Knoktstraat 5 (Kluisbergen)

Hoeve, volgens mondelinge bron met vroegere oppermeesterwoning,
afhangend van het nabije kasteel Calmont. Jaartal 1907 op gevelsteen
boven het brede dakvenster van het boerenhuis, verwijzend naar
heropbouw van bestaande hoeve.

boerenwoninge voor WO I
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
meesterwoning
en,
opslagplaatsen

138915

Café In den Hert

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 10 (Kluisbergen)

Café met winkelhuis. Bakstenen breedhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

winkels, cafés

eerste helft
20ste eeuw

138916

Café In de Zon

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 13 (Kluisbergen)

Vrij eenvoudig rijhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

138917

Kunstenaarswoning Uilennest

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 19 (Kluisbergen)

Witbepleisterde lage landelijke woning met U‐vormige aanleg; slechts
het achterin gelegen gedeelte met nok evenwijdig aan de straat gaat
deels terug op een oude dorpswoning. Breedhuis van één bouwlaag
waarschijnlijk opklimmend tot 18de eeuw. Van 1950 tot 1995
woonhuis van kunstschilder G. Cosyns.

kunstenaarswo 18de eeuw
ningen,
dorpswoningen,
gedenktekens

138918

Parochiefeestzaal 't Zaalke

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 23 (Kluisbergen)

Parochiefeestzaal gebouwd in 1928‐29. Rechthoekig gebouw van zes parochiezalen
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

138919

Pastorie met tuin

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 24 (Kluisbergen)

Volgens geschreven bronnen in 1693 nieuw gebouwde pastorie, in
1732 in slechte staat en in 1769 volledig hersteld. Dubbelhuis met
hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, voorzien van houten klokkenstoeltje bekroond door kruis.
Deels ommuurde pastorietuin.

138920

Dorpswoning

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein 28 (Kluisbergen)

Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder dorpswoningen interbellum
pannen zadeldak, van circa 1930. Bakstenen lijstgevel met witte
lijsten en boogstenen en op plint in imitatierustica.

138921

Parochiekerk Sint‐Amandus

Kluisbergen

Kwaremont

Kwaremontplein zonder nummer
(Kluisbergen)

Dorpskerk met noordzuid‐gerichte lengteas waarbij het koor paalt
aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend
ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de
voorgevel van de kerk. De huidige kerk, nieuw gebouwd in 1788‐1789
en ingewijd in 1792, incorporeert van de voorgaande kerk de gotische
toren.

14de eeuw,
kerkhoven,
omheiningsmur vierde kwart
18de eeuw
en,
parochiekerken,
calvariebergen,
gekandelaarde
bomen

138922

Hoeve met losse bestanddelen

Kluisbergen

Kwaremont

Lamontstraat 14 (Kluisbergen)

Een weinig achterin gelegen hoevetje in baksteenbouw met U‐
vormige aanleg, minstens opklimmend tot begin 19de eeuw doch
herhaaldelijk aangepast en uitgebreid in de tweede helft van de 19de
eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Devenyns Dirk (Ontwerper),
Vandenbossche José (Ontwerper)

Quackelbeen Oscar (Ontwerper)

interbellum

kunstenaarswo 18de eeuw
ningen,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

gotiek

Mas Albert C. (Ontwerper),
Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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138923

Hoeve 't Rozenhof

Kluisbergen

Kwaremont

Lamontstraat 16 (Kluisbergen)

Hoeve in baksteenbouw met achterin gelegen boerenhuis van zeven
traveeën en anderhalve bouwlaag onder links afgesnuit zadeldak uit
het derde kwart van de 19de eeuw; meerdere losstaande stallen en
voormalig wagenmakershuis voorheen met oven.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven, stallen,
wagenmakerije
n

138938

Hoeve Diere Kost

Kluisbergen

Kwaremont

Neerhofstraat 2 (Kluisbergen)

Voorheen omgrachte, grote semi‐gesloten hoeve; heden gaat de
dieper in gelegen, grotendeels gewitte bakstenen hoeve, half schuil
achter verschillende ruime stallen van 1985, 1990 en 1995.
Boerenhuis van zeven traveeën, onder steil zadeldak minstens
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
personeelswoni
ngen, stallen,
bakovens,
poorten
(bijgebouwen)

138939

Semigesloten hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Ommegangstraat 1 (Kluisbergen)

Grote semigesloten hoeve tegenover de parochiekerk. Als
vierkantshoeve minstens opklimmend tot tweede helft 18de eeuw,
doch overwegend jongere gebouwen, na oorlogsschade nogmaals
aangepast circa 1946.

stallen, schuren, na WO II, 19de
paardenstallen, eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

138940

Boerenwoning

Kluisbergen

Kwaremont

Ommegangstraat 10 (Kluisbergen)

Lange gewitte bakstenen woning van zes traveeën onder pannen
zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot 18de eeuw. Op het voorerf,
loodrecht bedrijfsgebouw uit derde kwart 19de eeuw, vroeger met
smidse.

18de eeuw,
bijgebouwen,
boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n

138941

Dorpswoning

Kluisbergen

Kwaremont

Ommegangstraat 3 (Kluisbergen)

Dorpswoning, als enig overblijvend element van een vroeger U‐
vormig landelijk complex. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en
één bouwlaag onder steil pannen zadeldak tussen aandaken met
vlechtingen, uit het derde kwart van de 18de eeuw.

dorpswoningen derde kwart
18de eeuw

138942

Burgerhuis

Kluisbergen

Kwaremont

Ommegangstraat 4 (Kluisbergen)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak uit midden of tweede
helft 19de eeuw, met beraapte lijstgevel met grijsgeschilderde
bepleisterde platte banden, spiegels en omlijstingen rond de
steekbogige muuropeningen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

138947

Wegkapel

Kluisbergen

Kwaremont

Reybroekstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

Bescheiden rechthoekig bakstenen Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje
onder pannen zadeldak met ijzeren kruisje, uit de eerste helft van de
20ste eeuw, aan de toegangsweg van de voormalige hoeve
Ruybroeke.

hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

138949

Villa met Heilig Hartkapel

Kluisbergen

Kwaremont

Ronde Van Vlaanderenstraat 10
(Kluisbergen)

Gewitte bakstenen villa van twee verdiepingen onder opvallende,
steile bedaking van circa 1950. Heilig Hartkapel aan hoek
Drogenbroodstraat, opgericht tijdens het interbellum.

interbellum, na
villa's
WO II
(bouwkundig
erfgoed), Heilig
Hartbeelden,
niskapellen

138950

Café 't Konijntje en twee dorpswoningen

Kluisbergen

Kwaremont

Ronde Van Vlaanderenstraat 13‐17
(Kluisbergen)

Landelijk huis met café en rechts twee aanpalende enkelhuizen met
spiegelbeeldschema. Langgestrekte bouw van één verdieping onder
wolfsdak, waarvan linker helft uit het tweede kwart van de 19de
eeuw. Circa 1930 licht aangepast en rechts verlengd met twee
woningen van twee traveeën.

cafés,
tweede kwart
dorpswoningen 19de eeuw,
interbellum

138951

Hoeve en herberg 't Konijntje

Kluisbergen

Kwaremont

Ronde Van Vlaanderenstraat 14
(Kluisbergen)

Hoeve en herberg, afspanning voor diligences. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen, onder hoog pannen schilddak, uit
midden 19de eeuw. Op het achtererf, vrij omvangrijk L‐vormig
bakstenen bedrijfsgebouw met getrapte bakstenen daklijsten en
golfplaten bedaking.

afspanningen,
herbergen,
hoeven,
bakovens

138952

Hoeve en herberg In den Martiko

Kluisbergen

Kwaremont

Ronde Van Vlaanderenstraat 3
(Kluisbergen)

Hoeve en herberg zogenaamd In den Martiko, minstens sinds derde
kwart 19de eeuw. Breedhuis van aanvankelijk drie traveeën, uit
tweede kwart 19de eeuw, in begin 20ste eeuw vergroot met
toevoeging van één travee links. Vroegere bedrijfsgebouwen in L‐
vorm op achtererf uit 19de en begin 20ste eeuw.

tweede kwart
hoeven,
19de eeuw,
herbergen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, aalpompen
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datering

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Fovel Patrick (Ontwerper)
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138953

Hooghof

Kluisbergen

Kwaremont

Ronse Baan 29 (Kluisbergen)

Grote achterin gelegen gesloten hoeve in baksteenbouw met
vierkante aanleg; aanpassing met uitbreiding van de gebouwen in
midden de tweede helft van de 19de eeuw van een oudere hoeve met
losse bestanddelen. Lange gekasseide rechte toegangsweg vanaf
Ronse Baan naar rondom gekasseid ruim erf.

boerenwoninge
n, kasseiwegen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
gesloten
hoeven,
bakovens

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

138960

Semigesloten hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Stationsstraat 150 (Kluisbergen)

Semigesloten hoeve met overwegend bakstenen gebouwen met
pannen zadeldaken op getrapte daklijsten, voornamelijk uit het derde
kwart van de 19de eeuw. Ruitvormig ijzeren plaatje op puntgeveltop
van paardenstallen met opschrift Naessens 1855, wellicht verwijzend
naar bouwheer en bouwjaar van tenminste een deel van de hoeve.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
koetshuizen,
paardenstallen,
schuren, stallen

138969

Wegkapel Ten Boeker

Kluisbergen

Kwaremont

Ter Boekerstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

betreedbare
Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes, gebouwd in
september 1894. Vrij kleine gewitte rechthoekige bakstenen kapel op kapellen (klein
erfgoed)
gepikte plint, onder overstekend pannen zadeldak.

138971

Hoeve Hof ter Planken met watermolen

Kluisbergen

Kwaremont

Watermolenstraat 2 (Kluisbergen)

Kleinere 18de‐eeuwse hoeve, in het vierde kwart van de 19de eeuw
aangepast met toevoeging van bedrijfsgebouwen. Aan de plaatselijk
overwelfde Molenbeek en de sterk opgehoogde straat, watermolen
van het bovenslagtype, waarschijnlijk één van de twee
korenwatermolens aan de Molenbeek te Kwaremont vermeld in
1577.

wagenhuizen, vierde kwart
19de eeuw,
bakhuizen,
watermolens, 18de eeuw
stallen, schuren,
molenaarswoni
ngen, hoeven,
boerenwoninge
n

138972

Hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Watermolenstraat 3 (Kluisbergen)

Bakstenen hoevegebouwen in U‐vorm opgesteld rondom gesloten
rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Ten westen, op een terp
staand boerenhuis van zes traveeën onder pannen schilddak op
omlopende getrapte daklijst, in kern teruggaand tot de 18de eeuw.

18de eeuw,
kastelen
19de eeuw
(woningen),
boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
mestvaalten

138973

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Kwaremont

Watermolenstraat 4 (Kluisbergen)

Aan de straat palende semi‐gesloten hoeve in gewitte baksteenbouw, boerenwoninge 18de eeuw
n, braskoten,
opklimmend tot de 18de eeuw. Deels gekasseid rechthoekig erf,
vroeger met open mestvaalt op zuidwestelijke helft, voor de stallen. schuren, stallen,
hoeven, poorten
(bijgebouwen)

138975

Hoeve Ten Heule

Kluisbergen

Kwaremont

Zandstraat 2 (Kluisbergen)

Semi‐gesloten hoeve in baksteenbouw voornamelijk uit de tweede
helft van de 19de eeuw, teruggaand op oudere hoeve (zie de
Ferrariskaart van 1771‐1778).

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

138837

Kasteeldomein Herpelgem

Kluisbergen

Ruien

Avelgemstraat 6 (Kluisbergen)

Recent gerestaureerd complex gebouwen rondom binnenplaats. Tot
voor kort ten oosten van het complex, brouwerij gebouwd in 1897 en
gesloopt in 1991 en vervangen door autobergplaats. Ten westen,
bijgebouwen rondom een tweede binnentuin en ten noorden deels
bewaarde vierkante omgrachting van een ouder kasteel of hoeve,
heden een aangelegde tuin met onder meer een interessante oude
lovergang.

hoeven,
landhuizen,
serres,
siertuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
berceaus,
walgrachten
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vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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138838

Villa

Kluisbergen

Ruien

Avelgemstraat 8 (Kluisbergen)

Kleine villa met omringende tuin, aan de straatzijde voorzien van
ijzeren afsluiting op muurtje. Voorheen zogenaamd villa van dokter
Lobel uit Avelgem, naar verluidt gebouwd in 1904 op de plaats van
een ouder huis.

dokterswoninge voor WO I
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138839

Elektriciteitscabine van 1938

Kluisbergen

Ruien

Avelgemstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

Elektriciteitscabine van 1938, gelegen aan de voet van de Brug van de elektriciteitscab interbellum
Waterhoek.
ines

138856

Hoeve

Kluisbergen

Ruien

Bergstraat 16 (Kluisbergen)

Hoeve met boerenhuis van anderhalve bouwlaag en zadeldak. Oude
armpomp voor het huis. Ten oosten, haaks ingeplant op woonhuis,
gewitte bakstenen dwarsschuur van zes traveeën onder zadeldak,
jaartal 1877 in dakpannen.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
wagenhuizen,
waterpompen

138857

Elektriciteitscabine van 1934

Kluisbergen

Ruien

Bergstraat zonder nummer (Kluisbergen)

Typische ingebouwde elektriciteitscabine uit het interbellum.

elektriciteitscab interbellum
ines

138865

Café Au repos des voyageurs

Kluisbergen

Ruien

Buissestraat 41 (Kluisbergen)

Voormalig café, volgens heden amper leesbaar opschrift zogenaamd
Au repos des voyageurs. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak (pannen), uit begin 20ste eeuw.

cafés

138866

Gemeenteschool

Kluisbergen

Ruien

De Pacht 12 (Kluisbergen)

Plans van de gemeenteschool van 1924 naar ontwerp van architect A. lagere scholen
Van Ommeslaeghe, slechts uitgevoerd in 1935. Bakstenen gebouw
met brede middenvleugel van tien traveeën en één bouwlaag met
rechthoekige vensters gescheiden door lisenen en afgedekt door
zadeldak.

138867

Kloostergebouw

Kluisbergen

Ruien

De Pacht 2 (Kluisbergen)

Kloostergebouw bij de Vrije School Ruien uit het eerste kwart van de
20ste eeuw. Bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met dakruiter.

138870

Herberg Boswachtershuis

Kluisbergen

Ruien

Fazantendreef 3 (Kluisbergen)

Boswachtershuis van het Kluisbos, in 1967 door de familie Behaghel boswachterswo 20ste eeuw
de Bueren van het kasteel van Calmont verkocht aan de gemeente en ningen,
herbergen
sedert 1990 privé‐eigendom. Volledig heropgebouwd.

138871

Gemeenteschool

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 118 (Kluisbergen)

Bouw van de eerste gemeenteschool van Ruien naar ontwerp van
provinciale architect E. de Perre‐Montigny van 1857, voltooid in
1858. Bevatte oorspronkelijk twee klassen, één voor meisjes en één
voor jongens, en een onderwijzerswoning. Toevoeging van twee
overdekte speelplaatsen en toiletten in 1895 onder leiding van
architect F.A. Bruneel.

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper), de Perre‐Montigny
Edmond (Ontwerper), Van
Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

138872

Pastorie Sint‐Cornelius met tuin

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 133 (Kluisbergen)

Huidige pastorie van 1789, volgens jaartal op paneel in entablement. pastorietuinen, vierde kwart
Herstellingswerken onder leiding van architect Bruneel in 1889 en in omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën
1926 onder leiding van architect A. Van Ommeslaeghe. Gelegen in
ommuurde tuin ten westen naast de kerk en het voormalige kerkhof.

Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper), Van Ommeslaeghe
Arthur (Ontwerper)

138873

Burgerhuis met weverij

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 135 (Kluisbergen)

Burgerhuis met voormalig weverijtje, in werking tot circa 1950. Huis
gelegen achter de pastorietuin, tegenover het koor van de kerk.
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

138874

Burgerhuis

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 145 (Kluisbergen)

Ruim breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, bijgebouwen,
burgerhuizen
in sluitsteen van deur gedateerd Anno 1791. Op achtergelegen erf,
parallel aan woonhuis, langgerekt bakstenen dienstgebouw,
vermoedelijk van midden 19de eeuw.
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kloosters

gemeentehuize
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

burgerhuizen,
serres,
weverijen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw
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138875

Zaal Volkswelzijn

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 158 (Kluisbergen)

Haaks op de straat ingeplant bakstenen gebouw met gecementeerde feestzalen,
straatgevel. Interieur met vernieuwde toneelscène.
volkshuizen

138876

Burgerhuizen

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 160‐162 (Kluisbergen)

Gekoppelde burgerhuizen met respectievelijk geschilderde en
burgerhuizen
gecementeerde lijstgevel voorzien van doorlopende kroonlijsthoogte.

138877

Herenhuis en weverij

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 164 (Kluisbergen)

Herenhuis met bakstenen gevel in art‐nouveaugetinte stijl, naar
verluidt gebouwd in 1910. Ernaast aanleunend bedrijfsgebouwtje,
naar verluidt vroeger weverij.

138878

Rijkswachtkazerne uit 1908

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 199‐205 (Kluisbergen)

Rijkswachtkazerne, opgericht in 1908. Aan de straat gelegen gebouw rijkswachtkazer voor WO I
nes
met heden gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder overstekend zadeldak.

138879

Gesloten hoeve

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 20 (Kluisbergen)

boerenwoninge vierde kwart
Grote gesloten hoeve met voortuin afgesloten door witgeschilderd
19de eeuw
n, gesloten
ijzeren hekwerk. Volgens 19de‐eeuwse kaarten oorspronkelijk
hoeven
langgestrekte hoeve, vermoedelijk in 1882 verbouwd tot huidig
woonhuis en achteraan uitgebreid met bedrijfsgebouwen tot gesloten
hoeve.

138880

Burgerhuis en bedrijfsgebouwen

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 27‐29 (Kluisbergen)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw, WO
maalderijen,
het vierde kwart van de 19de eeuw met aangebouwd
opslagplaatsen II
bedrijfsgedeelte. Ernaast gedeelte van de oude maalderij en
aansluitend woning, burelen en magazijnen van 1945 naar ontwerp
van architect J. Reyntjens.

138881

Villa

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 44 (Kluisbergen)

Villa gebouwd door André Reyntjens van de ertegenover gelegen
maalderij in 1938 naar ontwerp van H. Cuvelier, zie bewaarde
bouwplannen. Villa in art‐decostijl, omringende tuin aan de
straatzijde afgesloten door bakstenen muurtje in aangepaste stijl.

garages, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

138882

Boerenwoning en stallen

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg 9 (Kluisbergen)

Boerenhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw met recenter
aangebouwde stal en haaks erop een tweede, recenter
dienstgebouwtje.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen

138884

Parochiekerk Sint‐Cornelius

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg zonder nummer
(Kluisbergen)

parochiekerken derde kwart
Huidige kerk opgericht in 1862‐67 naar ontwerp van architect
19de eeuw
Edmond de Perre‐Montigny en ingewijd op 8 juni 1868 door
Monseignieur Bracq, bisschop van Gent. Herstellingswerken in 1967‐
68 onder leiding van architect A. Mas.

138883

Elektriciteitscabine

Kluisbergen

Ruien

Grote Herreweg zonder nummer
(Kluisbergen)

Elektriciteitscabine in de vorm van een bakstenen wegkapel met leien elektriciteitscab na WO II
dak, naar verluidt gebouwd in de jaren 1970.
ines, kapellen
(klein erfgoed),
grafplaten,
gedenktekens

138885

Grot van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Kluisbergen

Ruien

Grotweg zonder nummer (Kluisbergen)

Ingeplant op een omhaagd cirkelvormig perceel met bidbanken,
afgelegen van de straat.

Mariagrotten,
gedenktekens

138889

Hoeve met losse bestanddelen

Kluisbergen

Ruien

Hoogstad 1 (Kluisbergen)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, onder meer cichorei‐ast,
opgesteld in U‐vorm rondom begraasd erf.

vierde kwart
asten,
boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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typologie

burgerhuizen,
weverijen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO II

voor WO I

interbellum

interbellum

Reyntjens Jan Baptist (Ontwerper)

art deco

Cuvelier Henri (Ontwerper)

eclecticisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Mas Albert C.
(Ontwerper)
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138890

Hoeve met losse bestanddelen

Kluisbergen

Ruien

Hoogstad 7 (Kluisbergen)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve met losse bestanddelen rondom erf met mestvaalt. Ten
noorden, boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak met dakruiter, n, schuren,
stallen,
vermoedelijk uit de 18de eeuw.
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

138891

Hof ten Muishol

Kluisbergen

Ruien

Hoogweg zonder nummer (Kluisbergen)

Grote hoeve van het gesloten type, oorspronkelijk met losse
bestanddelen, in de jaren 1850 verbouwd tot gesloten hoeve, recent
omgebouwd en sterk uitgebreid met nieuwe varkensstallen.
Belangrijk bakstenen volume met groengeschilderd houtwerk,
opvallend gesitueerd op het kruispunt met Manillestraat.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
gevelniskapelle
n

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

138892

Kasteeldomein van Calmont

Kluisbergen

Ruien

Kalmontstraat 8‐12, Knoktstraat 6
(Kluisbergen)

Kasteeldomein van Calmont met kasteel, omgevend park, moestuin,
hovenierswoning (nu boswachtershuis), boswachterswoning (nu
conciërgewoning) en mariagrotje. Het kasteel is naar verluidt een
voormalig jachtpaviljoen, opgetrokken in sobere empirestijl in het
eerste kwart van de 19de eeuw. Witbepleisterd en geschilderd
kasteeltje van drie bouwlagen onder leiendak, voorheen met
belvedère.

hovenierswonin
gen,
Mariagrotten,
dreven,
grafheuvels,
hagen, hekken,
hekpijlers,
kippenhokken,
koetshuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, serres,
stallen,
wagenhuizen,
bijgebouwen,
duiventorens,
private parken,
fazantenrennen,
landhuizen,
jachthuizen,
boswachterswo
ningen

eerste helft
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

138896

Burgerhuis

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 3 (Kluisbergen)

Burgerhuis met bakstenen gevel met lichte art‐nouveau‐inslag,
horend bij de voormalige ernaast gelegen Tissage de Ruyen, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

138897

Weverij Tissage du Ruyen

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 5‐7, 3A‐B (Kluisbergen)

Links van de fabriekspoort, typische bakstenen elektriciteitscabine uit
de jaren 1920 en rechts conciërgewoning van de fabriek. Erachter
gelegen voormalige weverij onder beglaasde sheddaken en behouden
ronde fabrieksschoorsteen.

conciërgewonin interbellum
gen,
elektriciteitscab
ines,
fabrieksschoors
tenen,
kantoorgebouw
en, weverijen

138898

Dorpswoning

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 64 (Kluisbergen)

Dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw
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typologie

datering

stijl

empire,
eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Carpentier Eugène (Ontwerper)
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138899

Katoenspinnerij en twijnderij Utexbel

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 70‐72 (Kluisbergen)

Katoenspinnerij en twijnderij voorheen spinnerij, twijnderij en
ververij Reyntjens, opgericht door Henri Reyntjens in 1907. Van de
oudste gebouwen is niets bewaard. Bureelgebouwen en
conciërgewoning in modernistische baksteenarchitectuur van 1940
door architect P. Goolaerts, confer gevelsteentjes.

textielververijen eerste helft
, twijnderijen, 20ste eeuw
spinnerijen,
katoenfabrieken
,
kantoorgebouw
en,
conciërgewonin
gen

138900

Herberg

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 79 (Kluisbergen)

Bakstenen hoekhuis van drie bouwlagen uit het eerste kwart van de
20ste eeuw; typische afgeschuinde hoektravee met cafédeur.

herbergen

eerste helft
20ste eeuw

138901

Herberg Lokaal F.C. Ruien

Kluisbergen

Ruien

Kapellestraat 81 (Kluisbergen)

Bakstenen hoekhuis vermoedelijk uit begin 20ste eeuw, gebouwd
tegen een oudere hoeve en molenaarshuis uit eind 18de eeuw ‐ begin
19de eeuw, dwarsschuur en stallen uit de 18de eeuw en in 1873
bijgebouwde cichorei‐ast.

stallen, schuren,
molenaarswoni
ngen, hoeven,
herbergen,
boerenwoninge
n, asten

eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

138924

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Ruien

Manillestraat 12 (Kluisbergen)

Grote semi‐gesloten hoeve, gebouwen geschikt rondom rechthoekige asten,
binnenplaats voorheen met mestvaalt, toegang tot erf via ijzeren hek. boerenwoninge
n, hoeven,
Achteraan uitgebreid met grote pluimveestal.
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

138945

Boerenwoning

Kluisbergen

Ruien

Poletsestraat 21 (Kluisbergen)

Zijdelings aan de straat palend boerenhuis onder zadeldak,
vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.

waterpompen, eerste helft
boerenwoninge 19de eeuw
n

138946

Langgestrekte hoeve

Kluisbergen

Ruien

Poletsestraat 43 (Kluisbergen)

Langgestrekte hoeve onder overstekend zadeldak; minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, in de jaren 1930
werd aan de straatkant een stal omgebouwd tot café.

langgestrekte
hoeven

138948

Gesloten hoeve

Kluisbergen

Ruien

Rijerstraat 14 (Kluisbergen)

Aan de straat gelegen grote gesloten hoeve. Bakstenen gebouwen
onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid
erf, toegankelijk via ijzeren hek in noordoostelijke hoek.

18de eeuw
gesloten
hoeven,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

138954

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Ruien

Scheldestraat 16 (Kluisbergen)

wagenhuizen, 18de eeuw
Grote semi‐gesloten hoeve achterin gelegen vlakbij de Schelde,
minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Bakstenen hoevegebouwen stallen, schuren,
Mariagrotten,
onder zadeldaken gegroepeerd rondom erf met mestvaalt.
hoeven,
boerenwoninge
n, mestvaalten

138955

Hoeve en herberg Au Pêcheur

Kluisbergen

Ruien

Scheldestraat 5 (Kluisbergen)

Heden in U‐vorm opgestelde hoevegebouwen, open aan de veldzijde.
Aan de straat gelegen boerenhuis van zeven traveeën en twee
aanleunende staltraveeën onder overstekend zadeldak, gedateerd
1818.

1033/1748

datering

interbellum,
eerste helft
19de eeuw

stallen, schuren, eerste kwart
19de eeuw
hoeven,
herbergen,
boerenwoninge
n

stijl
modernisme

plantensoort

context

persoon
Goolaerts P. (Ontwerper)
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138970

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Ruien

Veerstraat 12 (Kluisbergen)

Hoevegebouwen onder zadeldaken, minstens opklimmend tot de
18de eeuw, opgesteld in U‐vorm aan deels verhard en beplant erf met
onder meer een kleine betonnen duiventil, en aan de straatzijde
afgesloten door ijzeren traliewerk en aansluitend hek.

stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n, aalpompen,
duiventillen

138840

Hoeve Ten Baete

Kluisbergen

Zulzeke

Beiaardstraat 5 (Kluisbergen)

Achterin gelegen hoeve, ingeplant ten oosten van de Hangebeek,
zijbeek van de Beiaardbeek, en naast de verdwenen spaarvijvers van
de molen Ten Baete, een ten noordwesten, aan de Hangebeek
staande vroegere watermolen.

eerste helft
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen,
boerenwoninge
n

138841

Gesloten hoeve

Kluisbergen

Zulzeke

Beiaardstraat 7 (Kluisbergen)

Semi‐gesloten bakstenen hoeve tussen de straat (ten oosten) en de
Hangebeek met overblijfsel van de watermolen "Ten Baete"; rondom
gekasseid langwerpig vierhoekig erf.
Boerenhuis in 1879 heropgebouwd met behouden elementen van
vroegere woning uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

gesloten
hoeven,
watermolens,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n,
gevelniskapelle
n

138868

Hoeve

Kluisbergen

Zulzeke

Driesstraat 30 (Kluisbergen)

Achterin gelegen hoeve met gewit bakstenen boerenhuis van acht
traveeën onder zadeldak met laat 19de‐eeuws uitzicht, doch wellicht
oudere kern. Bijbehorende dwarsschuur met stallen en loodrecht
lager wagenhuis.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

138886

Bronwaterfabriek L' Hermitage

Kluisbergen

Zulzeke

Hoogbergstraat 13‐19 (Kluisbergen)

eerste helft
Gebouwengroep van voormalige bronwaterfabriek L'Hermitage van water‐ en
bronwater Pax, in de volksmond naar verluidt bekend als 't Waterkot, frisdrankenfabri 20ste eeuw
eken
opgericht bij twee oude bronnen in begin 20ste eeuw.

138887

Boerenwoning met bijgebouwen

Kluisbergen

Zulzeke

Hoogbergstraat 6 (Kluisbergen)

Boerenhuis, naar verluidt voorheen een jachthuis op de Hotondberg.
Gewitte verankerde bakstenen woning van acht traveeën met brede
poorttravee rechts, onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw. Bijbehorende schuur en stal vervangen door
bescheiden bedrijfsgebouw van Colinabronnen.

derde kwart
jachthuizen,
19de eeuw, na
hekken,
boerenwoninge WO II
n, water‐ en
frisdrankenfabri
eken

138888

Overbouwde bron

Kluisbergen

Zulzeke

Hoogbergstraat zonder nummer
(Kluisbergen)

Overbouwde bron beneden aan de steile wegberm in het bos. Kleine
ronde paviljoenvormige constructie van baksteen, koepelvormig
afgedekt met ijzeren bekroning; waarschijnlijk opklimmend tot het
vierde kwart van de 19de eeuw.

bronnen,
vierde kwart
tuinpaviljoenen 19de eeuw

138913

Hoeve Water Kasteel

Kluisbergen

Zulzeke

Kosterstraat 1 (Kluisbergen)

Hoeve met losse bestanddelen met achterin gelegen en voorheen
enkelvoudig omgracht boerenhuis, ten vroegste opklimmend tot eind
18de eeuw. Deels gekasseid voorerf met twee bakstenen stalvleugels
en aan straatzijde bakstenen bakhuis van het tweedelige type.

hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
boerenwoninge
n, stallen

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

138914

Burgerhuis en hoeve

Kluisbergen

Zulzeke

Kruisstraat 5 (Kluisbergen)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met diep
bouwvolume onder snijdende pannen zadeldaken, uit het tweede
kwart van de 20ste eeuw.

hoeven,
burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw

138944

Hoeve Beghin

Kluisbergen

Zulzeke

Pladutsestraat 5 (Kluisbergen)

Semi‐gesloten bakstenen hoeve met rechthoekig erf en erftoegang
opzij in zuidwesthoek. Ruggelings naar de straat gekeerd gewit
boerenhuis van zes traveeën met links toegevoegde travee onder
afgesnuit zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw.

stallen, hoeven, 19de eeuw,
boerenwoninge 18de eeuw
n

138974

Boerenwoning

Kluisbergen

Zulzeke

Zandstraat 12 (Kluisbergen)

Boerenhuis van vijf traveeën en rechts aansluitende overbouwde
doorrit, onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

gevelniskapelle tweede kwart
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n

1034/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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138976

Hotel en restaurant Reine des Villas

Kluisbergen

Zulzeke

Zandstraat 27 (Kluisbergen)

138977

Villa

Kluisbergen

Zulzeke

138978

Villa van 1930

Kluisbergen

138979

Molen De Hotond

138981

datering

stijl

Hoge opmerkelijke villa in cottagestijl uit begin 20ste eeuw, gebouwd villa's
tegen oplopende wegberm.
(bouwkundig
erfgoed),
restaurants,
hotels

voor WO I

cottagestijl

Zandstraat 30 (Kluisbergen)

Bakstenen villa van twee verdiepingen en twee traveeën onder
schilddak, met bouwjaar 1935 boven hoekportiek.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Zulzeke

Zandstraat 5 (Kluisbergen)

Gecementeerde lage kleine villa onder mansardedak met bouwjaar
1930 boven op voorgevel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Kluisbergen

Zulzeke

Zandstraat zonder nummer (Kluisbergen)

windmolens
Molenromp van een stenen grondzeiler die op het einde van de 18
eeuw als graan‐ en oliemolen op de Hotondberg werd gebouwd op de
plaats waar sinds de 17de eeuw een houten molen stond.

Pastorie Sint‐Jan in d'Olie met tuin

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 10 (Kluisbergen)

Pastorie uit 1866‐1868 in omringende tuin, zijdelings met voortuin
grenzend aan noordelijke en deel van westelijke kerkhofmuur.
Ommuurde voortuin met vooraan een ijzeren toegangshek aan
vierkante bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaat; links
toegangshek tot kerkhof en rechts tot pastorietuin.

derde kwart
pastorieën,
omheiningsmur 19de eeuw
en, koetshuizen,
hekpijlers,
hekken,
pastorietuinen

138982

Hof ten Hove met watermolen

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 12 (Kluisbergen)

Grote semi‐gesloten hoeve, gelegen achter de kerk en naast de
Beiaardbeek met kerkwegel ten noorden; rechte gekasseide
toegangsdreef afgeboord door wilgen. Gewitte bakstenen
hoevegebouwen rondom ruim rechthoekige gekasseid erf.

bakhuizen,
mestvaalten,
watermolens,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
kasseiwegen,
hoeven, dreven,
boerenwoninge
n

138983

Herberg 't Oud Gemeentehuis

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 14‐16 (Kluisbergen)

tweede kwart
Aanvankelijk één burgerhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën, herbergen,
heden respectievelijk vijf en twee traveeën, onder zadeldak. Volledig gemeentehuize 19de eeuw
onderkelderd café zogenaamd 't Oud Gemeentehuis, verwijzend naar n, burgerhuizen
de vroeger tijdelijke bijkomende functie van de herberg.

138984

Klooster met lagere school

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 19, 17A, zonder nummer
(Kluisbergen)

Klooster met lagere school van de congregatie van de zusters van
Barmhartigheid van Ronse, gelegen tegenover het koor van de
parochiekerk. Klooster gesticht in 1879 met als patroon Heilige
Carolus Boromeus, door pater jezuïet C.J. Beghein.

kleuterscholen, vierde kwart
19de eeuw
kloosters,
lagere scholen

138985

Jongensschool

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 34 (Kluisbergen)

Voormalige klaslokalen van de jongensgemeenteschool, samen met
links aanpalend doch in 1995 gesloopt schoolhuis opgericht aan de
straat in het derde kwart van de 19de eeuw. Herstellingswerken van
1924 naar ontwerp van architect A. Massez.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

138986

Semi‐gesloten hoeve

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 44 (Kluisbergen)

Voormalige semi‐gesloten hoeve met haast vierkante aanleg,
overwegend gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw. Ten
oosten aan de straat, boerenhuis van zeven traveeën, onder pannen
zadeldak met vlechtingen in rechter zijpuntgevel, waarschijnlijk
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw en met 19de‐
eeuwse aanpassingen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hoeven,
boerenwoninge
n, bakovens

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

1035/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw

De Schuymer Albert (Ontwerper)

19de eeuw,
18de eeuw,
17de eeuw,
16de eeuw

Mas Albert C. (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)
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138987

Directeurs‐ en conciërgewoning

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 55 (Kluisbergen)

Directeurswoning en conciërgewoning, opgericht in 1927 door E.
Spiers, gelijktijdig met achterliggende doch sinds 1988 gesloopte
mechanische weverij.

directeurswonin interbellum
gen,
conciërgewonin
gen

138988

Boerenwoning en bedrijfsgebouw

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat 79 (Kluisbergen)

Achterin gelegen bakstenen boerenhuis van vijf traveeën onder
zadeldak, gebouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw ter
vervanging van een ouder huis.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
tweede kwart
bijgebouwen
19de eeuw

138989

Parochiekerk Sint‐Jan in d'Olie met
omringend kerkhof

Kluisbergen

Zulzeke

Zulzekestraat zonder nummer
(Kluisbergen)

Naar het oosten georiënteerde dorpskerk met Heilig Kruis als tweede
patroon. Kerkkoor ingeplant aan de straatzijde en voorgevel gericht
naar de hoeve Hof ten Hove. Omringend ovaalvormig oud kerkhof
met bakstenen kerkhofmuur.

roepstenen,
parochiekerken,
omheiningsmur
en, kerkhoven,
hekpijlers,
hekken

tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw,
15de eeuw,
14de eeuw,
13de eeuw

138902

Hof Ten Broecke

Kluisbergen,
Maarkedal

Zulzeke

Kapoenstraat 18 (Kluisbergen)

De grote hoeve is een site met walgrachten, als foncier horend bij de
gelijknamige heerlijkheid, die minstens opklimt tot het derde kwart
van de 16de eeuw. Het boerenhuis, gedateerd 1844, is representatief
voor de midden 19de‐eeuwse grote hoevebouw in de Vlaamse
Ardennen.

aardappelkelder
s, schuren,
boerenwoninge
n, watermolens,
braskoten,
stallen,
bruggen,
hoeven, poorten
(bijgebouwen),
schermbeplanti
ngen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

138980

Hoeve Paepscheure met watermolen

Kluisbergen,
Maarkedal

Zulzeke

Zeelstraat 2 (Kluisbergen)

Achterin gelegen hoeve met boerenhuis met oude kern waarschijnlijk
uit de eerste helft van de 19de eeuw of midden 19de eeuw. Aan de
Molenbeek, overblijfselen van interessante watermolen, bakstenen
molenhuis onder pannen zadeldak, waarschijnlijk nog grotendeels uit
17de of 18de eeuw.

sites met
walgracht,
watermolens,
hoeven,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
18de eeuw,
17de eeuw

138993

Hoeve Bordebure

Kruibeke

Bazel

Barbierstraat 55 (Kruibeke)

Hoeve, bestaande uit een aaneenschakeling van vier tegen elkaar
aansluitende delen, haaks op de straat en gedateerd 1732. IJzeren
ingangshek met neogotische pijlers.

hekken,
hekpijlers,
hoeven

tweede kwart
18de eeuw

138999

Hoeve met losse bestanddelen

Kruibeke

Bazel

Breestraat 2 (Kruibeke)

Oorspronkelijk omwalde open hoeve bestaande uit woonhuis, kleine
stal en schuur. Rest van omwalling behouden aan noordzijde.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139000

Dorpskom Bazel

Kruibeke

Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan,
Fazantenlaan, Hazenpad, Joris
D'Hondtstraat, Kemphoekstraat,
Kerkstraat, Koningin Astridplein,
Kruibekestraat, Lamperstraat, Oud‐
Hoflaan, Parklaan, Pastoor Pungsstraat,
Plezantstraat, Rupelmondestraat,
Verkortingsdijk, Weispoel (Kruibeke)

Het dorpsgezicht van de dorpskom van Bazel concentreert zich rond
Koningin Astridplein met de parochiekerk Sint‐Pieter en het
kasteeldomein van Wissekerke met park.

dorpen

1036/1748

datering

stijl

gotiek

gotiek

plantensoort

context

persoon

Bourgois L. (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Pauwels Pierre A.E. (Ontwerper),
Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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139006

Klompenmakerij De Kimpe

Kruibeke

Bazel

Daalstraat 91 (Kruibeke)

Klompenmakerij uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitzonderlijk arbeiderswonin voor WO I,
interbellum
gen,
bewaarde site met klompenmakerswoning, blokstal met werkhuis,
klompenmakerij
rookoven en een zone voor stockage van de boomstammen.
en, ovens

139018

Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

Kruibeke

Bazel

Haagdam zonder nummer (Kruibeke)

Neogotische kapel van baksteen, in 1921 opgetrokken, naar ontwerp betreedbare
kapellen (klein
van architect J. Denil. Rechthoekig beukje van één travee met
erfgoed)
driezijdige apsis.

139023

Hoeve Coolemhof

Kruibeke

Bazel

Heirstraat 34 (Kruibeke)

Omwalde hoeve met woonhuis en dwarsschuur, gelegen aan het
einde van een dam en reeds vermeld in 1572. De omwalling is heden
grotendeels gedempt, doch nog duidelijk aangegeven in het
landschap. Huidig woonhuis gebouwd in 1927.

139024

Schans Landmolen

Kruibeke

Bazel

Heirstraat zonder nummer (Kruibeke)

De schans Landmolen is één van de 12 betonnen pantserschansen van redoutes
de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Hij werd gebouwd in de
periode 1906‐1914.

voor WO I

139028

Burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Hoogstraat 19 (Kruibeke)

Alleenstaand huis met bakstenen lijstgevel van 1918; drie traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak.

WO I

139029

Boerenwoning

Kruibeke

Bazel

Hoogstraat 38 (Kruibeke)

Hoeve waarvan enkel nog het woonhuis uit de tweede helft van de
17de eeuw behouden is.

boerenwoninge tweede helft
17de eeuw
n, hoeven,
wagenhuizen,
waterpompen

139030

Stoompompstation Bazelbroek en
Rupelmondebroek

Kruibeke

Bazel

Kallebeek zonder nummer (Kruibeke)

Het voormalige stoompompstation van het Basel‐ en
Rupelmondebroek werd in 1889 gebouwd. De hele constructie werd
gemaakt naar ontwerpen van ingenieur Korevaar uit Delft.

pomphuizen,
sluizen

139041

Hoeve

Kruibeke

Bazel

Kemphoekstraat 2 (Kruibeke)

Open hoeve met vernieuwd woonhuis. Het beboomde erf, met nog
een deel van het oude woonhuis uit de 19de eeuw, is omzoomd door
een meidoornhaag en bevat twee opmerkenswaardige schuren. Grote
bakstenen dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak, deels met
mechanische pannen, deels met riet.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

139042

Heilige Petrus‐kapel

Kruibeke

Bazel

Kemphoekstraat zonder nummer
(Kruibeke)

Straatkapel uit 1902, gewijd aan de Heilige Petrus, patroonheilige van betreedbare
kapellen (klein
de parochie en gelegen tegenover de lindedreef die leidt tot het
erfgoed)
kasteel van Wissekerke.

139043

Dorpswoning

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 10 (Kruibeke)

Huis met bepleisterde en beschilderde gevel uit de tweede helft van
de 19de eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

139044

Boerenburgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 118‐120 (Kruibeke)

Boerenburgerhuis met voortuin; vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenburgerhu tweede helft
izen
19de eeuw

139045

Boerenburgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 122 (Kruibeke)

Boerenburgerhuis; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de
20ste eeuw.

eerste helft
schuren,
boerenburgerhu 20ste eeuw,
vierde kwart
izen
19de eeuw

1037/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

neogotiek

Denil J. (Ontwerper)

boerenwoninge interbellum
n, schuren, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

Bolsée frères et cÂ° (Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

neogotiek

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

139046

Woning van het Geelhof en motte

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 220 (Kruibeke)

tweede kwart
Gelegen aan het einde van een vrij lange dreef of dam. Woonhuis van walgrachten,
17de eeuw
hoeven met
zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, op een zolderbalk
losse
1641 gedateerd. Baksteenbouw op een gecementeerde plint.
bestanddelen,
sites met
walgracht,
stallen, dreven,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

139047

Boerenburgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 255 (Kruibeke)

Boerenburgerhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenburgerhu vierde kwart
van 1879. Baksteenbouw op lage plint.
izen
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139048

Dorpswoning

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 32 (Kruibeke)

Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak . Decoratief
gebruik van baksteen.

139049

Burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 36 (Kruibeke)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. Beschilderde
gecementeerde lijstgevel op arduinen plint met getralied
keldervenster.

burgerhuizen

139050

Brouwerij

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 41 (Kruibeke)

Woonhuis met zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. Rechts ervan, voormalig
brouwerij‐ en mouterijgebouw, haaks op de straat ingeplant.

tweede kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
fabrieksschoors
tenen,
mouterijen

139051

Twee burgerhuizen

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 47 (Kruibeke)

Oorspronkelijk één dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw burgerhuizen
van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

139052

Hoekhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 52, Kerkwegels 2 (Kruibeke)

Huis van vijf traveeën + één travee, onder afgewolfd zadeldak uit het dorpswoningen derde kwart
derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

139053

Hoekhuis

Kruibeke

Bazel

Kerkstraat 54 (Kruibeke)

Hoekhuis van drie + vier traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgekalkte lijstgevel op vernieuwde arduinen plint.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

139054

Kapel Heilige Anna

Kruibeke

Bazel

Kerkwegels zonder nummer (Kruibeke)

Neorenaissancistische kapel met driezijdige apsis en zadeldak,
gebouwd circa 1828.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139055

Hoeve gedateerd 1711

Kruibeke

Bazel

Kinderstraat 3 (Kruibeke)

Boerenhuisje met bepleisterde en witgekalkte gevel, met jaartal 1711 boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
in geglazuurde steentjes.
n, hoeven,
schuren

139066

Burgerhuis van 1914

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 11 (Kruibeke)

Neotraditioneel burgerhuis van 1914 (kadasterarchief).

139067

Woning Klein Kasteel en kapel

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 16, 15A‐B (Kruibeke)

burgerhuizen,
In 1846 gebouwd als twee afzonderlijke woningen; in 1874
(kadasterarchief) tot één eigendom versmolten en waarschijnlijk aan kapellen
(gebouwen en
de buitenzijde ook grondig aangepast.
structuren)

1038/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl
traditioneel

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neorenaissance

traditioneel

WO I

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

traditioneel,
neogotiek

plantensoort

context

persoon
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datering
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139068

Kasteeldomein van Wissekerke

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 17‐18, 17A‐C, Lange
gaanweg 1 (Kruibeke)

Kasteel op vierkante plattegrond en oorspronkelijk volledig in het
water. In het park, aangelegd in landschappelijke stijl, bevinden zich
een reeks bakstenen hoevegebouwen. Merkwaardig is vooral de
ronde bakstenen duiventoren. De ingangspoort bestaat uit twee
vierkante bakstenen woontorens van twee bouwlagen uit 1832‐33.
Smeedijzeren hangbrug die de twee delen van het park met elkaar
verbindt. Voormalige kasteeldreef ten noorden van het park,
uitmondend in de Kemphoekstraat.

dreven, hoeven,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
tuinbruggen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren),
duiventorens,
waterkastelen,
private parken

vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

139069

Huis De Eenhoorn

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 20 (Kruibeke)

Voormalige zetel van de Vierschaar en schepenhuis van het Land van
Waas. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in traditionele verankerde baksteenarchitectuur met tegen
rechter zijgevel bewaarde arduinen dorpspomp. Het juiste bouwjaar
is onbekend, doch in 1452 speelde het gebouw reeds een rol in de
slag om Bazel, toen het als verschansing diende tegen de Franse
troepen van Filips de Goede.

gerechtsgebou vierde kwart
16de eeuw
wen,
schepenhuizen,
waterpompen

139070

Hoekhuis

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 24 (Kruibeke)

Hoekhuis van één bouwlaag en respectievelijk twee, een en twee
traveeën onder afgewolfd zadeldak van 1856.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

139071

Neotraditioneel burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 26 (Kruibeke)

Huis in neotraditionele stijl, opgetrokken in 1888. Gecombineerde
lijst‐ en trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

139072

Stadswoning

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 27 (Kruibeke)

Huis met bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen
onder afgewolfd zadeldak, van 1856.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

139073

Gemeentehuis van Bazel

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 28 (Kruibeke)

Oud gemeentehuis, opgevat als een rechthoekig neoclassicistisch
gebouw van 1842‐44 met vijf traveeën en één bouwlaag onder
schilddak.

gemeentehuize tweede kwart
n
19de eeuw

139074

Stadswoning

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 29 (Kruibeke)

Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel van 1856 (kadasterarchief); drie stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (Vlaamse
pannen).

139075

Hoekhuis

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 30 (Kruibeke)

Hoekhuis van 1871. Dubbelhuistype van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder afgesnuit zadeldak.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

139076

Hoekhuis

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 32 (Kruibeke)

Hoekhuis met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder
schilddak, eind 18de eeuw te dateren.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

139065

Eenheidsbebouwing van 1905

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein 9‐10, 11 (Kruibeke)

Neotraditionele baksteenarchitectuur van één bouwlaag onder
doorlopend leien zadeldak met brede overstek, en voorzien van
getrapte dakvensters.

dorpswoningen voor WO I

neotraditioneel

1039/1748

traditioneel

neotraditioneel

neoclassicisme

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper),
Verly François (Ontwerper),
Vifquain Jean‐Baptiste
(Ontwerper)
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139077

Parochiekerk Sint‐Pieter

Kruibeke

Bazel

Koningin Astridplein zonder nummer
(Kruibeke)

De romaanse bidplaats die reeds voor 964 de rang van parochiekerk parochiekerken derde kwart
14de eeuw,
had verworven, werd circa 1364 vervangen door een driebeukige,
derde kwart
georiënteerde gotische kruiskerk van vijf traveeën met vieringtoren
16de eeuw,
en koor van drie traveeën met polygonale apsis, sacristie (zuid) en
eerste kwart
winterkapel (noord). Pseudo‐basiliek van gekantrechte zandsteen. De
18de eeuw,
kerk kende door de eeuwen heen veel aanpassingen en
vierde kwart
verbouwingen.
19de eeuw,
interbellum

139078

Burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 1 (Kruibeke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; in
het eerste kwart van de 20ste eeuw te dateren.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

139079

Oud Hospitaal

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 10‐14, zonder nummer
(Kruibeke)

Voormalig hospitaal opgericht in 1823 door de rijke boerendochter
Amelberga Stoop in hofstede daterend van 1771, bestaande uit twee
dubbelhuisjes aan de straatzijde van drie traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak in verankerde baksteenbouw met gepikte plint en
gewitte gevel en achterliggend woonhuis van één bouwlaag en zeven
traveeën onder zadeldak voorzien van twee houten dakkapellen en
een dakvenster boven de centrale travee. Vanaf 1855 werd het
hospitaal overgenomen door de zusters van Barmhartigheid van
Ronse en werden belangrijke uitbreidingswerken doorgevoerd,
waaronder bouw van achterliggende kapel. Eenvoudige, eenbeukig
bakstenen kapel met driezijdige apsis gebouwd in 1856 in opdracht
van Philip Vilain XIIII.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
godshuizen

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139080

Huis De Klok

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 19 (Kruibeke)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd burgerhuizen
1911.

139081

Pastorie ontworpen door K. Nissens met
tuin

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 2 (Kruibeke)

Rechthoekig bakstenen gebouw met omringende tuin in 1905‐06
gebouwd naar ontwerp van architect K. Nissens, ter vervanging van
haar voorgangster van 1745 en staande op het sinds de 10de eeuw
door de pastorie ingenomen pand. Dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken met licht
vooruitspringende middentravee voorzien van rechthoekige deur in
een spitsboognis met tussendorpel op consooltjes en een
heiligenbeeldje van Heilige Petrus in tweedelig bovenlicht.

139082

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Kruibeke
van 1897

Bazel

Kruibekestraat 25‐29 (Kruibeke)

Huis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, volgens cartouche daterend van burgerhuizen
1897. Bakstenen lijstgevel geflankeerd door trapgevels en afgedekt
door zadeldaken.

vierde kwart
19de eeuw

139083

Burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 51 (Kruibeke)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in het
eerste kwart van de 20ste eeuw te dateren.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

139084

Wissenhandel De Wolf

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 57 (Kruibeke)

Bakstenen rijhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, met links
aangebouwde opslagplaats van drie traveeën.

winkels,
derde kwart
opslagplaatsen 19de eeuw

139085

Burgerhuis

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 85 (Kruibeke)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van
arduin.

tweede helft
opgaande
bomen, hekken, 19de eeuw
burgerhuizen

139086

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Kruibeke

Bazel

Kruibekestraat 89 (Kruibeke)

Enkelhuis in art‐nouveaustijl met drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, op een gevelsteen 1906 gedateerd.

burgerhuizen

1040/1748

typologie

pastorieën,
pastorietuinen

datering

stijl

plantensoort

gotiek

context

persoon
Maris Raymond (Ontwerper), Van
Kerkhove Pieter (Ontwerper)

voor WO I

voor WO I

voor WO I

Nissens Charles (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Fagus sylvatica
'Atropunicea'

art nouveau
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naam

139108

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Herenhuis, koetshuis en brouwerijgebouw Kruibeke

Bazel

Nieuwe baan 181 (Kruibeke)

Alleenstaand herenhuis met voortuin met notenboom, een voormalig notenbomen of ‐ tweede kwart
19de eeuw
struiken,
koetshuis aan de straatzijde en een voormalig brouwerijgebouw
koetshuizen,
rechts van het woonhuis.
herenhuizen

139124

Hof ter Elst

Kruibeke

Bazel

Oude kerkstraat 5 (Kruibeke)

Omwalde hoeve op de plaats van een ridderlijk kasteel, reeds gekend boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
in 1320, en zijn naam ontlenend aan de begroeiing van de plaats
paardenstallen,
namelijk elzenkreupelhout.
sites met
walgracht

139125

Meergezinswoning

Kruibeke

Bazel

Parklaan 99 (Kruibeke)

meergezinswoni 19de eeuw
Alleenstaande meergezinswoning van tien traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met brede overstek op schoorstukken, uit ngen
de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw.

139126

Hoeve met losse bestanddelen

Kruibeke

Bazel

Portugezenstraat 11 (Kruibeke)

schuren
Bewaarde dwarsschuur van open hoeve met losse bestanddelen.
Eenvoudige bakstenen constructie met rechthoekige muuropeningen
onder zadeldak.

139127

Vaerenthoekhoeve

Kruibeke

Bazel

Portugezenstraat 7 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis, dwarsschuur, karrenkot en kleinere
bijgebouwen uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Het erf is
omzoomd met een hulsthaag.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hagen,
schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

traditioneel

139128

Eenheidsbebouwing van 1914

Kruibeke

Bazel

Rupelmondestraat 50‐64 (Kruibeke)

Speelse ritmering in de gevels door afwisseling van trapgevels,
lijstgevels, puntgevels en zadeldaken met dakkapellen (leien).

stadswoningen WO I

neotraditioneel

139129

Herenhuis

Kruibeke

Bazel

Rupelmondestraat 59 (Kruibeke)

Alleenstaand herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
ruime voortuin, gekasseide oprit en gietijzeren straathek.

herenhuizen,
hekken

tweede helft
19de eeuw

139130

Steegbeluik Duikeldam

Kruibeke

Bazel

Rupelmondestraat 81, 85‐95 (Kruibeke)

Steegbeluik uit begin 20ste eeuw, haaks op de straat ingeplant en
voorzien van gedeeltelijke wegverharding.

beluiken

voor WO I

139132

Boerenhuis gedateerd 1805

Kruibeke

Bazel

St.‐Pietersdoorn 19 (Kruibeke)

interbellum,
Oorspronkelijk een boerenhuis van één bouwlaag gedateerd 1805 op schuren,
eerste kwart
de deurlatei, en circa 1930 met één verdieping verhoogd. Dubbelhuis hoeven,
boerenwoninge 19de eeuw
van vijf traveeën onder zadeldak.
n

139133

Boerenwoning

Kruibeke

Bazel

St.‐Pietersdoorn 4 (Kruibeke)

tweede helft
schuren,
Oorspronkelijk twee aaneensluitende dubbelhuisjes onder
boerenwoninge 18de eeuw
doorlopend zadeldak uit de tweede helft van de 18de eeuw, heden
omgevormd tot een boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag n
met recente bijvoeging van drie traveeën links.

139134

Hoeve Groenhof

Kruibeke

Bazel

St.‐Pietersdoorn 6 (Kruibeke)

Achterin gelegen woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak voorzien van twee recente dakkapellen met zadeldakje van
1785 (gedateerde balkslof).

138990

Stadswoning gedateerd 1868

Kruibeke

Kruibeke

Ambachtstraat 21 (Kruibeke)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit stadswoningen derde kwart
het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

138991

Hoeve Rottier

Kruibeke

Kruibeke

Annekensstraat 1 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis van 1629 en dwarsschuur, en ruim begraasd
voorerf. Woonhuis met gewitte voorgevel van het dubbelhuistype van
vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Deels houten, deels
bakstenen dwarsschuur in oorsprong onder uitzonderlijk hoog, nog
ten dele rieten schilddak met centrale opwelving.

1041/1748

typologie

datering

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven,
schuren

tweede kwart
schuren,
17de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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typologie

datering

138992

Sint‐Annahoeve

Kruibeke

Kruibeke

Annekensstraat 13 (Kruibeke)

Volledig gerestaureerde en in 1965 vergrote hoevewoning onder
rieten schilddak. Ruitvormig jaarsteentje 1634.

hoeven

na WO II,
tweede kwart
17de eeuw

138994

Herenhuis

Kruibeke

Kruibeke

Bazelstraat 1 (Kruibeke)

Alleenstaand burgerhuis met door ijzeren hek afgesloten beboomde
voortuin; zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
vorstkam. Paardenstallen in neotraditionele stijl, met
trapgevelbekroning en rondbogige muuropeningen.

paardenstallen, voor WO I,
eerste kwart
hekken,
19de eeuw,
herenhuizen
17de eeuw

neotraditioneel

138995

Neogotische stadswoning van 1912

Kruibeke

Kruibeke

Bazelstraat 25 (Kruibeke)

Neogotisch rijhuis van 1912, van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, vroeger voorzien van twee dakvensters.

stadswoningen voor WO I

neogotiek

138996

Burgerhuis

Kruibeke

Kruibeke

Bazelstraat 367 (Kruibeke)

Alleenstaand burgerhuis uit 1909, van twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

138997

Tuinwijk naar ontwerp van François Van
Rompaey en Frans Cools

Kruibeke

Kruibeke

Bazelstraat 60‐90, Vredelaan 1‐12, 14‐28, Tuinwijk met een 70‐tal woningen, midden jaren twintig gerealiseerd sociale
door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij woningen,
Vrijheidslaan 1‐27, Zegelaan 51‐66
tuinwijken
voor Huisvesting naar ontwerp van architecten Frans Cools en
(Kruibeke)
François Van Rompaey. Tussen 1955 en 1963 werd de wijk uitgebreid
met een 200‐tal typische sociale woningen.

138998

Hoeve Wwe. Van Havere

Kruibeke

Kruibeke

Boerenstraat 51 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis, dwarsschuur en aanhorigheid. Woonhuis van
het dubbelhuistype vermoedelijk uit het vierde kwart van de 18de
eeuw van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met deels
aarden, deels met gras begroeid binnenerf met ligusterhaag en
gietijzeren inrijhek. Houten dwarsschuur onder afgewolfd rieten dak
binnen gedateerd 1783

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren,
hekken, hagen,
boerenwoninge
n

139001

Wallenhof

Kruibeke

Kruibeke

Broekdam‐Noord 4 (Kruibeke)

Rest van een kasteel, reeds in 1538 in akten vermeld. Van de hoge
ouderdom getuigen enkel nog de al of niet toegemetste kruis‐ en
kloosterkozijnen in voor‐, zij‐ en achtergevel.

landhuizen

tweede kwart
16de eeuw

139002

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Kruibeke

Kruibeke

Broekdam‐Zuid 18 (Kruibeke)

Vrij grote bakstenen kapel, rechthoekig met driezijdige sluiting en
afgedekt door een zadeldak; in 1823 heropgebouwd ter vervanging
van haar tijdens de Franse revolutie gesloopte voorgangster van
1734.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
19de eeuw

139005

Kasteeldomein Altena

Kruibeke

Kruibeke

Burchtstraat 11, 61 (Kruibeke)

In 1594 opgetrokken waterburcht ter vervanging van het tien jaar
vroeger afgestookt kasteel. Tot 1850 onafgebroken in het bezit van de
familie Lanfranchie. Bak‐ en zandstenen gebouw op zandstenen
sokkel, en twee bouwlaag onder leien bedakingen, met omgevend
park.

waterkastelen,
hekpijlers,
hekken,
gedenktekens,
private parken,
kastelen
(woningen)

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw

139008

Boerenwoning

Kruibeke

Kruibeke

Gasthuisstraat 15 (Kruibeke)

Boerenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak voorzien van een n
centraal dakvenster.

139019

Hoeve Meirsman met beboomd voorerf en Kruibeke
linde met boomkapel

Kruibeke

Hazarddam 18 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak, volgens
literatuur van 1509. Woonhuis in bak‐ en zandsteen van zeven
traveeën onder zadeldak voorzien van twee dakvensters met
rechthoekig zolderluik met ruim met gras begroeid en beboomd
voorerf met typisch Mariakapelletje aan de linde naast het
ingangshek.

hoeven, hekken, eerste kwart
boerenwoninge 16de eeuw
n,
boomkapellen,
opgaande
bomen,
welkomstbome
n

139020

Hoeve

Kruibeke

Hazarddam 2 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis met 18de‐eeuwse kern. Dwarsschuur onder
afgesnuit zadeldak met wanden nog deels met horizontale houten
beplanking maar grotendeels versteend.

18de eeuw
schuren,
hoeven,
boerenwoninge
n

Kruibeke

1042/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

interbellum

Cools Frans (Ontwerper), Van
Rompaey François (Ontwerper),
Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting Beveren
(Opdrachtgever)

Schadde Joseph (Ontwerper)

Tilia
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139021

Hoeve met losse bestanddelen

Kruibeke

Kruibeke

Hazarddam 29 (Kruibeke)

Open hoeve met woonhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw en
dwarsschuur. Verzorgd voorerf met boomgaard van notenbomen,
waterpomp en mestvaalt waarvoor vier lindebomen wassen; ijzeren
inrijhek.

eerste helft
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
mestvaalten,
waterpompen,
schuren,
hekken,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

139022

Hofstede Heyndrickx

Kruibeke

Kruibeke

Hazarddam 3 (Kruibeke)

Hoeve met achterin gelegen woonhuis van één bouwlaag met
verankerde bakstenen, gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak
uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw met schuur en
bergschuurtje. Beboomd en met gras begroeid voorerf met
meidoornhaag en ijzeren hek.

hoeven met
losse
bestanddelen,
schuren,
hekken, hagen,
boerenwoninge
n

139025

Café De Voermansrust

Kruibeke

Kruibeke

Hollestraat 131 (Kruibeke)

Langgestrekte hoeve met een bewaard, authentiek volkscafé, gelegen cafés,
langgestrekte
in de Kruibeekse wijk Sterhoek. De geschiedenis van de voormalige
hoeven
hoeve zou opklimmen tot de 16de of 17de eeuw. In kern een
verankerde bakstenen boerenwoning van één bouwlaag onder een
pannen zadeldak van vijf traveeën met een gewitte voorgevel op een
gepikte plint.

139026

Hoeve

Kruibeke

Kruibeke

Hondenstraat 20 (Kruibeke)

Hoeve met woonhuis en ten noordwesten ervan dwarsschuur.
Woonhuis van één bouwlaag onder zadeldak voorzien van een
dakvenster met een deels als moestuin in gebruik zijnd voorerf.

139027

Hoeve De kinderen Van Laere

Kruibeke

Kruibeke

Hondenstraat 22 (Kruibeke)

17de eeuw
Hoeve met ruime, beboomde tuin. Achterin gelegen dubbelhuis van hoeven,
één bouwlaag onder wolfsdak voorzien van een dakvenster boven de boerenwoninge
n
deur, te situeren in de 17de eeuw.

139031

Hoekhuis

Kruibeke

Kruibeke

Kapelstraat 2 (Kruibeke)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw.

139032

Dorpswoning

Kruibeke

Kruibeke

Kapelstraat 23 (Kruibeke)

Alleenstaand huis van vier traveeën onder steil zadeldak, uit de 17de dorpswoningen 17de eeuw
eeuw. Verankerde baksteenbouw.

139039

Villa in eclectische stijl

Kruibeke

Kruibeke

Kattestraat 12 (Kruibeke)

Tweelaagse complexe villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in
eclectische stijl met neotraditionele elementen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

139040

Stadswoning

Kruibeke

Kruibeke

Kattestraat 34 (Kruibeke)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

139087

Boerenwoning gedateerd 1673

Kruibeke

Kruibeke

Lange Heihoekstraat 22 (Kruibeke)

Alleenstaand boerenhuis voorafgegaan door boomgaard, omzoomd
door haag van hulst en liguster. Verankerd bakstenen gebouw van vijf
traveeën onder zadeldak voorzien van een centraal dakvenster met
schouderstukken en sierbol.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen

1043/1748

boerenwoninge
n, hoeven,
moestuinen,
schuren

burgerhuizen

datering

stijl

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

20ste eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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gemeente

deelgemeente
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korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Schaliënhuis en klooster Onze‐Lieve‐Vrouw Kruibeke
Visitatie

Kruibeke

Langestraat 12 (Kruibeke)

Klooster van Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie, gevestigd in het
zogenaamde "Huis ten Wijngaarde" of "Schaliënhuis". In 1676
aangekocht door Pastoor Antonius van Daele om het in 1688 officieel
over te dragen aan de Geestelijke Dochters. Wellicht draag het van
dan af de naam 'Het huys van O.L.Vrouw'. Bestaande uit een naar het
binnengebied gekeerd 17de‐eeuws gebouw in traditionele bak‐ en
zandsteenstijl van zes traveeën en twee bouwlagen op een
zandstenen plint, het zogenaamde 'Schaliënhuis', met oostelijk
georiënteerde kapel uit 1735 en 19de‐eeuwse kloostervleugel langs
de Langestraat.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloosters,
gevelniskapelle
n

voor WO I,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
19de eeuw

traditioneel

139089

Burgerhuis gedateerd 1912

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 28 (Kruibeke)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1912.

burgerhuizen

voor WO I

139090

Stadswoning

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 30 (Kruibeke)

stadswoningen voor WO I
Rijhuis van ca. 1912 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met gevelparement van gele baksteen op arduinen plint qua
uitzicht aansluitend bij nummer 28, doch veel soberder uitgewerkt als
begeleidend pand.

139091

Boerenburgerhuis Klein Kasteeltje

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 40 (Kruibeke)

Circa 50 meter achter de rooilijn staand boerenburgerhuis waarvan
de huidige voorgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw dateert.

139092

Burgerhuis

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 55 (Kruibeke)

Art‐nouveau‐getint huis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; drie burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Parement van gele
baksteen, verlevendigd door muurbanden van witte en groene
geglazuurde steen.

139093

Dorpswoning gedateerd 1780

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 62 (Kruibeke)

Dorpswoning met verankerde bakstenen gevel van 1780, van vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

139095

Drie stadswoningen gedateerd 1913

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 72‐76 (Kruibeke)

Drie enkelhuizen, in 1913 opgetrokken in eclectische stijl.

stadswoningen voor WO I

139094

Herenhuis

Kruibeke

Kruibeke

Langestraat 7‐9 (Kruibeke)

Alleenstaand herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met
deels gekasseide voortuin, afgesloten door hoog gietijzeren hek op
arduinen sokkel.

koetshuizen,
herenhuizen,
hekken

139096

Pachtgoedhof met boomkapel in linde en
omwalde boomgaard

Kruibeke

Kruibeke

Melselestraat zonder nummer,
Warandestraat 159 (Kruibeke)

Open hoeve gelegen naast een omwalde boomgaard, met een
woonhuis van het dubbelhuistype, van zes traveeën onder zadeldak
en met jaarsteentjes van 1690 en 1697. Naast de ingang: linde met
votiefkapelletje.

vierde kwart
hoeven met
17de eeuw
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
boomgaarden,
boerenwoninge
n,
boomkapellen,
welkomstbome
n

139101

Dorpswoning gedateerd 1860

Kruibeke

Kruibeke

Molenberg 41 (Kruibeke)

Huis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.
Gedecapeerde bakstenen gevel met gewijzigde rechthoekige
vensters.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

139102

Open hoeve

Kruibeke

Kruibeke

Moortelstraat 103 (Kruibeke)

Open hoeve, met aan de straat gelegen gebouwengroep bestaande
uit woonhuis, dwarsschuur en enkele kleinere aanhorigheden.
Onverhard binnenerf met ijzeren ingangshek.

eerste helft
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n
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plantensoort

context

Tilia

hoeven

eerste kwart
sites met
19de eeuw
walgracht,
hoeven,
boerenburgerhu
izen
eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

tweede helft
18de eeuw

persoon
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139103

Hoekhuis

Kruibeke

Kruibeke

Moortelstraat 99 (Kruibeke)

boerenburgerhu eerste helft
Als hoekhuis gebouwd boerenburgerhuis uit de eerste helft van de
19de eeuw
19de eeuw van vier traveeën onder een haaks zadeldak voorzien van izen
een dakvenster met rondbogig zolderlicht boven de afgeschuinde
hoektravee.

139109

Hoekhuis in neotradionele stijl

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein 11 (Kruibeke)

Hoekhuis in neotraditionele stijl, op een cartouche 1902 gedateerd;
drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Licht
vooruitspringende linker travee bekroond door trapgevel.

139110

Herenhuis

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein 18 (Kruibeke)

Dubbel herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, analoog aan herenhuizen
nummer 15 doch met bepleisterde en beschilderde lijstgevel.

139111

Gemeentehuis Kruibeke

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein 19 (Kruibeke)

Het neogotische gemeentehuis gedateerd in 1870 en toegeschreven gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
aan de Engelse architect W.C. Brangwyn, gebouwd op de plaats van n
een vroegere herberg, vermeld in 1725 en waarvan twee plaatsen
gebruikt werden als schepenhuis. Sober bakstenen gebouw in een vrij
geïnterpreteerde burgerlijke neogotiek van zes traveeën en twee
bouwlagen met horizontale accentuering in de lijstgevel.

139112

Gemeentehuis De Valcke

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein 20 (Kruibeke)

Voormalig gemeentehuis, in 1906 opgetrokken in Jugendstil, doch
met 18de‐eeuwse kern of ter vervanging van een gebouw uit die
periode.

139113

Herberg Groene Lantaarn

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein 22 (Kruibeke)

Huis van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak uit de eerste herbergen
helft van de 19de eeuw.

139115

Gemeentepomp

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein zonder nummer (Kruibeke) Gemeentepomp op de zuidelijke hoek van het plein. Hoge arduinen
constructie bestaande uit vier geledingen.

139114

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Kruibeke

Kruibeke

O.L.Vrouwplein zonder nummer (Kruibeke) Gotische kruisbasiliek, ingeplant te midden van het met gras begroeid parochiekerken interbellum,
derde kwart
en beboomd, en deels gekasseid dorpsplein. De oudste delen van de
17de eeuw,
kerk klimmen vermoedelijk op tot begin 15de eeuw. Driebeukige
eerste kwart
kruiskerk van zes traveeën met vieringtoren, polygonaal koor, ten
15de eeuw
zuiden sacristie en ten noorden bergplaats.

139139

Hoeve De Cock

Kruibeke

Kruibeke

Vossenstraat 10 (Kruibeke)

tweede kwart
hoeven met
Hoeve met losse bestanddelen met ruim met gras begroeid voorerf
18de eeuw
met gietijzeren ingangshek. Woonhuis van het dubbelhuistype van vijf losse
bestanddelen,
traveeën onder zadeldak, gedateerd 1741.
hekken,
boerenwoninge
n

139140

Artilleriepost Eerste Wereldoorlog

Kruibeke

Kruibeke

Vossenstraat zonder nummer (Kruibeke)

Belgische artilleriepost uit 1914 opgetrokken ter verdediging van
Vesting Antwerpen ter hoogte van Kruibeke.

139141

Ongelukskruis

Kruibeke

Kruibeke

Warandestraat zonder nummer (Kruibeke) Arduinen kruis van ca. 1720 staande naast ruime vijver met opschrift : wegkruisen
"Hier is verongeluckt den Eersaemen Joannes Andries den 16 7ber
1720 Oudt 80 Jaer Bidt voor de Siele".

eerste kwart
18de eeuw

139003

Klooster Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie en
Heilig Hartschool

Kruibeke

Rupelmonde

Broekstraat 74‐76 (Kruibeke)

Klooster met bewaar‐ en kantschool van de Zusters van Visitatie van kloosters,
Gent, opgericht omstreeks 1869 na schenking door Maria Vilain XIIII. onderwijsgebou
Voormalig kloostercomplex waarvan enkel gebouw van tien traveeën wen
en twee bouwlagen onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de
eeuw resteert.

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139004

Kapel van de Gekruisigde Jezus

Kruibeke

Rupelmonde

Broekstraat zonder nummer (Kruibeke)

Neoclassicistische ommegangskapel op rechthoekige plattegrond en
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

1045/1748

typologie

burgerhuizen

datering

voor WO I

bunkers,
batterijen

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
ommegangen

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

tweede helft
19de eeuw

gemeentehuize tweede kwart
n
18de eeuw,
voor WO I

waterpompen

stijl

neogotiek

Brangwyn William Curtis
(Ontwerper)

art nouveau

eerste helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Van Haver Pieter (Ontwerper)

gotiek

WO I

neoclassicisme

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Kerricx Willem
Ignatius (Ontwerper), Talboom
Philips (Ontwerper)
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139007

Villa

Kruibeke

Rupelmonde

Ganzemeerstraat 13 (Kruibeke)

Alleenstaande villa uit de tweede helft van de 19de eeuw met ruime
voortuin, drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw

139009

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 1 (Kruibeke)

parochiekerken derde kwart
Ruime barokkerk te midden van het dorpsplein met ten zuiden een
19de eeuw,
plantsoen waarin het standbeeld van Mercator en ten noorden een
derde kwart
parking. De huidige kerk zou naar verluidt staan op de plaats van de
18de eeuw,
eerste kapel uit de 8ste eeuw. Monumentale pseudo‐basiliek, geheel
eerste kwart
uit gekantrechte zandsteen opgetrokken met voorgevel brede, in‐ en
18de eeuw,
uitzwenkende top, bekroond door een gebogen fronton waaronder
derde kwart
het wapenschild van bisschop Maximiliaan van der Noot is
17de eeuw,
aangebracht.
derde kwart
15de eeuw

139010

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 12 (Kruibeke)

19de‐eeuws burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, later gewijzigd tot mansardedak voorzien van een dakkapel
met driehoekig fronton, en drie oeils‐de‐boeuf.

139011

Meisjesschool gedateerd 1871

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 27 (Kruibeke)

Rechthoekig bakstenen gebouw onder zadeldak, volgens gedenksteen gedenktekens, derde kwart
in rechter zijgevel opgetrokken in 1871.
gebouwen voor 19de eeuw
secundair
onderwijs

139012

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 37 (Kruibeke)

Stadswoning met gedecapeerde lijstgevel tussen hoge, vernieuwde
arduinen plint en hoofdgestel bestaande uit fries met ingediepte
panelen en een gekorniste kroonlijst met klossen.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

139013

Complex in neotradionele stijl

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 3A (Kruibeke)

Omvangrijk gebouw, opgericht in 1879 in neotraditionele stijl.
Hoofdgevel van zeven traveeën onder zadeldak staat haaks op de
straat en vormt als het ware de vierde zijde van het kerkplein.

vierde kwart
gebouwen en
19de eeuw
structuren,
gevelniskapelle
n

139014

Beluik Hof van Ament

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 41, 45‐53
(Kruibeke)

Beluikje bestaande uit huisjes van drie traveeën en één bouwlaag
beluiken
onder doorlopend zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

139015

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 46 (Kruibeke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
de 19de eeuw. Lijstgevel op hoge arduinen plint, parement van
gekleurde machinesteen, 1916 gedateerd.

burgerhuizen

WO I, 19de
eeuw

139016

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Geeraard de Cremerstraat 50 (Kruibeke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139017

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Gelaagstraat 9 (Kruibeke)

Satdswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen tweede helft
19de eeuw
met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

139033

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat 20 (Kruibeke)

stadswoningen tweede helft
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw
tweede helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde lijstgevel, met behoud
van bepleisterde en beschilderde muurbanden, cordons en deur‐ en
vensteromlijstingen als decoratief element.

139034

Langgestrekte hoeve

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat 26‐30 (Kruibeke)

Hoevegebouw van 1721. Woonhuis van het dubbelhuistype met
gewitte, sterk gewijzigde voorgevel. Links bakstenen dwarsschuur
onder zelfde nok; rechts lagere aanbouw.

langgestrekte
hoeven

eerste kwart
18de eeuw

139035

Burgerhuis van 1911

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat 4 (Kruibeke)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen in decoratieve
baksteenarchitectuur van 1911, met gebruik van arduin voor plint,
dorpels en aanzetstenen.

burgerhuizen

voor WO I

139036

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat 8 (Kruibeke)

Huis met gedecapeerde lijstgevel op arduinen plint uit de tweede
helft van de 19de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

1046/1748

stijl

barok

19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

Mercx Petrus Paulus (Ontwerper),
van de Sande Rombaut
(Ontwerper), Wauters
(Ontwerper)
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139038

Graventoren

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat zonder nummer (Kruibeke)

waterkastelen,
Ruïne van een waterburcht uit de 12de eeuw, opgericht door de
graven van Vlaanderen. In 1254 vergroot Margaretha van Vlaanderen gedenktekens,
haar kasteel dat in de volgende eeuw min of meer in verval geraakte burchten
doch in januari 1389 door Filips de Stoute grondig hersteld en
verruimd werd tot een burcht met zeventien torens. In 1583
grotendeels verwoest.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw

139037

Kapel ter ere van Jezus

Kruibeke

Rupelmonde

Kasteelstraat zonder nummer (Kruibeke)

Neoclassicistische kapel van 1859 op rechthoekige plattegrond en
afgedekt door een zadeldak met sierlijke houten dakruiter.

derde kwart
19de eeuw

139056

Herenhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 21 (Kruibeke)

Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de herenhuizen
tweede helft van de 19de eeuw, met gedecapeerde lijstgevel. Begane
grond in bossage, volledig met arduin bekleed.

139057

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 23 (Kruibeke)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, met ontpleisterde lijstgevel.

139058

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 4 (Kruibeke)

Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw, vijf traveeën onder zadeldak. Begane grond
volledig gewijzigd in moderne winkelpui.

tweede helft
19de eeuw

139059

Herenhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 52, 52A (Kruibeke)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de herenhuizen
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel op hoge arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

139060

Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 54‐64 (Kruibeke)

Eenheidsbebouwing in traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur van dorpswoningen eerste kwart
16de eeuw
twee bouwlagen onder geknikt zadeldak, aangeduid als geboortehuis
van Gerardus Mercator en heden opgesplitst in zes woningen.

139061

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 65 (Kruibeke)

Stadswoning met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de stadswoningen 19de eeuw
eeuw, van zes traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak.

139062

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 67 (Kruibeke)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en
met gedecapeerde lijstgevel, uit de 19de eeuw,

burgerhuizen

19de eeuw

139063

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 7 (Kruibeke)

Art‐nouveaugetint enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak voorzien van een dakkapel, in het eerste kwart van de
20ste eeuw te dateren.

eerste helft
20ste eeuw

139064

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Kloosterstraat 8 (Kruibeke)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met
beschilderde baksteengevel op gecementeerde plint.

139097

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Mercatorplein 15‐16 (Kruibeke)

Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw; zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

139098

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Mercatorplein 4 (Kruibeke)

Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw; vier traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

139099

Postgebouw

Kruibeke

Rupelmonde

Mercatorplein 6 (Kruibeke)

Postgebouw in neotraditionele stijl opgetrokken in 1909. Combinatie postkantoren
van lijst‐ en trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak voorzien van twee kleine dakkapellen met overhoekse leien
bedaking.

voor WO I

neotraditioneel

139100

Standbeeld van Mercator

Kruibeke

Rupelmonde

Mercatorplein zonder nummer (Kruibeke) Meer dan levensgroot bronzen beeld op vierzijdige arduinen sokkel.
Beeld gesigneerd F. Van Havermaet, 1870 en gegoten te Brussel bij
Cie. des Bronzes, Directeur A. Verhaeren.

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

1047/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

traditioneel

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

standbeelden

Van Havermaet Frans
(Ontwerper)
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139105

Getijdenwatermolen

Kruibeke

Rupelmonde

Nederstraat 2 (Kruibeke)

Watermolen, heden buiten gebruik. Gewit bakstenen gebouw uit de
16de eeuw onder steil zadeldak voorzien van twee dakvensters.
Houten bijbouw tegen de rechter zijgevel.

watermolens

16de eeuw

139104

Molenaarswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Nederstraat 2 (Kruibeke)

Molenaarswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.

molenaarswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

139106

Dorpswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Nederstraat 3 (Kruibeke)

Huis van twee bouwlagen onder steil zadeldak. Volledig gewijzigde
muuropeningen en gevelbekleding. Zijgevels met aandaken op
schouderstukken duiden op oude kern uit de 16de tot 17de eeuw.

dorpswoningen 17de eeuw,
16de eeuw

139107

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Nederstraat 39 (Kruibeke)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
tweede of derde kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel
op lage arduinen plint.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

139116

Hoekhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 10 (Kruibeke)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder haaks zadeldak, in de 19de
eeuw gebouwd, doch in in het eerste kwart van de 20ste eeuw
versierd met beaux‐artsmotieven van cement.

stadswoningen 19de eeuw

139117

Herenhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 11 (Kruibeke)

Herenhuis met bepleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de herenhuizen
eeuw; zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

139118

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 19 (Kruibeke)

Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft
van de 19de eeuw; drie traveeën en twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak.

139119

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 20‐22 (Kruibeke)

Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw; zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

139120

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 25 (Kruibeke)

burgerhuizen
Dubbelhuis uit tweede tot derde kwart van de 19de eeuw van vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Baksteenbouw op hoge
arduinen plint.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

139121

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 27 (Kruibeke)

burgerhuizen
Burgerhuis analoog aan nummer 25; de deurtravee is echter
gemarkeerd door een rechthoekig arduinen balkon met balustrade op
zware consoles.

19de eeuw

139122

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 29 (Kruibeke)

Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen, met bepleisterde stadswoningen tweede helft
19de eeuw
en beschilderde lijstgevel uit het tweede kwart van de 19de eeuw, op
hoge arduinen plint met kleine voetschraper.

139123

Burgerhuis

Kruibeke

Rupelmonde

Oeverstraat 31 (Kruibeke)

burgerhuizen
Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak,
bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

139131

Scheepswerf Chantier Naval de
Rupelmonde

Kruibeke

Rupelmonde

Scheepsbouwersstraat zonder nummer
(Kruibeke)

scheepshellinge voor WO I, na
De scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde werd gesticht in
WO II
n,
1913. In 1962 werd de werf uitgebreid met een tweede
scheepshelling. Betonnen helling van 100 meter lang uitgerust met 15 scheepswerven
wagens op stalen rails.

139135

Buurtspoorwegstation Rupelmonde

Kruibeke

Rupelmonde

Temsestraat 33 (Kruibeke)

Gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in het stationsgebouw eerste helft
eerste kwart van de 20ste eeuw te dateren.
en
20ste eeuw

139136

Pleinbeluik Jongeshof of Poepeshof

Kruibeke

Rupelmonde

Vissersstraat 15‐25 (Kruibeke)

Pleinbeluik bestaande uit zes woonhuizen van twee traveeën en twee paardenstallen, tweede kwart
en een halve bouwlaag onder doorlopend zadeldak. Toegang van één brouwerijen,
19de eeuw
travee met houten laaderker om de mout naar boven te trekken.
beluiken
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tweede helft
19de eeuw

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139137

Stadswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Vissersstraat 33 (Kruibeke)

Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen uit de eerste helft stadswoningen eerste helft
van de 19de eeuw. Bepleisterde baksteenbouw op gepikte plint.
19de eeuw

139138

Arbeiderswoning

Kruibeke

Rupelmonde

Vissersstraat 8 (Kruibeke)

Enkelhuisje van twee traveeën onder zadeldak. Beluikt rechthoekig
venster met geprofileerde zandstenen hoekblokken verraadt oude,
17de‐eeuwse kern.

144585

Schans Lauwershoek

Kruibeke, Temse Steendorp

Haagdam zonder nummer (Temse)

De schans Lauwershoek is één van de 12 betonnen pantserschansen walgrachten,
van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Hij werd gebouwd in redoutes
de periode 1906‐1914. Schansgebouw in (ongewapend) beton met
aarden dek langs de aanvalszijde.

voor WO I

139161

Wegkapel

Kruisem

Huise

Beertegemstraat 28 (Kruisem)

Gewitte bakstenen constructie onder zadeldakje met ijzeren kruis,
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
19de eeuw

139162

Hoeve Malpertuis

Kruisem

Huise

Beertegemstraat 70 (Kruisem)

Hoeve met boerenhuis ten oosten, wagenhuis ten zuiden en
vrijstaande schuur en stallen ten noorden op het met gras begroeide
erf met gekasseide oprit. IJzeren hek en nieuwe muur aan de
westelijke straatzijde.

eerste helft
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekken,
boerenwoninge
n

139189

Hoeve

Kruisem

Huise

Driesstraat 22 (Kruisem)

19de eeuw
Achterin gelegen hoeve met 19de‐eeuws voorkomen met boerenhuis schuren,
ten noorden en dwarsschuur ten westen van het met gras begroeide hoeven,
boerenwoninge
erf.
n

139190

Burgerhuis

Kruisem

Huise

Driesstraat 39 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis uit eind 19de eeuw met voortuin achter
hoge haag en ijzeren hek, rechts aan overhoekse bakstenen pijler.

hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen

139191

Hoeve 't Goed te Liedekerke

Kruisem

Huise

Driesstraat 52 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen met poortgebouw ten noorden, stallen
en overdekte mestvaalt ten noordoosten, nieuwe stallen in plaats van
schuur ten zuidwesten en boerenhuis ten westen van het verharde
haast vierkante erf.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

139192

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Huise

Driesstraat zonder nummer (Kruisem)

Wegkapel op vierkante plattegrond gebouwd circa 1885 door baron betreedbare
G. della Faille d'Huysse ter vervanging van verdwenen barokke Kapel kapellen (klein
erfgoed)
van Onze‐Lieve‐Vrouw opgericht door de familie Borluut in 1643.

139197

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Gansstraat 4 (Kruisem)

Hoeve, mooi ingeplant in een knik van de straat. IJzeren toegangshek
aan overhoekse pijlers op zuidhoek en verschillende gewitte vleugels
gegroepeerd rondom een vierkant, heden als tuin aangelegd
binnenerf.
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typologie

datering

stijl
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arbeiderswonin 17de eeuw
gen

Bolsée frères et cÂ° (Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
hoeven met
19de eeuw,
losse
bestanddelen, 17de eeuw
bakhuizen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

vakwerkbouw
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139198

Hoeve

Kruisem

Huise

Gansstraat 6 (Kruisem)

Gerenoveerd hoevetje met oude, vermoedelijk 18de‐eeuwse kern.

hoeven

18de eeuw

139209

Brouwerij Snoeck en brouwershuis

Kruisem

Huise

Hoogboeregemstraat 3 (Kruisem)

Zeer landelijk gelegen complex van circa 1875 met achterin gelegen
woonhuis en in L‐vorm aan de straat ingeplante brouwerijgebouwen
met vierkante schoorsteen ten noorden. Fraai ijzeren toegangshek
aan vierkante gemetste pijlers tussen lage gebogen muurtjes ten
oosten aan de straat.

vierde kwart
mouterijen,
19de eeuw
hekpijlers,
hekken,
fabrieksschoors
tenen,
brouwerswonin
gen,
brouwerijen

139219

Burgerhuis

Kruisem

Huise

Huiseplein 10 (Kruisem)

gevelniskapelle eerste helft
Burgerhuis met links aanpalend tot tandartspraktijk verbouwde
geboortehuis van musicus F.A. Gevaert, zie gedenkplaat aangebracht n, burgerhuizen 20ste eeuw,
vierde kwart
in 1930 naar aanleiding van de huldiging van het 100‐jarig bestaan
19de eeuw
van België.

139220

Dorpswoning

Kruisem

Huise

Huiseplein 13 (Kruisem)

Dorpshuis van zeven traveeën onder zadeldak, ingeplant op oude,
minstens 18de‐eeuwse rooilijn en huidige voorgevel uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw,
18de eeuw

139221

Pastorie Sint‐Petrus en Urbanusparochie
met tuin

Kruisem

Huise

Huiseplein 14 (Kruisem)

Alleenstaand gebouw met aansluitende tuin uit 1853 met in L‐vorm
aangebouwd voormalig koetshuis, verbouwd tot garage, met
gekasseid voorpleintje, oorspronkelijk onmiddellijk palend aan het
kerkhof.

koetshuizen,
pastorieën,
vijvers,
pastorietuinen

139222

Herenhuis

Kruisem

Huise

Huiseplein 23 (Kruisem)

Achterin gelegen herenhuis met voortuin afgesloten door fraaie
ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet.
Woonhuis van zeven traveeën en één en twee bouwlagen onder
zadeldak in kern zeker opklimmend tot eind 18de eeuw, hoger
opgetrokken en voorzien van een nieuwe voorgevel circa 1905.

voor WO I,
veranda's,
omheiningsmur vierde kwart
en, koetshuizen, 18de eeuw
herenhuizen,
hekken

139223

Boerenwoning

Kruisem

Huise

Huiseplein 3 (Kruisem)

stallen,
Fraai huis van negen traveeën onder zadeldak met centraal getrapt
dakvenster, in zijn huidige vorm daterend van 1872 doch oudere kern koetshuizen,
hekpijlers,
van vroegere hoeve.
hekken,
dorpswoningen

139224

Dorpswoning

Kruisem

Huise

Huiseplein 7 (Kruisem)

Rijhuis uit het interbellum van twee traveeën en twee bouwlagen
onder plat dak met overstekende kroonlijst. Opgetrokken uit
oranjerode baksteen met gecementeerde delen en arduinen plint.

dorpswoningen interbellum

139225

Parochiekerk Sint‐Petrus en Urbanus

Kruisem

Huise

Huiseplein zonder nummer (Kruisem)

Georiënteerde dorpskerk met omringend ovaal kerkhof heden
afgesloten door een laag bakstenen muurtje of haag en rij
acasiaboompjes in plaats van vroegere fraaie ijzeren hekken. Beeld
van Heilige Adalardus op zuil van circa 1900 in noordwestelijke hoek.

13de eeuw,
kerkhoven,
parochiekerken, tweede helft
omheiningsmur 19de eeuw
en, hagen

139232

Vlasroterij Vermeiren

Kruisem

Huise

Kallestraat 2, zonder nummer (Kruisem)

Complex met stapelruimte, zwingelkot en rootbakken met hoge
schoorsteen daterend van 1930.

zwingelarijen, interbellum
vlasfabrieken,
opslagplaatsen,
fabrieksschoors
tenen

1050/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

romaans,
neoromaans

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Coppejans Frans‐
Jozef (Ontwerper), De Cramer
René (Ontwerper), Janssens
Amand Robert (Ontwerper),
Ladon Gustave (Ontwerper),
Martens Dirk (Ontwerper), Rooms
Remi (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper)
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139246

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Keitelstraat 13 (Kruisem)

Hoeve met boerenhuis ten noorden en bedrijfsgebouwen ten westen
van het deels met gras begroeide erf met mestvaalt beschaduwd door
treurwilg; breed ijzeren toegangshek aan gemetste, overhoekse
pijlers ten oosten.

hoeven met
losse
bestanddelen,
mestvaalten,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139247

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Keitelstraat 2 (Kruisem)

Hoeve met boerenhuis ten noorden en aangepast bedrijfsgebouw ten boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
oosten van rechthoekig begraasd erf; ijzeren toegangshek aan
hekpijlers,
bakstenen pijler in het westen.
hoeven met
losse
bestanddelen

139248

Hoeve in U‐vorm

Kruisem

Huise

Keitelstraat 6 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met in U‐vorm ingeplante gebouwen omheen
een rechthoekig verhard erf; breed ijzeren hek aan gemetste pijlers
ten westen aan de straat.

139254

Burgerhuis

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 16 (Kruisem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
eind 19de eeuw. Dubbelhuis met beraapt parement, gepleisterde
hoekketingen en imitatiebreukstenen plint.

139255

Gesticht Vyvens

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 18A‐B (Kruisem)

Voormalig klooster en weeshuis van de zusters van de Kindsheid
Jezu, opgericht door de juffrouwen V. en L. Vyvens in 1887‐89, naar
ontwerp van architect Frans Van Wassenhove.

kloosters,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

139256

Eenheidsbebouwing van vier
stadswoningen

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 2‐8 (Kruisem)

Rijhuizen van twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopend zadeldak, van circa 1910.

stadswoningen voor WO I

139257

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 33 (Kruisem)

Hoeve met gekasseide oprit en rechthoekig met gras begroeid
binnenerf met beschaduwde mestvaalt. Haaks op de straat ingeplant
boerenhuis waarvan twee rechter traveeën voorheen winkeltje, twee
middentraveeën café en twee linker traveeën woonhuis, onder
pannen zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
kippenhokken,
stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

139258

Herberg

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 40 (Kruisem)

Aan de straat ingeplant huis van vijf traveeën onder pannen zadeldak, herbergen
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

139259

Winkel en smidse d'Ouwe Smisse

Kruisem

Huise

Kloosterstraat 43 (Kruisem)

dorpswoningen, voor WO I,
Haaks ingeplant woonhuis van vijf + twee traveeën en twee en één
eerste helft
bouwlaag onder verspringende zadeldaken, in kern uit de eerste helft smidsen,
19de eeuw
winkels
van de 19de eeuw. Ten noorden achter het vroegere winkeltje,
bakstenen gebouw met smidse onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

139260

Hoeve

Kruisem

Huise

Korte Aststraat 1 (Kruisem)

Begin 19de‐eeuwse hoeve van het semi‐gesloten type met in U‐vorm wagenhuizen, eerste helft
stallen, schuren, 19de eeuw
ingeplante gebouwen omheen een verhard erf, van de straat
hoeven, hekken,
afgesloten door een muur en ijzeren hek. Omhaagd achtererf.
boerenwoninge
n

1051/1748

datering
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plantensoort

context
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eerste kwart
mestvaalten,
wagenhuizen, 19de eeuw
stallen, hoeven,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

tweede helft
19de eeuw

Van Wassenhove Frans
(Ontwerper)
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139261

Hoeve 't Goed ten Ast

Kruisem

Huise

Korte Aststraat 10 (Kruisem)

Hoeve in U‐vorm, palend aan het kasteel met ijzeren toegangshek in
noordoostelijke hoek en ommuurd achtererf met kapelletje in de
straatbocht. Boerenhuis van acht traveeën onder pannen zadeldak
met zeer oude kern, herhaaldelijk aangepast in de 19de eeuw en het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
bakovens,
boerenwoninge
n, dreven,
hekken,
paardenstallen,
schuren,
wagenhuizen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139262

Kasteeldomein Den Ast

Kruisem

Huise

Korte Aststraat 10‐14 (Kruisem)

Oorspronkelijk landhuis gebouwd door de Gentse bouwkundige L.
Roelandt en voltooid circa 1850; nadien herhaaldelijk aangepast.
Kasteel met aanhorigheden met onder meer belvedèretoren en serres
mooi ingeplant op de helling boven de beekvallei met aangelegde
rozentuin ten westen en park met vijvers in landschappelijke stijl. Ten
noorden palend aan het kasteel hoeve in U‐vorm, het zogenaamde ''t
Goed ten Ast'. Ten zuiden van het kasteel gelegen hovenierswoning.

hovenierswonin
gen, hoeven,
astronomietore
ns,
druivenserres,
kettingpalen,
tuinvazen,
rozentuinen,
private parken,
vijvers, serres,
landhuizen,
koetshuizen,
dreven,
belvedères

139263

Hoveniershuisje van het kasteel

Kruisem

Huise

Korte Aststraat 14 (Kruisem)

Aan het kasteelpark palend, loodrecht op de straat ingeplant
hoveniershuisje van het kasteel met karakteristiek geelgeschilderde
gevels op gepikte plint, opklimmend tot begin 19de eeuw.

hovenierswonin eerste kwart
gen
19de eeuw

139264

Vier boerenwoningen

Kruisem

Huise

Korte Aststraat 2‐8 (Kruisem)

Verschillende boerenhuisjes van het gehucht Den Ast ingeplant links
en rechts van de voormalige "dreef van den dries naar den Ast",
minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
schuren,
bakhuizen,
boerenwoninge
n, dreven,
hoeven

139282

Burgerhuis

Kruisem

Huise

Lange Aststraat 10 (Kruisem)

Vrijstaande rijwoning met voortuin uit het interbellum, twee traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder zadeldak, 1931 gedateerd op topstuk.

interbellum

139283

Villa Vandenhaute

Kruisem

Huise

Lange Aststraat 20 (Kruisem)

Moderne villa van architect Juliaan Lampens van 1964‐67.

na WO II

139294

Molenaarshuis van de Rooigemmolen

Kruisem

Huise

Loweg 1 (Kruisem)

Oorspronkelijk woonhuis en bedrijfsgebouw ingeplant in de hoek van molenaarswoni 18de eeuw
de straat op een met gras begroeid en omhaagd erf met breed ijzeren ngen, hekken,
hek ten westen. Woonhuis van negen traveeën onder zadeldak, uit de bijgebouwen
18de eeuw.

139308

Molenaarshuis bij de Maldegemmolen en
maalderij Tillieu

Kruisem

Huise

Maldegemstraat 17 (Kruisem)

vierde kwart
maalderijen,
Begin 19de eeuw in bezit van F. Ghyselinck, midden 19de eeuw
gebruikt. In 1889 rechterdeel van huis omgebouwd tot korenmolen, molenaarswoni 19de eeuw,
interbellum
aangedreven met stoom. In 1928, na vernieling door storm en afbraak ngen
van de windmolen, inrichting van een mechanische maalderij. In de
jaren 1930 en 1946, uitbreiding met nieuwe bloemmolens in nieuw
gebouw parallel met de Maldegemstraat.

1052/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl
vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
Roelandt Louis (Ontwerper)

Bonaert Francis (Ontwerper),
Janlet Jules (Ontwerper), Roelandt
Louis (Ontwerper)

Lampens Juliaan (Ontwerper)
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139309

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Maldegemstraat 39 (Kruisem)

Achterin bij de Molenbeek ingeplante hoeve toegankelijk via
gekasseide oprit en ijzeren hek aan vierkante gemetste pijlers met
pannen zadeldakje in het westen. Op een terp gelegen boerenhuis van
zes traveeën onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

tweede kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139314

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Huise

Molendamstraat zonder nummer
(Kruisem)

Heden okergeelgeschilderde bakstenen pijlerkapel onder pannen
zadeldak met ijzeren kruis met ertegenover gelegen twee imposante
linden.

pijlerkapellen

139315

Molenaarswoning Snuifmolen

Kruisem

Huise

Molenstraat 1 (Kruisem)

molenaarswoni vierde kwart
Molenaarshuis van de vroegere stenen olie‐ en graanmolen,
ngen
18de eeuw
zogenaamde Snuifmolen. Woonhuis van zeven traveeën onder
zadeldak uit eind 18de eeuw, ingeplant schuin tegenover de
Huisekoutermolen op een volledig omhaagd en door bomen omgeven
erf.

139316

Semigesloten hoeve

Kruisem

Huise

Molenstraat 26 (Kruisem)

Semigesloten hoeve met vierkant met gras begroeid erf. Boerenhuis
van zeven traveeën samen met twee staltraveeën links en rechts
onder één zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
wagenhuizen

139317

Romp van de Clementsmolen

Kruisem

Huise

Molenstraat 39 (Kruisem)

De molenromp in rood baksteenmetselwerk is wat overblijft van de
Clementsmolen, die in 1902 werd opgericht door Clement D'hondt.
De stenen molen stopte met malen in 1940.

windmolens

139318

Huisekoutermolen

Kruisem

Huise

Molenstraat zonder nummer (Kruisem)

windmolens
De Huisekoutermolen is een houten staakmolen die in het
eeuwenoude molenlandschap op de heuvelkam tussen Leie en
Schelde staat. De molen, die oorspronkelijk in Waregem stond, werd
in 1971 aangekocht door molenexpert Paul Bauters en nadien tussen
1972‐1975 overgebracht naar Huis en maalvaardig gerestaureerd
door Walter Mariman.

139374

Prinsenhofhoeve

Kruisem

Huise

Prinsenhof 1 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen met voornamelijk eind 18de‐ en 19de‐
eeuwse gebouwen, gegroepeerd omheen een vierkant binnenerf met
toegangsdreef naar de Lange Aststraat en het dorpsplein ten
noorden.

19de eeuw,
hoeven met
vierde kwart
losse
bestanddelen, 18de eeuw
boerenwoninge
n, stallen

139379

Hoeve

Kruisem

Huise

Rooigemstraat 13 (Kruisem)

Hoevetje op omhaagd erf met ijzeren toegangshek en gekasseide
oprit. Boerenhuis van zes traveeën thans samen met links
toegevoegde garagetravee onder één mank zadeldak, opklimmend
tot de 18de eeuw.

hoeven, hekken, 18de eeuw
boerenwoninge
n

139380

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Huise

Rooigemstraat 15 (Kruisem)

Achterin gelegen hoeve met bestanddelen rondom een vierkant met
gras begroeid en beplant erf. Boerenhuis van zes traveeën onder
zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

19de eeuw,
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139381

Hoeve

Kruisem

Huise

Rooigemstraat 2 (Kruisem)

Haast volledig gesloten hoeve met volledig gewitte verzorgde
gebouwen rondom een verhard vierkant binnenerf met grasperk in
plaats van vroeger mestvaalt, beschaduwd door een notelaar.
Gebogen voormalig wagenhuis van circa 1900 en boerenhuis van
zeven traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekken,
boerenwoninge
n, hoeven

139429

Twee dorpswoningen

Kruisem

Huise

Wannegemstraat 2‐4 (Kruisem)

Lage dorpshuizen van respectievelijk drie en vijf traveeën onder
doorlopend zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

na WO II, vanaf
1975

vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw,
18de eeuw,
voor WO I

Mariman Walter (Uitvoerder)

Donck Xavier (Ontwerper)
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139144

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Aaishovedriesstraat 7 (Kruisem)

Hoeve met bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant, deels
verhard en met gras begroeid erf, toegankelijk via ijzeren hek aan
overhoekse pijlers aan zuidzijde. Boerenhuis van zeven traveeën
onder zadeldak, opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw.

eerste kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139158

Hof ter Weeden

Kruisem

Kruishoutem

Appelhoekstraat 1 (Kruisem)

Zeer oude, vermoedelijk Frankische nederzetting waarvan de dries
zogenaamd Wedekensdries op grondgebied Kruishoutem ligt, een
bewijs dat de site ouder is dan de parochiegrenzen onder Lodewijk de
Vrome. In de 9de eeuw eigendom van de Gentse Sint‐Pietersabdij.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
distilleerderijen,
hoeven, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen

139159

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Appelhoekstraat 15 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras
begroeid erf en ijzeren toegangshek aan gewitte, overhoekse pijlers.
Ten westen, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139160

Boerenwoning met aanhorigheden

Kruisem

Kruishoutem

Appelhoekstraat 6 (Kruisem)

boerenwoninge 18de eeuw
Zijdelings aan de straat ingeplant boerenhuis met kleine stal en
bakhuis op omhaagd, met gras begroeid erf en ijzeren toegangshek in n, hekken,
hoeven, stallen,
het zuiden.
bakhuizen

139163

Herberg In den Rechten Man

Kruisem

Kruishoutem

Beverhoekstraat 23 (Kruisem)

herbergen
Gebouwd door A. De Kimpe, in 1900. Hoekhuis op splitsing met
Knokstraat met gecementeerde voortrapgevel, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

139169

Notariswoning

Kruisem

Kruishoutem

Brouwerijstraat 11 (Kruisem)

Voormalige notariswoning, in de jaren 1860 met paardenmolen, eind
jaren 1880 stokerij, begin 20ste eeuw tot de jaren 1950 brouwerij,
laatste brouwers Coolsaet. Burgerhuis met voortuin en links
gekasseide oprit naar achterin gelegen voormalige
brouwerijgebouwen.

eerste kwart
brouwerijen,
burgerhuizen, 19de eeuw
distilleerderijen,
fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
notariswoninge
n

139170

Alleenstaand burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Brouwerijstraat 12 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis met kern uit eind 19de eeuw, aangepast in
het eerste kwart van de 20ste eeuw, in omhaagde tuin met
voetgangershek tegenover de deur.

hekken,
burgerhuizen

139171

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Brouwerijstraat 14 (Kruisem)

Gerenoveerd hoevetje met behouden oudere kern, opklimmend tot
de 18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n
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datering

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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139172

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Bunderstraat 5 (Kruisem)

Achterin gelegen hoeve met bestanddelen rondom een vierkant erf
toegankelijk via een aardeweg en ijzeren hek met één behouden
vierkante gemetste hekpijler.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
mestvaalten

139173

Eclectische stadswoning

Kruisem

Kruishoutem

Churchillstraat (Winston)(KRU) 1 (Kruisem) Eclectisch rijhuis volgens bouwvergunning gebouwd in 1905 door
architect Joseph De Backer voor A. Ducatillon.

stadswoningen voor WO I

139175

Villa gedateerd 1905

Kruisem

Kruishoutem

Churchillstraat (Winston)(KRU) 34
(Kruisem)

De villa van 1905 werd gebouwd door de nijveraarsfamilie
Veroughstraete als woning bij een geplande fabriek. Ze werd
ingeplant in een ruime tuin afgesloten door ijzeren hekken tussen
bakstenen pijlers op laag muurtje.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
hekken

139176

Burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Churchillstraat (Winston)(KRU) 35
(Kruisem)

omheiningsmur vierde kwart
Burgerhuis met aanpalende garage en grote ommuurde tuin.
19de eeuw
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit en,
burgerhuizen
eind 19de eeuw.

139174

Burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Churchillstraat (Winston)(KRU) 3‐5
(Kruisem)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, volgens
bouwvergunning van 1893 gebouwd voor A. Ducatillon.

139178

Neogotische directeurswoning

Kruisem

Kruishoutem

Colijnstraat 1 (Kruisem)

directeurswonin vierde kwart
Eclectische vrijstaande woning op het platteland, gebouwd als
19de eeuw
directeurswoning in 1897 bij de steenbakkerij en pannenbakkerij van gen
het kasteel met voornamelijk neogotische stijlkenmerken.

139180

Schoolhuis en gemeenteschool

Kruisem

Kruishoutem

Deinsesteenweg 206 (Kruisem)

Aan de straat palend huis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Kleurrijke baksteenbouw met decoratieve friezen.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

139181

Klooster van de zusters van Opbrakel

Kruisem

Kruishoutem

Deinsesteenweg 212 (Kruisem)

Kloostergebouw, opgericht in 1930 naast een reeds bestaand
schoolgebouw. Deels vrijstaande vleugel met links ijzeren hek naar
achterin gelegen garage en tuin. Recent gerenoveerd gebouw in art‐
decostijl, opgetrokken uit oranje baksteen verwerkt met witte steen
en arduinen plint.

kloosters

interbellum

139182

Boerenwoning

Kruisem

Kruishoutem

Deinsesteenweg 7 (Kruisem)

Onderkelderd langgestrekt boerenhuis van zeven gewitte traveeën,
uit eind 18de eeuw.

vierde kwart
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n

139200

Hoeve Hof ter Schuren

Kruisem

Kruishoutem

Gaversstraat 27 (Kruisem)

Achterin gelegen voormalige hoeve met losstaande bestanddelen op
omhaagd en nog deels omgracht erf met gekasseide oprit en ijzeren
toegangshek; kapelletje rechts ervan.

hoeven met
losse
bestanddelen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

1055/1748

burgerhuizen

datering

voor WO I

stijl

eclecticisme

cottagestijl

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

neogotiek

art deco

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon

De Backer Joseph (Ontwerper)
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139201

Hoevecomplex

Kruisem

Kruishoutem

Geldstraat 12‐16 (Kruisem)

Oorspronkelijk één hoevecomplex ingeplant in de knik van de straat
met vroegere boerenburgerhuis, knechtenverblijf, grote schuur en
stallen gegroepeerd rondom een met gras begroeid erf. Behouden
gewitte bakstenen hekpijlers in het noordwesten.

hekpijlers,
hoeven,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
boerenburgerhu
izen

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139202

Hoeve met aanhorigheden

Kruisem

Kruishoutem

Goedlevenstraat 1 (Kruisem)

Voormalig hoevetje, heden in omhaagde tuin met behouden
bakhuisje, gekasseide oprit beschaduwd door imposante Linde en
nieuw ijzeren toegangshek.

18de eeuw
bakhuizen,
hoeven, hekken,
boerenwoninge
n

139203

Hoeve Weytic

Kruisem

Kruishoutem

Grasstraat 3 (Kruisem)

In de straatbocht ingeplante voormalige hoeve met losse
bestanddelen, volgens gedenkplaat reeds vermeld in 1633. Met gras
begroeid erf en fraai ijzeren in het groen geschilderd hek met
gietijzeren zuiltjes in het westen.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, schuren,
hekken,
boerenwoninge
n

139205

Neerhof met Zaubeekmolen van het
kasteel van Herlegem

Kruisem

Kruishoutem

Herlegemstraat 18 (Kruisem)

Hoeve gelegen ten westen van het kasteel, met aangepaste 18de‐
eeuwse gebouwen, onder meer 1767 gedateerde schuur, en nieuwe
bedrijfsgebouwen. Ten zuiden, bij de Zaubeek, behouden bakstenen
gebouw van watermolen, reeds vermeld in de 14de eeuw, vernieuwd
in 1768.

kasteelhoeven,
schuren,
watermolens,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139206

Kasteeldomein van Herlegem

Kruisem

Kruishoutem

Herlegemstraat 20‐22 (Kruisem)

Kasteeldomein op de grens met Waregem. Heden nog behouden
aanleg zoals gekend uit een plan van 1777 met meerledig site met
walgrachten en afzonderlijk omgracht kasteel met toegangsbrug ten
zuiden, ereplein met in U‐vorm ingeplante dienstgebouwen ten
noorden en ruime rechthoekige omgrachte moestuin en boomgaard
aansluitend ten oosten. Ten oosten, aan de rand van het park,
decoratief uitgewerkt bakstenen tuinpaviljoen van circa 1875.

private parken,
boomgaarden,
conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
tuinpaviljoenen,
toegangsbrugge
n, walgrachten

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

139212

Hoeve d'Huyvetter

Kruisem

Kruishoutem

Hoogrechemstraat 12 (Kruisem)

Gerenoveerde gesloten hoeve met gewitte vleugels onder rode
pannen zadeldaken op vierkante plattegrond toegankelijk via een
doorrit in de oostelijke straatvleugel. Woonhuis van zes traveeën
onder zadeldak met 18de‐eeuwse kern.

18de eeuw
gesloten
hoeven,
mestvaalten,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

139213

Hoeve ter Linden

Kruisem

Kruishoutem

Hoogrechemstraat 5 (Kruisem)

Imposante gesloten hoeve met gewitte vleugels onder pannen
zadeldaken, ingeplant op de grens met Zingem, in kern opklimmend
tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

1056/1748

stijl

vakwerkbouw

classicisme

plantensoort

context

persoon

Vandersmissen Franz
(Ontwerper), Vandersmissen
Jacques M.E. (Ontwerper)
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139214

Eclectische dokterswoning

Kruisem

Kruishoutem

Hoogstraat 27 (Kruisem)

Eclectische villa gebouwd in 1910 als dokterswoning. Omringende
grote beboomde tuin met vijver, aan de straat afgesloten door
lugusterhagen achter lage muurtjes.

afsluitingshagen voor WO I
, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
vijvers,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken,
dokterswoninge
n

139215

Herenhuis Burgemeester Vanderdonckt

Kruisem

Kruishoutem

Hoogstraat 33 (Kruisem)

Herenhuis met behouden U‐vormige aanleg in ruime beboomde tuin,
van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken op arduinen voet.
Voorplein met gekasseide rondgang en centraal grasperk, links en
rechts geflankeerd door koetshuis en stallen en imposante beuk in
rechter hoek.

paardenstallen,
koetshuizen,
herenhuizen,
hekken

139216

Burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Hoogstraat 34‐36 (Kruisem)

Dit goed bewaarde burgerhuis is fraai vrijstaand dubbelhuis uit 1863. burgerhuizen

139217

Hoeve met brouwerswoning

Kruisem

Kruishoutem

Hoogstraat 43 (Kruisem)

Het hoevecomplex met brouwerswoning uit de 19de eeuw getuigt
van de agrarisch gebonden kleinschalige nijverheid in de gemeente
Kruishoutem.

139233

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw eecksken

Kruisem

Kruishoutem

Kapelstraat zonder nummer (Kruisem)

betreedbare
Deel van de Ommegang van het Heilig Schapulier en Onze‐Lieve‐
Vrouw, heropgericht na de beeldenstorm in 1647. Gesloopt in 1779 kapellen (klein
en nog twee maal heropgebouwd. Huidige gewit bakstenen kapelletje erfgoed)
in omhaagd tuintje, gebouwd in 1925 door architect L. Van Hamme.

139239

Twee boerenarbeiderswoningen

Kruisem

Kruishoutem

Kasteelstraat 11‐13 (Kruisem)

Achterin gelegen boerenarbeidershuisjes van elk vijf traveeën onder
één zadeldak op dakvoetconsolenrij, zeker opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

139240

Neerhof van het kasteel Piers de
Raveschoot

Kruisem

Kruishoutem

Kasteelstraat 15 (Kruisem)

Achterin gelegen imposante hoeve met gewitte losstaande
bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant erf. Fraai ijzeren
toegangshek aan bakstenen pijlers aan de straat met oprit tussen
meidoornhagen in de as van de deur links; omhaagde boomgaard
ervoor.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen,
kasteelhoeven,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht

139241

Herberg In de Oude Trompe

Kruisem

Kruishoutem

Kasteelstraat 31 (Kruisem)

Voormalige herberg ingeplant in de straatbocht; stopgezet in 1918.
Verankerd bakstenen dubbelhuis van oorspronkelijk vijf, heden zes
traveeën onder pannen zadeldak, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

stallen,
herbergen

139242

Neerhof bij het kasteeldomein

Kruisem

Kruishoutem

Kasteelstraat 34, 34A‐B (Kruisem)

Oorspronkelijk 18de‐eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen,
begin 20ste eeuw aan elkaar gebouwd tot huidige semi‐gesloten
complex. Opvallend ossebloedkleurig geschilderde vleugels op
vierkante plattegrond toegankelijk via een ijzeren hek in
noordoosthoek.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

1057/1748

opgaande
bomen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hoeven,
paardenstallen,
schuren

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

tweede helft
18de eeuw

Van Hamme L. (Ontwerper)
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139243

Kasteeldomein della Faille d'Huysse

Kruisem

Kruishoutem

139244

Herenhuis

Kruisem

Kruishoutem

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Kasteelstraat 34‐38, 36A, 34A‐B (Kruisem) Het kasteel van Lozer is ook gekend onder de naam kasteel della Faille
d'Huysse. Het kasteeldomein met bijgebouwen bevindt zich in een
uitgestrekt park met vijvers in landschappelijke stijl, begrensd door de
Kasteelstraat ten noorden, de Appelhoekstraat ten westen en de
Lozerbeek ten zuiden. Het park wordt omgeven door bos‐ en
landbouwgronden. Huidige vermoedelijk vroeg 19de‐eeuwse toegang
met houten hek en conciërgewoning aan de Kasteelstraat met schuin
naar oosten leidende dreef naar de in 1844 door de kasteelheren
gebouwde kerk.

private parken,
serpentinevijver
s, opgaande
bomen,
ommuurde
moestuinen,
boogbruggen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
walgrachten,
duiventorens,
bakhuizen,
wagenhuizen,
stallen,
paardenstallen,
omheiningsmur
en, landhuizen,
koetshuizen,
kasteelhoeven,
hondenhokken,
hekpijlers,
hekken, dreven,
conciërgewonin
gen

WO I, voor WO
I, vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
18de eeuw,
17de eeuw

eclecticisme,
neogotiek,
neoclassicisme

Kasteelstraat 4 (Kruisem)

tweede kwart
weverijen,
paardenstallen, 19de eeuw
opslagplaatsen,
koetshuizen,
herenhuizen,
hekpijlers,
hekken

Dit herenhuis bij het begin van de Kasteelstraat werd gebouwd in het
tweede kwart van de 19de eeuw door de Kruishoutemse familie
Goeminne op de plaats van een bestaande hoeve. De gebouwen
werden ingeplant op een typische U‐vormige plattegrond met
gekasseid voorplein en ijzeren toegangshek tussen vierkante
gemetste pijlers.

1058/1748

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Keilig Edouard (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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139238

Kasteeldomein Aaishove

Kruisem

Kruishoutem

Kasteelstraat 6‐10, 6A‐B (Kruisem)

Het 17de‐eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt
park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat, de
Colijnstraat en de Moerasstraat en wordt door een lindedreef
verbonden met de dorpskern.

private parken,
eendenhuisjes,
filterhuizen,
fruitmuren,
ommuurde
moestuinen,
boogbruggen,
waterkastelen,
grachten
(infrastructuur),
toegangsbrugge
n, duiventillen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
vijvers,
tuinpaviljoenen,
serres, poorten
(bijgebouwen),
paardenstallen,
oranjeries,
koetshuizen,
kippenhokken,
ijskelders,
hondenhokken,
hekpijlers,
hekken,
fonteinen,
dreven

interbellum,
WO I, voor WO
I, tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

classicisme,
traditioneel

de Clercq (Ontwerper), Vaerwyck
Valentin (Ontwerper)

139245

Pijlerkapelletje

Kruisem

Kruishoutem

Kazerneweg zonder nummer (Kruisem)

pijlerkapellen
Pijlerkapelletje ingeplant op de splitsing met Hoogmolenstraat en
omgeven door ligusterhaag en struiken. Geschilderde bakstenen pijler
onder schilddak met kruisbekroning. Getraliede rondboognis met
beeldje van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes.

139250

Begraafplaats

Kruisem

Kruishoutem

Kerkhofweg 6 (Kruisem)

Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd in 1844‐1845.
Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen
vierkante, gewitte bakstenen pijlers, beschaduwd door een
imposante beuk. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren
taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.

hekken,
hekpijlers,
oorlogsgedenkt
ekens, kruisen,
opgaande
bomen,
bomenrijen,
afsluitingshagen
,
buitenbegraafpl
aatsen,
funeraire
constructies,
grafkapellen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

Van Parys Antoon (Ontwerper),
Croquison Pierre Nicolas
(Ontwerper), Van Biesbroeck
Louis Pierre (Ontwerper)

139253

Winkelhuis

Kruisem

Kruishoutem

Kerkstraat 12 (Kruisem)

Winkelhuis met oude kern en vroeg‐19de‐eeuwse voorgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder lessenaarsdak.

winkels

eerste kwart
19de eeuw

1059/1748

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

139291

Herberg De Nachtegaal

Kruisem

Kruishoutem

Leeuwerikstraat 2‐4 (Kruisem)

Langgestrekt gebouw van zeven traveeën onder zadeldak, reeds
vermeld in 1774, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

herbergen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw

139295

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Lozermolenstraat 1 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen op omhaagd erf met behouden
gemetste mestvaalt en met boerenhuis van zes traveeën onder
pannen zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw.

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
mestvaalten,
boerenwoninge
n, schuren

139296

Twee identieke dorpswoningen

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 10‐12 (Kruisem)

Twee identieke dorpshuizen van drie en vier traveeën onder
doorlopend zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

139297

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Bijstand

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 16A (Kruisem)

Niet georiënteerd landelijk kerkje van 1844 naar ontwerp van
architect Louis Minard, met voortuin afgesloten door lage muur en
ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning;
achterliggend omhaagd kerkhof.

hekken,
tweede kwart
parochiekerken 19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139298

Kerkhof van Lozer

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 16B (Kruisem)

derde kwart
Het kerkhof van Lozer werd aangelegd achter de parochiekerk Onze‐ hekken,
Lieve‐Vrouw van Bijstand, op grond geschonken door de familie della kerkhofkapellen 19de eeuw,
voor WO I
, kerkhoven,
Faille en gewijd in 1857.
ommegangen,
kruisen,
pijlerkapellen,
struiken,
afsluitingshagen

139299

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van
Bijstandparochie met tuin

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 18 (Kruisem)

De pastorie van Lozer werd links van de parochiekerk gebouwd
achterin een deels ommuurde beboomde tuin, afgesloten door ijzeren
hekken op bakstenen voet tussen ronde bakstenen pijlers. Het
oorspronkelijk huis had drie traveeën en slechts één bouwlaag en
werd gebouwd samen met de kerk in 1844.

stallen,
pastorieën,
hekpijlers,
hekken,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

139300

Twee dorpswoningen

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 22‐24 (Kruisem)

Lage dorpshuisjes achter omhaagde voortuinen, van vijf traveeën
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

139301

Jongensschool van Lozer

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 26 (Kruisem)

Jongensschool, gebouwd in 1867 onder invloed van pastoor De Smet lagere scholen
op grond van de familie della Faille d'Huysse. Bakstenen gebouw van
vijf traveeën onder schilddak met hoge vernieuwde ramen onder
betonnen latei.

derde kwart
19de eeuw

139302

Burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 28 (Kruisem)

Bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

139303

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 58 (Kruisem)

Achterin gelegen voormalige hoeve met losstaande bestanddelen
verscholen achter struiken en bomen.

18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n, bakhuizen

139304

Alleenstaand burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 8 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis in beboomde tuin, van de straat afgesloten
door ijzeren hekken tussen gepleisterde pijlers op arduinen voet.
Voortuin met twee liggende leeuwen die toegangsdeur flankeren.

hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen

1060/1748

stijl

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper)

Vossaert Paul (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper)

voor WO I,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

vakwerkbouw
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139305

Dorpswoning

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat 9 (Kruisem)

Dorpshuisje op de hoek met de kasteeldreef, vier + twee verbouwde
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

hekken,
tweede helft
dorpswoningen 19de eeuw

139306

Grafkapel van de Familie de la Faille
d'Huysse

Kruisem

Kruishoutem

Lozerstraat zonder nummer (Kruisem)

De grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse is opgericht in 1872
en uitgevoerd in de 19de‐eeuwse Rundbogenstill. Het interieur
vertoont neogotische en neoromaanse kenmerken.

grafkapellen

139307

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Machelsestraat 12 (Kruisem)

Hoevetje met boerenhuis van zeven traveeën onder pannen zadeldak,
in kern opklimmend tot eind 18de eeuw. Meidoornhaag en ijzeren
toegangshek aan betonnen pijlers. Met gras begroeid en beboomd erf
met rechts bij de straat fonteintje van de Kattebeek.

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
wagenhuizen,
schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

vakwerkbouw

139310

Gemeentehuis van Kruishoutem

Kruisem

Kruishoutem

Markt 1 (Kruisem)

Oorspronkelijk gebouw van 1870‐75 naar ontwerp van architect
Theophile Bureau, opgetrokken in eclectische bak‐ en
zandsteenarchitectuur met links de raadzaal, rechts café en woning
en vredegerecht op de bovenverdieping.

waaggebouwen, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n,
conciërgewonin
gen

eclecticisme

Bureau Théophile (Ontwerper), De
Backer Joseph (Ontwerper), De
Schuymer Albert (Ontwerper)

139311

Parochiekerk Sint‐Eligius

Kruisem

Kruishoutem

Markt 25 (Kruisem)

Niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg en
noordelijke toren, naar ontwerp van de Kortrijkse provinciale
architect Pierre Croquison en voltooid in 1855.

parochiekerken derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bosschaerts J.B. (Ontwerper),
Croquison Pierre Nicolas
(Ontwerper), Eggermont G.
(Ontwerper), Wielfaert Paul
(Ontwerper)

139312

Oorlogsmonument Eerste en Tweede
Wereldoorlog

Kruisem

Kruishoutem

Markt zonder nummer (Kruisem)

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers
van Kruishoutem, van beide Wereldoorlogen.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

139319

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Nazarethsesteenweg 87 (Kruisem)

Hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf met ijzeren
toegangshek. Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën onder
zadeldak, met oude kern opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen,
boerenwoninge
n

139328

Boerenwoning

Kruisem

Kruishoutem

Neerrechemstraat 65 (Kruisem)

Boerenhuisje op begraasd erf, vijf traveeën onder zadeldak (pannen, boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
nok parallel aan de straat) met gewitte gevels op gepikte plint, uit
derde kwart
stallen,
midden 19de eeuw.
waterpompen, 19de eeuw
bakhuizen

139329

Burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Nieuwstraat 1 (Kruisem)

Onderkelderd bakstenen rijhuis, volgens bouwvergunning van 1906,
van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak met
centraal getrapt dakvenster.

139330

Eclectisch burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Nieuwstraat 10 (Kruisem)

Rijwoning met eclectische voorgevel van gele baksteen, vier traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1905.

139338

't Verbrand Hof

Kruisem

Kruishoutem

Nonnegatstraat 1 (Kruisem)

19de eeuw
Achterin gelegen 19de‐eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen hoeven met
losse
rondom een vierkant, deels met gras begroeid en verhard erf,
oorspronkelijk toegankelijk via een private weg vanaf Machelsestraat. bestanddelen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

1061/1748

burgerhuizen

datering

derde kwart
19de eeuw

stijl

context

persoon

eclecticisme

Van Parys Antoon (Ontwerper)

voor WO I

eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

eclecticisme
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139339

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Nonnegatstraat 3 (Kruisem)

19de eeuw
hoeven met
19de‐eeuwse hoeve met boerenhuis met aangebouwde stallen ten
noorden en verbouwde schuur en bakhuis ten zuiden van een volledig losse
bestanddelen,
verhard erf.
bakhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

139340

Villa

Kruisem

Kruishoutem

Olsensesteenweg 21 (Kruisem)

Oude villa in omhaagde tuin met ijzeren toegangshek aan
gecementeerde pijlers. Gecementeerd bakstenen constructie met
twee hoge bouwlagen onder overstekend zadeldak. Rechts
aanleunende vierkante toren onder leien schilddak met
bliksemafleiders, volgens bouwvergunning van 1905.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
hekken

139341

Boerenarbeiderswoning

Kruisem

Kruishoutem

Olsensesteenweg 5 (Kruisem)

Boerenarbeidershuisje met voortuin afgesloten door fraaie ijzeren
hekken op grijsgeschilderde bakstenen voet; voetgangershek tussen
gietijzeren zuiltjes met pijnappelbekroning.

boerenarbeider eerste helft
20ste eeuw
swoningen,
hekken

139358

Langgestrekte hoeve

Kruisem

Kruishoutem

Ouwegemsesteenweg 247 (Kruisem)

Achterin op het einde van een landweg gelegen langgestrekt hoevetje waterpompen,
langgestrekte
van negen traveeën onder pannen zadeldak, minstens opklimmend
hoeven
tot de 18de eeuw.

139359

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Ouwegemsesteenweg 249 (Kruisem)

Achterin, aan een landweg gelegen hoeve met losstaande
bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels gekasseid erf
met ijzeren toegangshek aan gewitte pijlers in het oosten. Boerenhuis
van zeven traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot begin
19de eeuw.

eerste kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren,
boerenwoninge
n, stallen

139360

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Ouwegemsesteenweg 255 (Kruisem)

Verzorgde omhaagde 18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen
ingeplant bij de Lozerbeek. Toegang via ijzeren hek aan overhoekse
gewitte pijlers in het oosten.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen, schuren,
paardenstallen,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139370

Sint‐Gabriëlkerk

Kruisem

Kruishoutem

Passionistenstraat 17 (Kruisem)

kloosterkerken interbellum
Sint‐Gabriëlkerk van het voormalig Klooster van de paters
Passionisten, waarvan de bouw in 1925 werd aangevraagd. Niet
georiënteerd bakstenen gebouw met pseudo‐basilicale aanleg, brede
middenbeuk van zes traveeën, zijbeuken van vijf traveeën, niet
uitspringend transept en koor van twee traveeën met halfronde apsis
en vierkant klokkentorentje ten zuidoosten aanleunend tegen het
transept.

139371

Hoeve 't Goed De Marolle

Kruisem

Kruishoutem

Passionistenstraat 31 (Kruisem)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis ten
noorden, schuur ten oosten, stallen met bakhuis ten Westen van het
deels met gras begroeide erf.

1062/1748

typologie

datering

voor WO I

18de eeuw

waterpompen, 18de eeuw
paardenstallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

stijl

plantensoort

context

persoon
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139372

Dekenij met tuin

Kruisem

Kruishoutem

Pastorijstraat 15 (Kruisem)

pastorietuinen,
Het alleenstaand herenhuis telde oorspronkelijk vijf, later zeven
traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak met eind 18de‐ afsluitingshagen
, dekenijen,
eeuwse kern, uitgebreid met twee zijtraveeën, een aangepaste
voorgevel en nieuw dak volgens bouwplan van architect J. Devreese pastorieën,
van 1855. Ommuurde voortuin en omhaagde achtertuin met centraal omheiningsmur
en, hekpijlers,
pad en vijver.
hekken

139382

Hoeve Rode Poorte

Kruisem

Kruishoutem

Ropoortstraatje 1 (Kruisem)

Voormalig Goed te Bochaute een pachthoeve en leen van de
heerlijkheid Ayshove, reeds bestaande in 1230 in bezit van Juliana
vanden Bochaute, echtgenote van Daniël Van Machelen I en voor het
eerst vermeld in 1502.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139389

Twee boerenarbeiderswoningen

Kruisem

Kruishoutem

St. Elooiskeer 8‐10 (Kruisem)

Achterin gelegen boerenarbeidershuisjes van drie traveeën onder
pannen zadeldak, uit de 18de eeuw, naar verluidt van circa 1760.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
18de eeuw

139390

Sint‐Elooiskapel

Kruisem

Kruishoutem

St. Elooiskeer zonder nummer (Kruisem)

Oorspronkelijke kapel reeds vermeld in 1375 in de inventaris van
Johanna vander Corben en vermoedelijk gelegen op de hoek met de
Colijnstraat. Huidige kapel gebouwd tegenover het Goed ter Corpen
door de toenmalige eigenaars, de familie De Pourcq, in 1781.

ommegangen, vierde kwart
bedevaartkapell 18de eeuw
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139392

Pesthoeve

Kruisem

Kruishoutem

Stokstraat 5 (Kruisem)

Huidige hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een
vierkant binnenerf voorheen toegankelijk via een gewitte bakstenen
toegangspoort onder pannendak. Ten westen, boerenhuis van
oorspronkelijk zeven traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de
18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n

139142

Hoeve met stoomgraanmaalderij

Kruisem

Kruishoutem

't Leeghoek 2 (Kruisem)

Hoeve, volgens kadastergegevens van circa 1850 tot 1871 met
stoomgraanmaalderij, ingericht in een deel van het bestaande
woonhuis. Vrij imposant onderkelderd boerenburgerhuis van vijf
traveeën en anderhalve bouwlagen, in kern uit het eerste kwart van
de negentiende eeuw.

boerenburgerhu
izen, hoeven,
maalderijen,
veranda's

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139398

Alleenstaand burgerhuis

Kruisem

Kruishoutem

Tjollevelddreef 23 (Kruisem)

Gelegen aan de hoek met Ommegangstraat. Alleenstaande woning
gebouwd door graaf vander Meere circa 1835 op een spievormig
terrein. Toegang op de hoek via een breed ijzeren hek aan betonnen
pijlertjes.

hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

139402

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Kruishoutem

Valhekkenstraat 1 (Kruisem)

Gerenoveerde semi‐gesloten hoeve met gewitte gebouwen op
gepikte plint onder rode pannen zadeldaken. Vierkant, deels verhard
en met gras begroeid binnenerf met centrale notelaar. Boerenhuis
van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

stallen, schuren, 18de eeuw
paardenstallen,
hoeven,
boerenwoninge
n

139403

Stichting Veranneman, centrum voor
beeldende kunst

Kruisem

Kruishoutem

Vandevoordeweg 2 (Kruisem)

Stichting Veranneman, centrum voor beeldende kunst, gebouwd in
1972‐74 door E. Veranneman en zijn echtgenote naar ontwerp van
architect Ch. Van der Plaetse.

musea

na WO II

139430

Ensemble van twee burgerhuizen

Kruisem

Kruishoutem

Waregemsesteenweg 12‐14 (Kruisem)

Ensemble van twee woningen van drie en vier traveeën en twee
bouwlagen onder één schilddak, naar verluidt gebouwd in 1886,
oorspronkelijk met stokerij, later weverij en confectiebedrijf
achteraan, gesloopt in 1919.

hekken,
burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

139431

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Kruishoutem

Waregemsesteenweg zonder nummer
(Kruisem)

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel opgericht volgens bouwvergunning van
1925 en ingeplant te midden van een tuintje.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

1063/1748

typologie

datering
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Devreese J. (Ontwerper)

Steyaert Dirk (Ontwerper)

Van der Plaetse Christiaan
(Ontwerper)
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139436

Hoeve Desmanethof

Kruisem

Kruishoutem

Wedekensdriesstraat 1 (Kruisem)

Door een hulsthaag omgeven hoeve met losse bestanddelen met
ijzeren toegangshek aan overhoekse pijlers in het westen. Witgekalkt
boerenhuis op gecementeerde plint, oorspronkelijk zes traveeën
onder pannen zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139437

Hoeve Goed de Tuercqs

Kruisem

Kruishoutem

Wedekensdriesstraat 4 (Kruisem)

17de eeuw
hoeven met
Het Goed de Tuercqs is een landelijk gelegen hoeve met losstaande
bestanddelen, toegangsweg en hek die ontstond aan het einde van de losse
bestanddelen,
17de eeuw.
stallen, schuren,
paardenstallen,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139438

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Kruishoutem

Wedekensdriesstraat 8 (Kruisem)

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen rondom een
gekasseide erf; dito oprit en ijzeren hek aan gemetste hekpijlers.
Boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de
tweede helft van de 18de eeuw.

tweede helft
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n, mestvaalten

139440

Herberg 't Leeuwken

Kruisem

Kruishoutem

Wijkhuizestraat 10 (Kruisem)

Huis van zeven traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de
18de eeuw.

stallen,
herbergen

139441

Hof te Wijkhuyze

Kruisem

Kruishoutem

Wijkhuizestraat 8 (Kruisem)

Achterin gelegen hoeve met in U‐vorm ingeplande gebouwen; voorerf
met vijver als rest van de vroegere brede walgracht, deels gedempt
circa 1860 en begin 20ste eeuw. Boerenhuis van heden acht traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met klokkenstoeltje, door
middel van ankers 1822 gedateerd in linker zijgevel.

eerste kwart
sites met
19de eeuw
walgracht,
bakhuizen,
mestvaalten,
stallen, schuren,
hoeven,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139442

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Kruishoutem

Zevekotstraat 2 (Kruisem)

Heden semi‐gesloten hoeve met voormalig boerenhuis, heden stallen stallen, hoeven, 18de eeuw
in het noorden, met in L‐vorm aangebouwde recentere stallen in het boerenwoninge
oosten, en nieuw boerenhuis ten zuiden van het verhard vierkant erf. n

139443

Hoeve Goed ter Hoeyen

Kruisem

Kruishoutem

Zevekotstraat 4 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met in L‐vorm gebouwd boerenhuis en stallen
ten zuiden en ten oosten en losstaande schuur ten noorden van het
deels met gras begroeide erf; ijzeren toegangshek geflankeerd door
geschoren hulstboompjes in noordelijke hoek.

139199

Sint‐Ursmaruskapel

Kruisem

Nokere

Gapaardstraat zonder nummer (Kruisem)

grafplaten,
Ingeplant op de hoek met Anzegemsesteenweg, beschaduwd door
vier populieren. Volgens gedenksteen binnenin opgericht in 1912, ter betreedbare
kapellen (klein
ere van de Heilige Ursmarus, beschermheilige van de veestapel.
erfgoed)

1064/1748

datering

18de eeuw

tweede helft
bakhuizen,
stallen, schuren, 19de eeuw
hoeven, hekken,
boerenwoninge
n

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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139235

Neerhof van het kasteel van Nokere

Kruisem

Nokere

Kasteeldreef 10‐12 (Kruisem)

Gerenoveerde hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf
met ijzeren toegangshek aan gewitte pijlers met bolbekroning.
Boerenhuis van zes traveeën onder mank, deels verhoogd zadeldak,
minstens opklimmend tot de 18de eeuw, 19de‐eeuwse stallen en
imposant bakstenen koetshuis.

18de eeuw,
stallen,
19de eeuw
koetshuizen,
kasteelhoeven,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139234

Kasteeldomein van Nokere

Kruisem

Nokere

Kasteeldreef 1‐3, 10‐12 (Kruisem)

Het kasteel van Nokere, een classicistisch waterkasteel van circa
1727, bevindt zich binnen een omhaagd domein met verschillende
vijvers en uitgestrekte tuinen en bossen. De Franse Tuin in het park is
een fraai voorbeeld van het werk van tuinarchitect René Pechère. Een
lange platanendreef verbindt het kasteeldomein met de dorpskern
van Nokere.

kasteelhoeven,
private parken,
leibomen,
beelden,
boogbruggen,
waterkastelen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
vijvers, grotten,
siertuinen,
poorten
(bijgebouwen),
paardenstallen,
maneges,
hekpijlers,
hekken, dreven,
conciërgewonin
gen, sierhagen,
fonteinen,
bomengroepen

139236

Rij bediendenwoningen

Kruisem

Nokere

Kasteeldreef 2‐8 (Kruisem)

Een rij lage boerenarbeiderswoningen die oorspronkelijk dienst
deden als personeelswoningen van het kasteel van Nokere bevinden
zich rechts bij de ingang van de kasteeldreef. De lichtgeel
geschilderde huisjes met gepikte plinten onder pannen zadeldaken
bezitten allen nog de blauw‐ en geelgeschilderde luiken verwijzend
naar de bezittingen van het kasteel.

personeelswoni vierde kwart
18de eeuw,
ngen,
boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

139237

Hoeve met maalderij

Kruisem

Nokere

Kasteeldreef 5‐7, Nokeredorpstraat 28‐30, Oorspronkelijk achterin gelegen hoeve vermoedelijk begin 19de eeuw
28A (Kruisem)
voorzien van nieuw woonhuis aan de straat, uitgebreid met een
maalderij, opgericht als korenstoommolen in 1893, in bezit van de
kasteelheren. Laatst gekend als maalderij De Baere.

139331

Dorpswoning

Kruisem

Nokere

Nokeredorpstraat 11 (Kruisem)

19de‐eeuws dorpshuis van vier traveeën onder pannen zadeldak met dorpswoningen 19de eeuw
verankerde grijsgeschilderde straatgevel op donkergrijze plint, licht
getoogde deur en vensters met luiken.

139332

Parochiekerk Sint‐Ursmarus

Kruisem

Nokere

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)

De parochiekerk Sint‐Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw,
fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het
interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door
de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig
kerkhof omgeeft de kerk.

1065/1748

stallen, schuren,
maalderijen,
ketelhuizen,
hoeven,
boerenwoninge
n

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

datering

na WO II, voor
WO I, derde
kwart 18de
eeuw, tweede
kwart 18de
eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

classicisme

Pechère René (Ontwerper)

romaans,
gotiek,
neogotiek

De Vos Germain (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Van Peteghem
Lambert‐Benoit (Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
18de eeuw

12de eeuw,
13de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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139333

Gemeentehuis van Nokere en herberg

Kruisem

Nokere

Nokeredorpstraat 26 (Kruisem)

Huidig classicistisch gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens jaaranker in rechter zijgevel van 1781, tot
1974 onder meer dienst doende als gemeentehuis. Twee rechter
traveeën met vroeger winkeltje in 1959 gesloopt voor
baanverbreding.

gemeentehuize vierde kwart
n
18de eeuw

139334

Toneelzaal

Kruisem

Nokere

Nokeredorpstraat 49 (Kruisem)

Gebouwd in 1934 door S. Ruffo de Bonneval de la Fare, vrij imposant theaters
bakstenen gebouw met classicistische voorgevel van zes traveeën en
twee bouwlagen onder laag zadeldak.

139335

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Nokere

Nokeredorpstraat 55 (Kruisem)

vierde kwart
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen rondom een vierkant hoeven met
19de eeuw,
losse
verhard erf; populierendreef en ijzeren toegangshek aan betonnen
bestanddelen, 18de eeuw
pijlertjes in het zuidwesten.
bakhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n, duiventillen

139348

Hoeve

Kruisem

Nokere

Oude Molenweg 1 (Kruisem)

Voormalige hoeve op vierkante plattegrond, heden met haaks op de
straat ingeplant boerenhuis en dwarsschuur op deels met gras
begroeid en omhaagd erf met ijzeren toegangshek. Woonhuis van
acht traveeën onder overstekend steil zadeldak, opklimmend tot de
eerste helft van de 18de eeuw.

139349

Hof te Smoor

Kruisem

Nokere

Oude Molenweg 2 (Kruisem)

sites met
Oorspronkelijk site met walgracht met volledig omgracht pachthof
met motte, vijvers en toegangsdreef, reeds vermeld in de eerste helft walgracht,
hoeven
van de 17de eeuw, zie kaart van 1688 eigendom van de paters
Jezuïeten van Gent.

139396

Hof ter Meulen

Kruisem

Nokere

Ter Meulenstraat 1 (Kruisem)

Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen met boerenhuis
en stallen gegroepeerd rondom een vierkant, deels gekasseid en
verhard binnenerf met fraai bloemenperk; toegang via een overdekte
poortgebouw ten noorden op de gracht. Vermeld in landboek van
1702 als behuisde hofstede en op de Ferrariskaart (1771‐78)
omgracht.

vierde kwart
sites met
18de eeuw
walgracht,
stallen, schuren,
poorten
(bijgebouwen),
hoeven,
boerenwoninge
n

139397

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Nokere

Ter Meulenstraat zonder nummer
(Kruisem)

Gewitte bakstenen kapel op gepikte plint, onder pannen zadeldak, in
kern vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw, aangepast eind
19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

139399

Lombaertskapel

Kruisem

Nokere

Turkestraat zonder nummer (Kruisem)

Ruime kapel gewijd aan de Heilige Geest, gesticht in 1725 door de
gebroeders A. en V. Lombaert; ingeplant op het kruispunt met de
Spichtestraat en Vijverdamstraat en omgeven door vier Italiaanse
populieren.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
18de eeuw

139404

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Nokere

Vijverdamstraat 4 (Kruisem)

Omhaagde hoeve met losstaande bestanddelen en fraai ijzeren hek
tussen twee imposante linden.

welkomstbome vierde kwart
n, hoeven met 18de eeuw,
19de eeuw
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen, hekken,
hagen

139405

Boerenwoning

Kruisem

Nokere

Vijverdamstraat 5 (Kruisem)

waterpompen, 18de eeuw
Langgestrekt verankerd, gewit bakstenen gebouw met
gecementeerde plint, van acht traveeën onder zadeldak, opklimmend stallen, hoeven,
boerenwoninge
tot de 18de eeuw.
n

1066/1748

datering

interbellum

eerste helft
schuren,
18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

eerste helft
17de eeuw

stijl
classicisme

classicisme

plantensoort

context

persoon
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139406

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Nokere

Vijverdamstraat 7 (Kruisem)

Achterin gelegen omhaagde hoeve met in U‐vorm ingeplante
gebouwen op met gras begroeid erf. Boerenhuis van zeven traveeën
onder pannen zadeldak met tegen de achtergevel aangebouwde
keuken met bakoven onder afzonderlijk parallel zadeldak, van circa
1800.

bakovens,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139409

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Nokere

Wandelstraat zonder nummer (Kruisem)

pijlerkapellen
Pijlerkapelletje bij de hoeve nummer 26, volledig overgroeid met
klimop. Groengeschilderde rondboognis geflankeerd door zuiltjes met
beeldje van Onze‐Lieve‐Vrouw op houten sokkel met initialen.

139432

Villa

Kruisem

Nokere

Waregemsestraat 14 (Kruisem)

De oude villa ligt achterin, ver van de straat in een sterk golvend
bebost landschap bij de Cordaalbeek. Het gebouw werd opgetrokken
in 1910 door markies P. Ruffo de Bonneval. De villa was aanvankelijk
opgetrokken in een sobere cottagestijl met bakstenen gevels, in de
puntgevels verrijkt met imitatievakwerk.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
veranda's,
serres,
bijgebouwen

voor WO I

cottagestijl

139433

Pastorie Sint‐Ursmarusparochie met tuin

Kruisem

Nokere

Waregemsestraat 19 (Kruisem)

De voormalige pastorie van de Sint‐Ursmarisparochie, gebouwd in
1772 door Louis 't Kindt en Jan Baptist Simoens, is ingeplant ten
noorden van de parochiekerk en bevindt zich in een ruime ommuurde
tuin afgesloten door ijzeren hekken vooraan. Een kerkwegel, aan het
kerkhof geflankeerd door twee linden, leidt in het zuiden naar de
kerk.

pastorietuinen,
afsluitingshagen
, opgaande
bomen,
kerkwegen,
stallen,
pastorieën,
omheiningsmur
en, hekken

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

139434

Domein van Nieuw kasteel

Kruisem

Nokere

Waregemsestraat 33‐35 (Kruisem)

Circa 8 hectare groot domein met park en vijver in landschappelijke
stijl ingeplant tussen de Waregemsestraat en de huidige
Vijverdamstraat. Huidig landhuis gebouwd circa 1860 door V. de
Kerchove de Denterghem, toenmalig burgemeester van Nokere.

private parken, derde kwart
19de eeuw
watertorens,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
landhuizen,
koetshuizen,
hovenierswonin
gen, hekken,
serres,
serpentinevijver
s

139435

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Troost

Kruisem

Nokere

Waregemsestraat zonder nummer
(Kruisem)

Bakstenen kapel, opgericht op het domein van het zogenaamd Nieuw betreedbare
kapellen (klein
Kasteel door J. en M. Ruffo de Bonneval als dank na de Tweede
erfgoed)
Wereldoorlog.

na WO II

139165

Burgerhuis

Kruisem

Ouwegem

Boeregemstraat 12 (Kruisem)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
naar verluidt gebouwd in 1927.

burgerhuizen

interbellum

139210

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Ouwegem

Hooghuisgaverstraat 1 (Kruisem)

Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een
vierkant, grotendeels verhard erf en hoge haag en ijzeren hek aan
gewitte bakstenen pijlers ten oosten aan de straat. Boerenwoning van
zeven traveeën onder zadeldak, rechter zijtopgevel met 1782
gedateerde sieranker.

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

1067/1748

stijl

plantensoort

Tilia, Fagus
sylvatica
'Atropunicea',
Corylus avellana

context

persoon

't Kindt Louis (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

139211

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Ouwegem

Hooghuisgaverstraat 2 (Kruisem)

Bij de Leebeek ingeplante hoeve met losstaande bestanddelen
gegroepeerd rondom een vierkant erf met centrale mestvaalt
beschaduwd door een imposante plataan. Oud boerenhuis van zes
traveeën onder zadeldak met sporen van vlechtingen in linker
zijpuntgevel, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw.

18de eeuw,
hoeven met
17de eeuw
losse
bestanddelen,
mestvaalten,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n,
aardappelkelder
s

139231

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Ouwegem

Huisgaverstraat 26 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n

139281

Burgerhuis met Mariakapel

Kruisem

Ouwegem

Landegemstraat 21 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis in ommuurde tuin met links ervoor, in de
muur ingewerkte kapel geflankeerd door gebogen muurschermen en
bakstenen pijlers; gekasseid voorpleintje. Houten hek tussen
vierkante gewitte pijlers rechts voor het huis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen

139351

Burgerhuis

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 103 (Kruisem)

Huis met voortuin afgesloten door ijzeren hek, vier traveeën en twee hekken,
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
burgerhuizen

139352

Dorpswoning

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 109 (Kruisem)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa winkels,
voor WO I,
1900.
dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

139353

Café en sculptuur

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 123 (Kruisem)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit cafés,
het derde kwart van de 19de eeuw. Spievormige voortuin met terras sculpturen
en plantsoen met bronzen beeldje, Meisje met fluitje van
beeldhouwer Hubert Van der Donckt op initiatief van de vzw
d'Ouwegemse Fluitjes.

139354

Burgerhuis

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 153 (Kruisem)

Dorpshuis, mogelijk voorheen brouwerij, zie gevelsteen met
brouwersattributen, initialen I D C en jaartal 1783 boven de links
gesitueerde poort.

brouwerijen,
burgerhuizen

139355

Dorpswoning

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 155 (Kruisem)

Huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met sporen
van vlechtingen in rechter zijpuntegevel, opklimmend tot de tweede
helft van de 18de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
18de eeuw

139356

Dorpswoning

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 161 (Kruisem)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Beraapte voorgevel op gepleisterde
grijsgeschilderde plint.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

139357

Burgerhuis

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg 173 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis met grote achterliggende tuin en voortuin,
van de straat afgesloten door vernieuwde lagere ijzeren hekken op
bakstenen voet en rij leilinden. Bakstenen dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de jaren 1870.

hekpijlers,
burgerhuizen

1068/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
19de eeuw

Van der Donckt Hubert
(Ontwerper)
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139361

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemsesteenweg zonder nummer
(Kruisem)

Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof, aan de steenweg
afgesloten door fraaie ijzeren hekken op lage bakstenen voet,
achteraan door een hoge gewitte bakstenen muur. Resten van een
romaans kruiskerkje uit de 12de eeuw tot op heden behouden in de
vierkante onderbouw van de kruisingstoren en enkele muurresten in
Doornikse steen.

parochiekerken,
omheiningsmur
en, kerkhoven,
hekpijlers,
hekken,
calvariebergen

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
12de eeuw

neobarok,
romaans

139362

Zondagsschooltje, later toneelzaal

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 1 (Kruisem)

Bakstenen gebouw in L‐vorm, zes en één traveeën onder zadeldak in
kern opklimmend tot jaren 1850, in de tweede helft van de 20ste
eeuw uitgebreid tot huidige vorm en afgewerkt met zijtrapgevels.

zondagsscholen eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139363

Langgestrekte hoeve

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 11 (Kruisem)

Achterin, zijdelings aan de Leefbeek gelegen langgestrekt hoevetje
met een met gras begroeid en omhaagd voorerf met fraai ijzeren hek
aan gietijzeren zuiltjes. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw.

hekken,
langgestrekte
hoeven,
waterpompen

139364

Hof ter Witje

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 13 (Kruisem)

Bij de Leefbeek ingeplante hoeve met gewitte losstaande
bestanddelen rondom een verhard rechthoekig erf. Achterin gelegen
imposant onderkelderd boerenhuis van vijf traveeën onder hoog
zadeldak met bakstenen zijpuntgevels afgewerkt met vlechtingen en
jaarankers 1766 in rechter top.

derde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n, niskapellen

139365

Onderpastorie

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 14 (Kruisem)

Zijdelings aan de straat palend huis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met oudere kern van één bouwlaag,
zichtbaar in rechter zijpuntgevel met sporen van vlechtingen, in zijn
huidige vorm van circa 1880.

gevelniskapelle vierde kwart
n, pastorieën
19de eeuw

139366

Pastorie Sint‐Jan‐Baptistparochie

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 3 (Kruisem)

Pastorie ingeplant ten noorden van het kerkhof, achterin een
ommuurde beboomde tuin en toegankelijk via een poortgebouwtje
onder zadeldak met korfboogdeur en bekronende nis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje en kruis van circa 1910. Dubbelhuis met oude kern,
aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw en huidig voorkomen
van circa 1910.

gevelniskapelle voor WO I,
tweede helft
n, poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw
pastorieën,
omheiningsmur
en

139367

Twee burgerhuizen

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 5‐7 (Kruisem)

Dubbelhuizen, voorheen met voortuintjes, van drie traveeën en twee kosterswoninge eerste helft
n, burgerhuizen 20ste eeuw,
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit het vierde kwart van de
vierde kwart
19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw.
19de eeuw

139368

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 58 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm geschikt rondom een met
gras begroeid en omhaagd voorerf, voorheen met duiventoren, met
fraai ijzeren hek aan betonnen pijlers. Boerenhuis van acht traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, met kern uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

eerste helft
hoeven met
19de eeuw,
losse
bestanddelen, 18de eeuw
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139369

Dorpswoning

Kruisem

Ouwegem

Ouwegemstraat 9 (Kruisem)

Deels vrijstaande dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit het eerst kwart van de 20ste eeuw.

hekken,
eerste helft
dorpswoningen, 20ste eeuw
bijgebouwen

139394

Boerenwoning

Kruisem

Ouwegem

Tempelstraat 8 (Kruisem)

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis van zeven traveeën onder
pannen zadeldak tussen gecementeerde aandaken, in kern minstens
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

1069/1748

eerste helft
18de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper),
Janssens R. (Ontwerper),
Verstraeten Marc (Ontwerper)
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139400

Burgerhuis

Kruisem

Ouwegem

Tweebekenstraat 41 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin omsloten door lage bakstenen burgerhuizen
muurtjes. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met links aanpalende garage onder plat dak, uit de jaren
1920, haast identiek aan Boeregemstraat nummer 12.

139164

Dorpskom Lede

Kruisem

Wannegem‐Lede

Binnenweg, Lededorp, Rechemstraat
(Kruisem)

De kleinschalige dorpskern van Lede wordt onder meer bepaald door dorpen
de parochiekerk Sint‐Denijs, de ten oosten ervan gelegen voormalige
pastorie en enkele 19de‐eeuwse dorpswoningen langs de straat
Lededorp.

139166

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Boviestraat 1 (Kruisem)

Hoeve van het semi‐gesloten type in volledig beboomde omgeving bij
de Plankbeek. Bakstenen gebouwen gegroepeerd omheen gekasseid
binnenerf met centrale, door planten omgeven vroegere mestvaalt.
Alleenstaand, midden 19de‐eeuws vernieuwd boerenhuis van van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak.

mestvaalten,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n, hoeven

139177

Hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Cieskensstraat 1 (Kruisem)

Achterin gelegen voormalige hoeve met verzorgd boerenhuis van zes
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw en groot
bedrijfsgebouw op met gras begroeid erf en toegankelijk via een
verharde landweg.

stallen, schuren, vierde kwart
18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

139195

Brouwerij Tsjoen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Fonteinstraat 4 (Kruisem)

Brouwerij Tsjoen, opgericht in de 19de eeuw, in 1896 uitgebreid tot
stoombrouwerij en stopgezet in 1964. Heden gerenoveerde
gebouwen met bakstenen brouwershuis, vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

derde kwart
schuren,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
brouwerijen

139196

Hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Fonteinstraat 50 (Kruisem)

Achterin gelegen hoevetje, voorheen twee huisjes, op met gras
begroeid erf, in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.

waterpompen, eerste kwart
stallen, hoeven 19de eeuw

139194

Hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Fonteinstraat 6‐12 (Kruisem)

Rest van een circa 1875 tot beluik omgevormde voormalige
cirkelvormig omgrachte hoeve met in U‐vormige ingeplante
gebouwen bij de Leedsebeek.

sites met
walgracht,
hoeven,
beluiken

139193

Dorpskom Wannegem

Kruisem

Wannegem‐Lede

Fonteinstraat, Huisepontweg,
Nokerepontweg, Wannegem‐Ledestraat,
Wannegemdorp (Kruisem)

De dorpskom van Wannegem‐Lede ligt op een heuvelkam tussen de
valleien van de Plank‐ en de Herkplasbeek. De lintbebouwing met
kleinschalige woningen en de Sint‐Machutuskerk gaan terug tot de
18de eeuw.

dorpen

139207

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Hoevenstraat 2 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met private lindendreef gelegen aan de rand van
Wannegemkouter. Grotendeels verhard vierkant binnenerf met
boerenhuis uit de 18de eeuw ten noorden, in L‐vorm aangebouwd
stallen ten westen en vrijstaand bedrijfsgebouw met vroegere schuur
ten oosten.

stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven, dreven,
boerenwoninge
n

139208

Hof ter Linden

Kruisem

Wannegem‐Lede

Hoevenstraat 6 (Kruisem)

Aan de rand van de Wannegemkouter ingeplante hoeve met
losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels
verhard erf met door linden beschaduwde mestvaalt.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

1070/1748

typologie

datering
interbellum

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139218

Hoeve De Stoop

Kruisem

Wannegem‐Lede

Houtavestraat 1 (Kruisem)

Gesloten hoeve met vierkante aanleg en gewitte gebouwen omheen
verhard erf met mestvaalt, ingeplant ten westen van de straat met
private weg in het oosten. Toegang via doorrit in zuidvleugel.
Boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
schilddak, met kern uit de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
gesloten
hoeven, stallen, 19de eeuw
schuren,
distilleerderijen,
boerenwoninge
n, mestvaalten

139226

Burgerhuis

Kruisem

Wannegem‐Lede

Huisepontweg 1‐3 (Kruisem)

burgerhuizen
Achterin gelegen burgerhuis met moestuin. Dubbelhuis van zes
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, in kern opklimmend tot
de eerste helft van de 19de eeuw, uitgebreid met travee rechts.

139227

Boerenwoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Huisepontweg 2 (Kruisem)

Verwaarloosd boerenhuis, voorheen met dorpswinkeltje.
Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen op U‐vormige
aanleg op sterk afhellend erf toegankelijk via ijzeren hek aan
overhoekse gemetste pijlers.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen,
welkomstbome
n

139228

Kasteeldomein van Wannegem‐Lede

Kruisem

Wannegem‐Lede

Huisepontweg 36, 40‐42 (Kruisem)

Het classicistisch kasteel van Wannegem‐Lede werd in 1783 naar
ontwerp van Gilles‐Barnabé Guimard gebouwd in opdracht van baron
Alphonse Baut de Rasmon. De tuinaanleg gebeurde volgens de
typische ganzenvoet met drie vista' s. Het park is voorzien van een
aantal typische tuinelementen van omstreeks 1900: de ommuurde
moestuin met oranjerie, volière, ommuurde boomgaard en het
jachtwachtershuisje. Verspreid liggen verschillende 18de‐eeuwse
tuinpaviljoenen of fabriques.

haha's,
ganzenvoeten,
tuinvazen,
solitaire bomen,
belvedères,
fazantenrennen,
fazantenhokken
, kippenrennen,
kippenhokken,
cenotafen,
private parken,
tholoi,
ommuurde
moestuinen,
beelden,
jachtopzienersw
oningen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
vijvers,
siertuinen,
tempels
(tuinpaviljoenen
), stallen, serres,
oranjeries,
omheiningsmur
en, landhuizen,
koetshuizen,
hovenierswonin
gen, hekpijlers,
hekken,
boomgaarden

1071/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

voor WO I,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

classicisme

Bonaert Francis (Ontwerper),
Guimard Gilles Barnabé
(Ontwerper)
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139230

Westmolen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)

windmolens
De staakmolen met open voet, genaamd Westmolen werd in 1981‐
1987 heropgericht en gerestaureerd in Kruisem, in de deelgemeente
Wannegem‐Lede. De Westmolen, afkomstig uit Houtave, klimt op tot
1737, en staat nu op een hoge molenberg op een heuvelrug,
grotendeels omringd door een wijds landschap. De molen kreeg ook
de naam van Schietsjampettermolen na een incident in 1981. Andere
alternatieve namen zijn 'Grote Molen' of 'molen van Wannegem', de
naam van de molen die oorspronkelijk op dezelfde locatie in
Wannegem stond.

139229

Sint‐Jozefkapel

Kruisem

Wannegem‐Lede

Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)

Te midden van velden, voormalige Sint‐Jozefkapel, een bakstenen
pijlerkapel onder zinken tentdakje met bekronend ijzeren kruis.
Getraliede rondboognis tussen lisenen, heden met Onze‐Lieve‐
Vrouwekapelletje.

pijlerkapellen

139285

Langgestrekte dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Lededorp 14 (Kruisem)

Lager gelegen langgestrekt landelijk dorpshuis met omhaagde
voortuin en fraai ijzeren hek aan gietijzeren zuiltjes met
pijnappelbekroning. Woning van heden acht traveeën onder
doorlopend zadeldak, links topgevel met vlechtingen, uit begin 19de
eeuw.

hekken,
eerste kwart
dorpswoningen 19de eeuw

139286

Dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Lededorp 16 (Kruisem)

Lager gelegen verzorgd dorpshuis met voortuintje, vier traveeën
onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

139287

Rij dorpswoningen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Lededorp 4‐8 (Kruisem)

Rij 19de‐eeuwse dorpshuisjes die de westzijde van het dorpsplein
aflijnen. Nummers 4 en 6 van drie en zeven traveeën onder
doorlopend zadeldak met verankerde gewitte gevel op
grijsgeschilderde en gepikte plint.

dorpswoningen 19de eeuw

139288

Parochiekerk Sint‐Dionysius

Kruisem

Wannegem‐Lede

Lededorp 7A (Kruisem)

Georiënteerde parochiekerk ingeplant op een verhoogde terp ten
noorden van het dorpsplein binnen het nog behouden ommuurde
ovale kerkhof, toegankelijk via een ijzeren hek aan vierkante
gemetste pijlers. Links van hek, bewaarde roepsteen.

roepstenen,
parochiekerken,
kerkhoven,
hekpijlers,
hekken,
omheiningsmur
en

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

De Schrijver A. (Ontwerper)

139289

Pastorie Sint‐Denijsparochie en
zondagsschool en tuin

Kruisem

Wannegem‐Lede

Lededorp 9, 9A (Kruisem)

De voormalige pastorie van Wannegem‐Lede is ingeplant ten oosten
van de kerk in de dorpskern en wordt omgeven door een deels
ommuurde en omhaagde tuin met op de linker hoek een voormalig
zondagsschooltje.

pastorietuinen,
leibomen,
afsluitingshagen
, opgaande
bomen,
zondagsscholen,
berceaus,
serres,
pastorieën,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken, priëlen

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

Eggermont A. (Ontwerper),
Flamme Michel (Ontwerper)

139290

Boerenwoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Leedsestraat 4 (Kruisem)

Boerenhuis met omhaagde hoger gelegen voortuin toegankelijk via
vijf treden. Huis van acht traveeën onder pannen zadeldak met
daklijstbalkjes, met oudere kern, binnenin 1777 gedateerde
haardbalk.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

139292

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Leystraat 1 (Kruisem)

Achterin gelegen mooi ingeplante landelijke hoeve met losse
bestanddelen geschikt rondom een vierkant, deels gekasseid en met
gras begroeid erf met centraal stalgebouwtje en gekasseide oprit in
het zuiden. Boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak, in kern
opklimmend tot eind 18de eeuw.

hoeven met
losse
bestanddelen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n, duiventorens

1072/1748

typologie

datering
tweede kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
De Schacht Freddy (Ontwerper),
Gevers Paul (Ontwerper), Vanroy
Patrick (Ontwerper), Gebroeders
Caers (Uitvoerder), Mariman
Walter (Uitvoerder), Thomaes
Molenbouw (Uitvoerder)
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139293

Hoeve 't Kleinhof

Kruisem

Wannegem‐Lede

Leystraat 3 (Kruisem)

Hoeve 't Kleinhof is een ten westen van de straat ingeplante hoeve in
een zacht glooiend landschap bij de Plankbeek. De oorspronkelijke
hoeve met losstaande bestanddelen werd omgevormd tot een semi‐
gesloten complex met gewitte gebouwen op gepikte plint en pannen
zadeldaken, op vierkante plattegrond. Boerenhuis van elf traveeën
onder zadeldak van 1782.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
bakhuizen,
duiventorens,
gevelniskapelle
n

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139336

Landhuis Klein Kasteel

Kruisem

Wannegem‐Lede

Nokerepontweg 5 (Kruisem)

Oude gebouwen op U‐vormige plattegrond met tot parking
herschapen binnenplein, voorheen afgesloten door een haag en
ijzeren hek aan gewitte pijlers. Centrale vleugel van het landhuis,
oorspronkelijk vijf, heden zeven traveeën en twee in plaats van één
bouwlaag onder schilddak, met kern uit eerste helft 18de eeuw,
uitgebreid in 1866.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
rusthuizen,
onderwijsgebou
wen,
landhuizen,
kloosters

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

139337

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede

Kruisem

Wannegem‐Lede

Nokerepontweg zonder nummer (Kruisem) Bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Roger Warie, van één betreedbare
kapellen (klein
travee onder zadeldak tussen brede puntgevels met aflijnende
erfgoed)
arduinblokken; plint van zwarte baksteen.

139350

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Oudenaardsesteenweg 58 (Kruisem)

Hoeve met oude kern, heden van het semi‐gesloten type ingeplant op
de grens met Ooike. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
verhard rechthoekig erf met ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers
in de zuidoosthoek.

wagenhuizen, derde kwart
stallen, hoeven, 19de eeuw
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

139377

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Wannegem‐Lede

Rechemstraat 6 (Kruisem)

Voormalige hoeve van het semi‐gesloten type op omhaagd erf
toegankelijk via ijzeren hek aan gewitte pijlers, geflankeerd door twee
knotlinden. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, heden in L‐
vorm verbonden met stallen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven,
hekpijlers,
hekken

139378

Hoeve Biebuyck

Kruisem

Wannegem‐Lede

Reutelstraat 4 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met deels met gras begroeid erf, ingeplant aan
een straatbocht, en toegankelijk via een ijzeren hek aan betonnen
zuiltjes. Boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak, uit eind 18de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hoeven, stallen

139143

Boerenwoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

't Leeghoek 3 (Kruisem)

Voormalig boerenhuis van vier traveeën onder afgewolfd dak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

139401

Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Kruisem

Wannegem‐Lede

Vaddenhoek zonder nummer (Kruisem)

Bakstenen veldkapel onder zadeldak met kruisbekroning, uit de 19de betreedbare
eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

139419

Herenhuis

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 11 (Kruisem)

Herenhuis met voortuin afgesloten door ijzeren kettingen aan
gietijzeren zuiltjes. Dubbelhuis van oorspronkelijk vijf, heden zeven
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met kern uit eerste
kwart 19de eeuw, uitgebreid tot huidige vorm eind 19de eeuw.

139420

Burgerhuis

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 13 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door ijzeren hekken burgerhuizen,
hekken
tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de jaren 1870.

139421

Café en Gemeentehuis van Wannegem

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 2 (Kruisem)

Voormalig café en tot 1966 ook gemeentehuis, in L‐vorm ingeplant op gemeentehuize 18de eeuw
n, cafés
de hoek met de kerkwegel, heden met voortuintje afgesloten door
lugusterhaag. Langgestrekt gewit gebouw op plint van
natuursteenblokken, tien traveeën onder overstekend zadeldak uit
18de eeuw.

1073/1748

herenhuizen

na WO II

19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Warie Roger (Ontwerper)
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139422

Villa De Vrede

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 28 (Kruisem)

Kleurrijke gele en oranjerode bakstenen villa van circa 1915 met witte
speklagen op breukstenen plint, opgetrokken in cottagestijl met
verspringende traveeën en twee bouwlagen onder snijdende
afgewolfde zadeldaken en leien tentdak boven torenachtige
deurtravee, ingeplant in omheinde tuin met ijzeren hekken tussen
gemetste pijlers.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
hekken

eerste helft
20ste eeuw

cottagestijl

139423

Parochiekerk Sint‐Machutus

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 2A‐B (Kruisem)

Georiënteerde dorpskerk gebouwd tussen 1784 en 1789 en ingeplant
op de noordflank van de heuvelrug met ommuurd hoger gelegen
kerkhof toegankelijk via twee ijzeren hekken aan vierkante gemetste
pijlers en via een rechthoekige doorgang met trap in ommuring.

parochiekerken, vierde kwart
omheiningsmur 18de eeuw
en, kerkhoven,
hekpijlers,
hekken,
niskapellen

139424

Dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 3 (Kruisem)

dorpswoningen vierde kwart
Laag dorpshuis achter omhaagde voortuin, van oorspronkelijk vijf,
18de eeuw,
later twee linker traveeën toegevoegd voor snoepwinkeltje onder één
eerste kwart
zadeldak, met twee nieuwe dakkapellen, van circa 1800.
19de eeuw

139425

Herberg De Zwaan

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 4 (Kruisem)

Herberg, tussen 1966 en 1976 gebruikt als gemeentehuis. In
verschillende fasen opgetrokken, voorheen witgekalkt langgestrekt
gebouw, nu negen traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot
18de eeuw.

139426

Dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 6 (Kruisem)

Dorpswoning van zes traveeën onder zadeldak met dakvenster boven dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw
derde deurtravee, in links zijtopgevel door middel van sieranker 1809
gedateerd.

139427

Dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 7 (Kruisem)

Lage dorpswoning achter voortuin met lugusterhaag en fraai ijzeren
hek aan gietijzeren zuiltjes, zeven traveeën onder zadeldak met
nieuwe dakkapellen, van circa 1800.

hekken,
eerste kwart
dorpswoningen 19de eeuw

139428

Dorpswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegemdorp 9 (Kruisem)

Oorspronkelijk vrijstaande dorpswoning met voortuin en
lugusterhaag, vijf traveeën onder zadeldak, van circa 1800, heden
links garage en rechts bijgebouwtje respectievelijk onder lessenaars
en plat dak.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

139410

Pastorie Sint‐Machutusparochie met tuin

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 2 (Kruisem)

De typische 18de‐eeuwse pastorie van de Sint‐Machutusparochie,
opgebouwd volgens het schema 'entre cour et jardin', wordt omgeven
door een deels omhaagde en ommuurde pastorietuin. De pastorie is
een voorbeeld van het lange gebruik van het rococo in de
plattelandsarchitectuur.

pastorietuinen,
afsluitingshagen
, niskapellen,
pastorieën,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139411

Neerhof van het kasteel van Wannegem‐
Lede

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 26, 26B (Kruisem)

De voormalige pachthoeve van de heerlijkheid Ten Heuverhuus is
gekend als Het Neerhof'en gaat terug op een 13de‐eeuwse
landbouwuitbating. De hoeve herbergt belangrijke bouwsporen
verwijzend naar een laat 17de‐, vroeg 18de‐eeuwse kern met latere
aanpassingen. Bij de hoeve bevindt zich een watermolen, reeds
vermeld in 1425.

paardenstallen,
sites met
walgracht,
watermolens,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
kasteelhoeven,
kasseiwegen,
hekken,
boerenwoninge
n

voor WO I,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

139412

Landhuis

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 36 (Kruisem)

Achterin beboomde, door een hulsthaag omsloten tuin, gerenoveerd stallen,
landhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het landhuizen
derde kwart van de 19de eeuw.

1074/1748

wagenhuizen,
herbergen

voor WO I, 18de
eeuw

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
De Schrijver A. (Ontwerper)

Vande Kerckhove Dominique
(Ontwerper)
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139413

Villa Tjoen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 4 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis in omhaagde beboomde tuin met fraai
ijzeren toegangshek. Bakstenen dubbelhuis, drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met centraal torentje onder hoog leien
dak met gesmeed ijzeren windwijzer, van circa 1910.

hekken,
burgerhuizen

voor WO I

139414

Onderwijzerswoning

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 40 (Kruisem)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
van 1878, in decoratieve baksteenbouw met gemarkeerd
middenrisaliet en hoekpilasters, onder de kroonlijst verbonden door
zwarte bakstenen boogfriezen.

onderwijzerswo vierde kwart
ningen
19de eeuw

139415

Gemeenteschool

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 42 (Kruisem)

Haaks op de straat en achterin gelegen bakstenen schoolgebouwen,
op ommuurde voormalige speelplaats; achtergebouw door middel
van jaarankers gedateerd 1879.

vierde kwart
niskapellen,
omheiningsmur 19de eeuw
en, lagere
scholen

139416

Twee dorpswoningen

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 46‐48 (Kruisem)

Oorspronkelijk identieke dorpshuisjes met beraapt parement en
voortuin, vijf en vier traveeën onder doorlopend zadeldak en houten
kroonlijst op modillons, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

139417

Herberg In de Klokke

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat 8 (Kruisem)

Verankerd heden geelgeschilderd laag huis van zeven traveeën en één herbergen
bouwlaag onder zadeldak, met oude kern mogelijk opklimmend tot de
18de eeuw.

18de eeuw

139418

Kapel van de Heilige Familie

Kruisem

Wannegem‐Lede

Wannegem‐Ledestraat zonder nummer
(Kruisem)

Bakstenen gebouw onder zadeldak met voorpuntgevel en
betreedbare
kruisbekroning, opgericht in 1892 op de plaats van een vroegere Onze‐ kapellen (klein
erfgoed)
Lieve‐Vrouwekapel.

vierde kwart
19de eeuw

139145

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 1 (Kruisem)

Vrijstaand dorpshuis van zes traveeën en oorspronkelijk één, heden
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, in zijn huidige vorm uit eind
19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

139146

Notariswoning

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 22 (Kruisem)

Beeldbepalend historiserend bakstenen hoekcomplex in L‐vorm met
woonhuis; achterliggende grote ommuurde tuin met tuinpaviljoen
van circa 1875.

koetshuizen,
notariswoninge
n,
omheiningsmur
en,
tuinpaviljoenen

139147

Herenhuis

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 25 (Kruisem)

Herenhuis achter fraai ijzeren straathek met centraal dubbel hek aan herenhuizen
gietijzeren zuilen met dito bekroning met voluten en vruchtenkelken,
gebouwd op plaats van een gesloten hoeve. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (leien), van
circa 1850

139148

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 29 (Kruisem)

dorpswoningen 18de eeuw
Dorpshuis met omhaagde voortuin. Dubbelhuis van zes traveeën
onder zadeldak met sporen van vlechtingen in rechter zijpuntgevel, in
kern opklimmend tot de 18de eeuw.

139149

Café Derby

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 3 (Kruisem)

Alleenstaand gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw,
met vernieuwde geel bakstenen voorgevel in art‐decostijl uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw.

cafés

139150

Burgerhuis

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 31 (Kruisem)

Burgerhuis voorheen met stokerij Vandercruyssen opgericht in 1860
in een bestaande hoeve, in 1864 met stoom aangedreven; stopgezet
in de jaren 1950.

burgerhuizen, derde kwart
distilleerderijen 19de eeuw

139151

Hoeve en maalderij Buckens

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 38 (Kruisem)

Haaks op de straat ingeplante hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw
en maalderij Buckens van circa 1930 met gekasseid ommuurd erf en
roodgeschilderd ijzeren toegangshek.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
maalderijen

139153

Gemeentehuis Kasteel Amelot

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 53 (Kruisem)

Gebouwd als zomerverblijf door A. Amelot circa 1905 achter het
gesloopte familiaal huis. Oude villa in beboomde, deels omhaagde
tuin, voorheen omsloten door fraaie ijzeren hekken en bakstenen
muur met prieeltje, laatstgenoemde gesloopt in 1993.

gemeentehuize voor WO I
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1075/1748

stijl

19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

art deco

plantensoort

context

persoon
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139152

Twee dorpswoningen

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 5‐7 (Kruisem)

Gecementeerde gedecoreerde rijhuizen van circa 1900 met twee
bouwlagen onder zadeldaken gescheiden door garagegebouw met
puntgevel onder haaks zadeldak.

dorpswoningen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw,
voor WO I
n

139154

Herenhuis Ter Linden

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 6 (Kruisem)

Herenhuis met in U‐vorm ingeplante gebouwen, van de straat
afgesloten door een lage muur en fraaie ijzeren hekken tussen
gietijzeren zuiltjes. Woonhuis, dubbelhuis van oorspronkelijk vijf,
heden acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, 1841
gedateerd.

hekken,
herenhuizen

139155

Windmolen Meuleken 't Dal met
molenaarswoning

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 62 (Kruisem)

tweede kwart
windmolens,
De windmolen Meuleken 't Dal in Zingem is de kleinste en één der
molenaarswoni 17de eeuw,
oudste korenwindmolens van de provincie Oost‐Vlaanderen. De
19de eeuw
ngen
molen bevindt zich op een vierkant met hagen omzoomd erf dat
toegankelijk is via een smalle onverharde weg. De molen zou in 1625
opnieuw opgericht zijn Aan de zuidwestzijde is er tegen de molendam
een molenaarshuis aangebouwd, alsook een smal gebouw waarin zich
de vroegere korenstoommolen bevond.

139156

Villa Clos Fleuri

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat 8 (Kruisem)

Villa in ommuurde tuin met ijzeren hekken tussen vierkante pijlers.
Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën onder mansardedak met
dakkapellen en centraal dakvenster onder gebogen fronton, gebouwd
eind de jaren 1920.

139157

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Zingem

Alfred Amelotstraat zonder nummer
(Kruisem)

pijlerkapellen
Geelgeschilderde bakstenen pijlerkapel ingeplant in de as van de
Voordestraat. Rondboogvormige getraliede nis met polychroom Onze‐
Lieve‐Vrouwebeeldje.

139167

Boerenwoning

Kruisem

Zingem

Broekstraat 16 (Kruisem)

Achterin gelegen voormalig hoevetje met behouden oud boerenhuis
achter circa 1920 opgetrokken burgerhuis in beboomde tuin met
vijver en fraai ijzeren toegangshek aan gietijzeren zuilen.

139168

Burgerhuis in art‐decostijl

Kruisem

Zingem

Broekstraat 59 (Kruisem)

burgerhuizen,
Alleenstaande art‐decowoning met voortuin omsloten door ijzeren
hekken op bakstenen voet tussen vierkante pijlers; voetgangershekje hekken,
hekpijlers
tegenover de deur.

interbellum

139179

Herberg Stuivenberg

Kruisem

Zingem

Damstraat 6 (Kruisem)

bakhuizen,
Op een lichte zandlemige verhevenheid binnen de Scheldemeersen
gelegen landelijke complex in U‐vorm met drie Linden op het voorerf stallen,
herbergen,
en omhaagd achtererf met bakhuis.
boerenwoninge
n

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

139183

Hoeve en herberg In de Klok

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 10 (Kruisem)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1912. Eenvoudige baksteenbouw met gesmeed ijzeren
ankers en gecementeerde plint.

139184

Burgerhuis

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 2 (Kruisem)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand, drie traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen,
onder zadeldak, gebouwd circa 1860 als onderpastorie, naar verluidt pastorieën
op plaats van een vroegere kapel.

derde kwart
19de eeuw

139185

Klooster

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 29 (Kruisem)

Kloostergebouw opgericht door pastoor A. Fonck in 1912 zie
parochiezalen,
gevelopschrift, voor de zusters van Sint‐Vincentius van Sint‐Denijs‐
kloosters,
Westrem, sinds eind 1891 te Zingem voor het bestuur van het
hekken
Armhuis. Ze bedienden het klooster tot 1985. Sinds 1988 gerenoveerd
en ingericht als polyvalente ruimten voor de parochiale werken.

voor WO I

139186

Feestzaal Volkskring

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 31 (Kruisem)

Feestzaal gebouwd in de jaren 1920, in 1993 gerenoveerd en voorzien feestzalen
van een nieuwe toegang en accomodaties rechts ervan.

interbellum

139187

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 4 (Kruisem)

Aa,sluitend, samen met nummer 2 gebouwd, eenvoudiger bakstenen dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
enkelhuis met doorlopende plint en sokkel en identieke muizentand
onder de lagere kroonlijst.

1076/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw

Mariman Walter (Uitvoerder)

interbellum
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, hekken,
20ste eeuw
hekpijlers

boerenwoninge voor WO I
n, herbergen,
hoeven,
schuren, stallen

art deco
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139188

Tiendenhof en brouwerij

Kruisem

Zingem

Dorpsstraat 6 (Kruisem)

Woonhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
oude kern, aangepast in de eerst helft van de 19de eeuw; aansluitend
bijgebouw van vier traveeën onder lager zadeldak, met oude kern;
verder voormalige schuur, begin 19de eeuw reeds brouwerij en
vrijstaand wagenhuis.

14de eeuw,
abdijhoeven,
boerenwoninge eerste helft
n, brouwerijen, 19de eeuw
hekken,
ommegangen,
schuren,
wagenhuizen

139204

Dubbele villa in cottagestijl

Kruisem

Zingem

Heirweg 34‐36 (Kruisem)

hekken, villa's
Dubbele villa in cottagestijl van circa 1925. Voortuin afgezet met
(bouwkundig
fraaie ijzeren hekken op gewitte bakstenen voet. Gekoppelde
erfgoed)
enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, twee traveeën en twee
bouwlagen onder één schilddak en zadeldakjes boven de zijrisalieten
met overstekende dakschilden.

139249

Begraafplaats

Kruisem

Zingem

Kerkhofstraat zonder nummer (Kruisem)

voor WO I
Rechthoekig ommuurd terrein achter de pastorie, aangelegd volgens hekken,
plan van architect J. Persoons van 1912 na afschaffing van het oude omheiningsmur
en, hekpijlers,
kerkhof rond de kerk.
calvariebergen,
buitenbegraafpl
aatsen

139251

Café Sportpaleis

Kruisem

Zingem

Kerkplein 6 (Kruisem)

Café Sportpaleis valt op door zijn voorgevelparement van witte en
groene faiencetegels voor hoek‐ en negblokken, ontlastingsboogjes
en horizontale banden.

139252

Parochiekerk Sint‐Bavo

Kruisem

Zingem

Kerkplein zonder nummer (Kruisem)

parochiekerken 11de eeuw,
Georiënteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige
12de eeuw,
rechthoekige dorpsplein, aan noordzijde met parkje. Oudste sporen in
15de eeuw,
huidig gebouw, namelijk westgevel van middenbeuk en basis van de
18de eeuw,
vierkante toren in Doornikse steen, laten een romaans kruiskerkje
eerste helft
vermoeden opklimmend tot de 11de of 12de eeuw.
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139266

Kasteelke van Voorde

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 111 (Kruisem)

Huidig achterin gelegen gebouw in omringende tuin met garage en
toegangshek aan de steenweg. Traditionele bak‐ en zandsteenbouw
van oorspronkelijk vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
tussen zijtrapgevels, opklimmend tot begin 17de eeuw; uitbreiding
aan rechterzijde in twee fasen van elk twee traveeën circa 1800 en
1840.

hekken,
landhuizen

139265

Villa Statiestraat en personeelswoning

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 11‐13 (Kruisem)

Aanvankelijk gebouwd als twee woningen waarbij het linker deel
dienst deed als meidenverblijf. Rijhuizen met voortuin, elk twee,
tegenover elkaar verspringende traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, links met voorpuntgevel, van circa 1900.

personeelswoni vierde kwart
19de eeuw,
ngen, villa's
voor WO I
(bouwkundig
erfgoed)

139267

Schuur bij kasteeltje van Voorde

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 113‐115
(Kruisem)

Langgestrekt gebouw bij het kasteeltje van Voorde, gebouwd als
schuur, uitgebreid als magazijn circa 1840 en eind 19de eeuw
opgesplitst in verschillende woningen onder één zadeldak.

schuren

1077/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

cottagestijl

Persoons J. (Ontwerper)

cafés

eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

romaans, gotiek

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Valcke Henri
(Ontwerper), Vanheuverswijn
Abel (Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

traditioneel

Nowé Olivier (Ontwerper)
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139268

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 117 (Kruisem)

Imposante, aanvankelijk semi‐gesloten hoeve, reeds in kaart gebracht
door de Ferraris, op de Vander Maelenkaart met stokerij, circa 1875
met volledig gesloten aanleg. Heden nog in U‐vorm ingeplante
gebouwen omheen een vierkant deels gekasseid en weelderig beplant
binnenerf.

boerenwoninge
n, braskoten,
distilleerderijen,
hekken, hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

139269

Burgerhuis

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 40 (Kruisem)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen,
hekken
zadeldak, volgens bouwvergunning van 1881. Voortuin afgesloten
door fraai groengeschilderd ijzeren hekken op gecementeerde voet
en toegangshek aan gietijzeren zuilen.

139270

Dorpswoningen

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 56‐58 (Kruisem)

dorpswoningen vierde kwart
Ensemble van gelijkaardige rijhuizen, vier en drie traveeën en twee
19de eeuw
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, gebouwd eind 19de eeuw op
de plaats van de in 1896 gesloopte zogenaamde Voordemolen.

139271

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 59 (Kruisem)

Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dorpswoningen eerste helft
faiencetegelparement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
20ste eeuw

139272

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 61 (Kruisem)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

139273

Estaminet De Statie / Bij CH. Hoste,
Koopman

Kruisem

Zingem

Kruishoutemsesteenweg 64 (Kruisem)

Palend aan de spoorweg, dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1858 onmiddellijk na de
aanleg van de spoorlijn.

cafés

139275

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 11 (Kruisem)

Dubbelhuis, voorheen met fraaie ijzeren hekken ter afsluiting van de
stoep, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

139276

Pastorie Sint‐Bavoparochie

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 13 (Kruisem)

In 1978 op de plaats van de oude pastorie gebouwde nieuwe woning
met in de rechter penant ingewerkte arduinen nis met beeld van de
Heilige Rochus.

vanaf 1975
pastorieën,
gevelniskapelle
n

139274

Drie arbeiderswoningen

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 1‐5 (Kruisem)

Haaks op straat ingeplante rij arbeidershuisjes met oude kern, in hun arbeiderswonin interbellum
gen
huidige vorm van circa 1920, van drie traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak, met moestuintjes ervoor.

139277

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 16 (Kruisem)

Haaks op de straat ingeplante dorpswoning van vijf traveeën en twee dorpswoningen, interbellum,
eerste helft
hekken,
bouwlagen onder wolfsdak, in kern uit de eerste helft van de 19de
19de eeuw
hekpijlers
eeuw. Gecementeerde, grijsgeschilderde voorgevel met verzorgde
decoratie in art‐decostijl van circa 1925.

139278

Burgerhuis uit het interbellum

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 28 (Kruisem)

Markant ingeplante woning gebouwd circa 1935, gelegen aan de
hoek met Dompel. Typische interbellumwoning met verspringende
volumes en twee bouwlagen onder plat dak met brede kroonlijst.

burgerhuizen

139279

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 29 (Kruisem)

Gerenoveerde semi‐gesloten hoeve met boerenhuis en voormalige
bedrijfsgebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenerf;
ommuurd erf ten noorden en ten oosten achteraan. Woonhuis,
oorspronkelijk twee huisjes, in kern opklimmend tot de 17de en de
18de eeuw met voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen.

17de eeuw,
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw,
n,
19de eeuw
omheiningsmur
en

139280

Dorpswoningen

Kruisem

Zingem

Kwaadstraat 7‐9 (Kruisem)

Oorspronkelijk typische dorpswoningen van twee en drie traveeën en dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
anderhalve bouwlaag onder zadeldak met kenmerkende halfronde
derde kwart
bovenvenstertjes, uit midden 19de eeuw.
19de eeuw

1078/1748

stijl

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

interbellum

art deco

modernisme

plantensoort

context

persoon
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139313

Boerenwoning

Kruisem

Zingem

Melegemstraat 1 (Kruisem)

Zijdelings aan de straat palende boerenwoning met voortuin afgezet boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
met rij boompjes. Dubbelhuis van zes traveeën onder zadeldak, in zijn n
huidige vorm uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

139320

Winkel en dorpswoning

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 12‐14 (Kruisem)

Twee gelijkaardige rijhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen
onder doorlopend zadeldak, van circa 1900.

dorpswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
voor WO I

139321

Villa Onze Rust

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 2 (Kruisem)

Landelijke villa, aan voorzijde met ijzeren hekken op lage bakstenen
voet en toegangshek aan gietijzeren zuiltjes, met verspringende
travee en bouwlaag onder wolfs‐ en zadeldak met markant
achthoekig okseltorentje onder leien spits, gebouwd in 1913.

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

139322

Burgerhuis

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 29 (Kruisem)

Op de huidige rooilijn inspringend, deels vrijstaand rijhuis met rechts burgerhuizen
uitspringende vleugel, twee traveeën en twee bouwlagen onder
wolfsdak en plat dak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

139323

Villa

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 34 (Kruisem)

Villa met voortuin afgesloten door ijzeren hekken op breukstenen en
bakstenen voet; voetgangershekken tegenover de deur en links
tussen vierkante gemetste pijlers met dekplaat.

hekpijlers,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

139324

Villa

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 36 (Kruisem)

Villa in art‐decostijl met voortuin afgesloten door breukstenen
muurtje met buisleuning tussen bakstenen pijlers. Vrijstaand
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, van circa 1925.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

139325

Villa

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 60 (Kruisem)

Villa in omringende beboomde tuin, heden met lage haag in plaats
van ijzeren hekken op bakstenen voet en gebouwd in 1938 naar
ontwerp van architect Achille De Buck.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

139326

Arbeiderswoningen

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 79‐93 (Kruisem)

Rij arbeiderswoningens met voorpuntgevels, elk twee traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1908.

arbeiderswonin voor WO I
gen

139327

Huis van Commercie

Kruisem

Zingem

Nederzwalmsesteenweg 8 (Kruisem)

Café, veevoeder‐ en kolenhandel. Eenvoudig bakstenen dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in
1906.

cafés, winkels

139342

Hoeve en landbouwstokerij

Kruisem

Zingem

Omgangstraat 1 (Kruisem)

Hoeve en landbouwstokerij, vandaag zogenaamd Ter Beemt.
Oorspronkelijk hoeve met losse bestanddelen, in de eerste helft van
de 19de eeuw in het bezit van de familie Vandercruyssen; oprichting
van een stokerij in 1839.

ommegangen, 18de eeuw,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
distilleerderijen,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven,
opgaande
bomen

139344

Dorpswoning

Kruisem

Zingem

Omgangstraat 11 (Kruisem)

Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van
circa 1910.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

1079/1748

typologie

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

De Buck Achille (Ontwerper)
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139345

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Zingem

Omgangstraat 143 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met in U‐vorm ingeplante gebouwen omheen
een volledig verhard erf, van de straat afgesloten door een enkel en
dubbel ijzeren hek tussen vierkante pijlers. Boerenhuis van zes
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

139343

Rij arbeiderswoningen

Kruisem

Zingem

Omgangstraat 2‐10 (Kruisem)

Rij arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen volgens arbeiderswonin eerste helft
20ste eeuw
repeterend schema, onder doorlopend zadeldak, uit het eerste kwart gen
van de 20ste eeuw.

139346

Boerenwoning

Kruisem

Zingem

Omgangstraat 32 (Kruisem)

Ver achterin, haaks op de straat ingeplant boerenhuis met oude kern boerenwoninge
zichtbaar aan vlechtingen in rechter zijpuntgevel. Klein binnenerf met n,
waterpompen
armpomp.

139347

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Kruisem

Zingem

Omgangstraat zonder nummer (Kruisem)

Voorheen witgekalkte wegkapel onder pannen zadeldak, gebouwd
circa 1885, sinds de restauratie van 1989 in baksteen op
gecementeerde plint.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139373

Hoeve

Kruisem

Zingem

Pontweg 3 (Kruisem)

Gerenoveerde voormalige hoeve met gewitte gebouwen omheen een
afgesloten binnenerf met ijzeren hek tussen beide vleugels:
boerenhuis van zes traveeën en dwarsschuur van zes traveeën, beide
opklimmend tot de 18de eeuw en bakhuis van het tweeledige type.

18de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

139375

Hoeve in L‐vorm

Kruisem

Zingem

Pulmstraat 16 (Kruisem)

Achterin gelegen gerenoveerd hoevetje in L‐vorm met deels gekasseid boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
en begraasd erf; nieuw ijzeren hek geflankeerd door linden.
n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
waterpompen

139376

Hoeve

Kruisem

Zingem

Pulmstraat 23 (Kruisem)

Gerenoveerd hoevetje met woonhuis en voormalige schuur ingeplant boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
in een omhaagde tuin. Iets achterin gelegen boerenhuis van zeven
schuren
traveeën onder pannen zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

139383

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Zingem

Rotse 4 (Kruisem)

Semi‐gesloten hoeve met U‐vormige aanleg, mooi ingeplant in
straathoek en afgezet door meidoornhaag. Boerenhuis van vijf
traveeën onder zadeldak binnenin op moerbalk gedateerd 1706.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

139384

Semi‐gesloten hoeve

Kruisem

Zingem

Speelstraat 103 (Kruisem)

Aan de straat palende vrij imposante semi‐gesloten hoeve met
boerenhuis, opklimmend tot begin 18de eeuw ten zuiden, stallen en
poortgebouw ten westen en grote dwarsschuur ten oosten van het
vierkante binnenerf, aan de onbebouwde noordzijde met muur en
beplanting.

eerste kwart
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen

139385

Boerenwoning

Kruisem

Zingem

Speelstraat 53‐55 (Kruisem)

Achterin gelegen boerenhuis, heden twee woningen, van zeven
traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen en
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

139386

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Zingem

Speelstraat 57 (Kruisem)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis ten zuiden en lange
bedrijfsvleugel ten noorden aan een deels verhard en met gras
begroeid erf. Boerenhuis van zes traveeën onder overstekend
zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

1080/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139387

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Zingem

Speelstraat 93‐95 (Kruisem)

Hoeve met boerenhuis ten oosten en stalletje ten westen van het
deels gekasseide en met gras begroeid erf. Boerenhuis van zes
traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139388

Boerenwoning

Kruisem

Zingem

Sportstraat 11 (Kruisem)

Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak met oude kern
zichtbaar aan steil dak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

139391

Station Zingem

Kruisem

Zingem

Stationsstraat 3 (Kruisem)

Typisch plattelandsstationnetje op de lijn Gent‐Oudenaarde,
ingehuldigd in 1857. Na de Eerste Wereldoorlog gesloopt en
vervangen door het huidige gebouw, ten noorden van de overweg
met pleintje ervoor.

stationsgebouw interbellum
en

139393

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Zingem

Stroomken 9 (Kruisem)

Gerenoveerde hoeve in omhaagde tuin met twee imposante Linden
rechts van het toegangshek. Ten noorden, boerenhuis van
oorspronkelijk acht, heden elf traveeën onder pannen zadeldak, uit
het derde kwart van de 18de eeuw.

derde kwart
bakovens,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139407

Burgerhuis

Kruisem

Zingem

Voordestraat 1 (Kruisem)

Schuin ingeplant burgerhuis met voortuintje afgesloten door ijzeren
hekken tussen gemetste pijlertjes met bekronende heraldische
leeuwen en siervazen, gebouwd circa 1870.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

139408

Twee dorpswoningen

Kruisem

Zingem

Voordestraat 2‐4 (Kruisem)

dorpswoningen interbellum
Twee identieke huizen in spiegelbeeld, elk twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in de jaren 1920 naar verluidt in
plaats van een vroegere danszaal.

139439

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisem

Zingem

Weistraat 4 (Kruisem)

Bij de Schelde ingeplante hoeve met losse bestanddelen op deels
verhard erf. Ten noorden, boerenhuis van zes traveeën + twee rechts
gelegen staltraveeën onder één zadeldak, minstens opklimmend tot
de 18de eeuw.

waterpompen, 18de eeuw
boerenwoninge
n, hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142318

Kasteeldomein Axelwalle

Kruisem,
Oudenaarde

Heurne

Axelwalle 15 (Oudenaarde)

Het geheel van kasteel met dubbele omgrachting, bossen, landerijen,
parken en vijvers bestond tot de jaren 1840. Naar ontwerp van
architect A. Degeyter werd een nieuw kasteel in 1978 groter
heropgebouwd op de kasteelsite met onder meer gerecupereerde
materialen van het voormalige kasteel. De vroegere kelders bleven
bewaard. Groots domein langs twee lanen met kastanjebomen te
bereiken, namelijk ten zuidwesten langs Axelwalle en ten
noordoosten langs Zingem.

vanaf 1975
bruggen,
walgrachten,
kasteeldomeine
n

139284

Hoeve

Kruisem,
Oudenaarde

Huise

Lange Aststraat 24 (Kruisem)

Achterin, bij de Molenbeek gelegen hoeve met in L‐vorm ingeplante
gebouwen op verhard erf.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

142778

Dorpskom Mullem

Kruisem,
Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat (Oudenaarde)

De dorpskom van Mullem is een getuige van een bijna ongeschonden dorpen
bewaarde vroegmiddeleeuwse bewoningsite, overeenstemmend met
de huidige dorpskern, die zich ontwikkeld heeft naast een voormalige
feodale omwalde motte, waar het zogenaamde kasteeltje staat, en in
de buurt van de 12de‐eeuwse Sint‐Hilariuskerk.

1081/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Degeyter Arthur (Ontwerper)
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142969

Site Bekemolen

Kruisem,
Oudenaarde

Mullem

Westerring 72 (Oudenaarde)

Bakstenen korenwindmolen gelegen in het noordoosten van Mullem,
aan de voormalige spaarvijver gevoed door de Molenbeek met
bijhorende molenaarswoning. De stellingmolen werd gebouwd in
1903 door molenaar Emiel Thomaes‐Walraet. Ten zuidwesten van de
molen ligt het molenhof dat gebouwd werd rond 1860 en in 1950
werd heropgebouwd.

windmolens,
vijvers,
molenaarswoni
ngen

voor WO I,
derde kwart
19de eeuw, na
WO II

146353

Brug van de Derde Jagers te Voet

Kruisem, Zwalm Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat zonder nummer (Zwalm)

Brug over de Schelde van 1970; van de gemeentegrens met Zingem, bruggen
gevormd door de Schelde, naar de dorpskern. Oorspronkelijke brug
opgeblazen in de Eerste Wereldoorlog, daarna betonnen boogbrug op
haar beurt vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog.

139449

Hoeve

Laarne

Kalken

Apostelhuizen 3 (Laarne)

Hoeve waarvan de gebouwen opklimmen tot de 18de eeuw.
Boerenhuis gelegen aan de noordzijde van het erf. Verankerde
baksteenbouw onder steil zadeldak bedekt met riet. Vrijstaand
stalgebouw aan de zuidzijde van het erf, aangepast tot garage.
Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met pannen.

139450

Textielfabriek Tissage Vanham

Laarne

Kalken

Bieststraat 2 (Laarne)

weverijen
Oprichting van de weverij Vanham in 1932 met moederbedrijf in
Eigenbrakel. Volgens het kadaster werd het gedeelte aan de kant van
de Biesstraat gebouwd in 1933 en werd dit volume vergroot in
westelijke richting in 1947.

139451

Boerenarbeiderswoning

Laarne

Kalken

Bieststraat 40 (Laarne)

boerenarbeider voor WO I
Boerenarbeidershuis met aanpalende stal, gelegen in bocht van de
swoningen,
straat en rechts gekasseide oprit met ijzeren hek. Volgens de
gegevens uit het kadasterarchief in 1901 opgetrokken in opdracht van stallen
A. Roels.

139452

Boerenburgerhuis

Laarne

Kalken

Bieststraat 45 (Laarne)

Boerenburgerhuis schuin ingeplant aan straatbocht, volgens
gegevens uit het kadasterarchief gebouwd in 1905 door A. Roels.
Oprit rechts met groen geschilderd ijzeren hek, tuin links opzij met
witgeschilderd voetgangershek aan decoratieve hekpijlers.

boerenburgerhu voor WO I
izen

139453

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Bieststraat 60 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen in straatbocht en volgens
gegevens uit het kadasterarchief gebouwd in 1878 door landbouwer
Camille Verstraeten. De schuur is vermoedelijk aangepast in 1905.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

139454

Hoeve met molenaarswoning
Bontinkmolen

Laarne

Kalken

Bontinkstraat 166 (Laarne)

Voormalige hoeve met molenaarshuis van de verdwenen
Bontinkmolen. Aan de straat palend vrijstaand molenaarshuis van het
type boerenburgerhuis met één bouwlaag van 1865. Op het verharde
achtererf van de hoeve staand dienstgebouw omvattende een
dwarsschuur en stallen.

derde kwart
hoeven,
molenaarswoni 19de eeuw
ngen, schuren,
stallen

139455

Mariakapel

Laarne

Kalken

Bontinkstraat zonder nummer (Laarne)

Wegkapel toegewijd aan Maria Moeder van Goeden Raad, Heilige
Jozef en Heilige Antonius, ingeplant bij de grens met Berlare binnen
een omhaagd perceel op het kruispunt met de Donkerwegel.
Neogotisch getinte kapel, vermoedelijk opgericht circa 1890, met
rechthoekige plattegrond en driezijdige sluiting.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139456

Boerenarbeiderswoning

Laarne

Kalken

Boombosstraat 41 (Laarne)

Haaks op de weg gelegen boerenarbeidershuis, opklimmend tot eind boerenarbeider vierde kwart
18de of begin 19de eeuw.
swoningen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139457

Herenhuis

Laarne

Kalken

Boombosstraat 5 (Laarne)

Achterin gelegen herenhuis. Voortuin met axiaal ijzeren toegangshek melkerijen,
koetshuizen,
aan imposante vierkante gemetste bakstenen hekpijlers met
herenhuizen,
hardstenen dekplaten en siervazen.
hekpijlers,
hekken,
fabrieksschoors
tenen

1082/1748

stijl

context

persoon
Verbeurgt Etienne F.E.
(Ontwerper), Thomaes‐Walraet
Emiel (Uitvoerder)

na WO II

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

interbellum, na
WO II

vierde kwart
19de eeuw

interbellum,
vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

classicisme
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139463

Hoeve gedateerd 1771

Laarne

Kalken

Brugstraat 73 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen en ten noorden aan de straat gelegen
boerenhuis, in het portaal 1771 gedateerd. Wellicht was de
oorspronkelijke woning met de rugzijde naar de straat gekeerd. De
voornaamste bedrijfsgebouwen, later zijdelings en haaks tegen de
woning aanleunend, vormen een U‐vormig geheel.

boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
kastkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139464

Knotwilg met boomkapelletje

Laarne

Kalken

Brugstraat zonder nummer (Laarne)

Boomkapelletje opgehangen aan knotwilg in de westelijke straatberm boomkapellen,
tegenover Hogendries.
knotbomen,
kruispuntbomen
, kapelbomen

139466

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Colmanstraat 30 (Laarne)

In oorsprong 18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen. In de jaren boerenwoninge 18de eeuw,
interbellum
n, schuren,
1920 of 1930 werd het haaks op de straat ingeplante boerenhuis
stallen, hoeven
vervangen door de huidige naar de straat gerichte woning.
met losse
bestanddelen

139467

Bloemistenhuis Van Damme

Laarne

Kalken

Colmanstraat 6 (Laarne)

villa's
Bloemistenhuis, gebouwd in 1931 voor bloemist Florimond Van
Damme naar verluidt naar ontwerpplannen van architect De Beule uit (bouwkundig
erfgoed)
Lokeren. Villa van drie traveeën breed, voorafgegaan door een
omhaagde voortuin met ijzeren voetgangershek in de as van de
voordeur. De villa telt aan de straatzijde één en aan de tuinzijde twee
bouwlagen.

interbellum

139468

Romp van Kruisenmolen

Laarne

Kalken

Dendermondsesteenweg 34 (Laarne)

Romp van Kruisenmolen, een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier (bergmolen) uit 1893.

windmolens

vierde kwart
19de eeuw

139469

Hoeve en café In Mexico

Laarne

Kalken

Dendermondsesteenweg 67 (Laarne)

Café gebouwd in 1865 en op de topografische kaart van 1893
aangegeven als cabaret In Mexico. Aan de straat gelegen
langgestrekte hoeve met min of meer driehoekig achtererf, gelegen
aan de scherpe straathoek met de Pennemansbaan.

derde kwart
langgestrekte
19de eeuw
hoeven,
gevelniskapelle
n, schuren,
cafés

139480

Staakkapelletje met linde

Laarne

Kalken

Drapstraat zonder nummer, Scheestraat
zonder nummer (Laarne)

Staakkapelletje naast lindeboom, op de hoek met de Drapstraat.
Houten kapelletje aan betonnen paal. IJzeren lantaarn bevestigd aan
de betonnen paal onder het kapelletje.

staakkapellen,
kapelbomen,
hoekbomen,
kruispuntbomen
, opgaande
bomen

139484

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Eethoek 5 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen uit de jaren 1870, gelegen aan een
zijarm van de Eethoek. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief
liet François Verhofsté in 1872 een bestaande hoeve met boerenhuis
en schuur volledig herbouwen en een wagenhuis bij de erftoegang
optrekken.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139487

Hoeve Berringhoeve

Laarne

Kalken

Gaverstraat 31 (Laarne)

Min of meer rechthoekige site met enkelvoudige omgrachting.
Vermoedelijk betreft het een hoeve die in oorsprong teruggaat op een
laatmiddeleeuwse bewoningssite. Midden op erf ingeplant
boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak gedekt met pannen,
opgericht tussen 1876 en 1892.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

1083/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

De Beule (Ontwerper)

Tilia
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139491

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 2‐4 (Laarne)

Oorspronkelijk één burgerhuis, volgens het kadasterarchief
opgetrokken in 1849‐1850 door Seraphin De Wilde koster te Kalken.
Aanvankelijk bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder een leien zadeldak.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

139492

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 26 (Laarne)

Burgerhuis met eclectische inslag, volgens het kadasterarchief
opgetrokken in 1888 door onderwijzer Léon Van de Velde. In 1906
werd er achter het huis een drukkerij opgetrokken door de toen
gepensioneerde Léon Van de Velde.

burgerhuizen,
drukkerijen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139493

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 28 (Laarne)

burgerhuizen
Burgerhuis met eclectische inslag, gelegen op de hoek met de
Koffiestraat en volgens het kadasterarchief in 1913 opgetrokken in
opdracht van drukkers Prudent en Emile Van de Velde. Op stilistische
gronden werd het ontwerp toegeschreven aan architect Th. Présiaux.

139494

Brouwershuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 31 (Laarne)

Voormalig brouwershuis, vermoedelijk daterend van 1808. Bakstenen brouwerswonin eerste kwart
gen
19de eeuw
breedhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder een
zadeldak met pannen. Bepleisterde straatgevel, gecombineerd met
het gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, de horizontale
puilijst, de vensterdorpels en de deur‐ en poortomlijsting.

139495

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 43 (Laarne)

Burgerhuis volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1873 door
zadelmakers Jacques en Auguste Baetens. Bakstenen dubbelhuis van
twee bouwlagen en vier traveeën onder een kunstleien zadeldak.

burgerhuizen

139496

Pastorie Sint‐Denijsparochie met tuin

Laarne

Kalken

Kalkendorp 6 (Laarne)

Ten westen van de parochiekerk, heden aan het verbrede
voorliggende plein palend dubbelhuis met ruime achterliggende
ommuurde tuin, gebouwd in 1845 naar plannen van architect Johan
Beeckman ter vervanging van de oude, tot de 17de eeuw
opklimmende pastorie die toen gesloopt werd.

18de eeuw,
koetshuizen,
Mariagrotten, tweede kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën,
vijvers,
pastorietuinen

139497

Winkel

Laarne

Kalken

Kalkendorp 63 (Laarne)

Dorpshuis volgens de gegevens uit het kadasterarchief gebouwd in
1894 door winkelier A. Verstraeten. Lage woning van vier traveeën
onder een leien zadeldak.

winkels

139498

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 7 (Laarne)

Halfvrijstaand burgerhuis, voorheen café, volgens het kadasterarchief burgerhuizen
in 1892 tot stand gekomen na gedeeltelijke afbraak van een groter
bestaand volume. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën
onder een zadeldak bedekt met pannen.

vierde kwart
19de eeuw

139499

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 79 (Laarne)

burgerhuizen
Half vrijstaand bakstenen burgerhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder nieuw pannen schilddak. Volgens sporen in het
metselwerk van de rechter zijpuntgevel voorheen een woning van één
bouwlaag, volgens kadastergegevens in 1863 gebouwd door brouwer
François De Wilde en in 1887 vergroot.

tweede helft
19de eeuw

139500

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Kalkendorp 9 (Laarne)

Halfvrijstaand burgerhuis, volgens de gegevens uit het
kadasterarchief gebouwd in 1863, vermoedelijk verbouwd of
herbouwd in het begin van de 20ste eeuw. Baksteenbouw van twee
bouwlagen en vier traveeën en onder een vernieuwd, pannen
zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

139503

Bergplaats van de parochiekerk Sint‐Denijs Laarne

Kalken

Kalkendorp zonder nummer (Laarne)

Vrijstaande lage bakstenen constructie ten noordwesten voor de kerk opslagplaatsen vierde kwart
19de eeuw
gelegen, in de hoek van het perceel dat voorheen het ommuurde
kerkhof rond de kerk vormde en met de achterzijde aan de
pastorietuin palend.

1084/1748

stijl

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)
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139502

Parochiekerk Sint‐Denijs

Laarne

Kalken

Kalkendorp zonder nummer (Laarne)

parochiekerken derde kwart
Plattelandskerk ingeplant in het dorpscentrum in de hoek gevormd
19de eeuw,
door Kalkendorp, voorheen omgeven door een kerkhof. De
tweede kwart
plattegrond ontvouwt een driebeukige kruiskerk van drie traveeën,
19de eeuw,
kruisingstoren op vierkante aanzet, uitspringende transeptarmen,
eerste kwart
hoogkoor van twee traveeën met vijfzijdige apsis en zijkoren van twee
18de eeuw,
ongelijke traveeën met driezijdige sluitingen.
eerste helft
17de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
eerste helft
15de eeuw

139501

Oorlogsmonument

Laarne

Kalken

Kalkendorp zonder nummer (Laarne)

Opgericht in 1924 als gedenkteken aan de oorlogsslachtoffers van de oorlogsgedenkt interbellum
ekens
Eerste Wereldoorlog van de gemeente Kalken. Gedenksteen van
hardsteen en kunststeen binnen een rond perk met lage heesters en
omsloten door ijzeren hekwerk aan hardstenen paaltjes.

139507

Brouwerswoning met dienstgebouw

Laarne

Kalken

Kerkakker 3, Koffiestraat 2 (Laarne)

Brouwerswoning, vrijstaand herenhuis in neoclassicistische stijl uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. Kenmerkende symmetrische
dubbelhuisopstand op rechthoekige plattegrond. Bijgebouw van het
brouwershuis, achter in de tuin gelegen laag en langgerekt landelijk
bedrijfsgebouw in gewitte baksteenbouw onder zadeldak uit de 19de
eeuw.

vijvers,
siertuinen,
paardenstallen,
hekken,
brouwerswonin
gen,
bijgebouwen

139511

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Kleine Molenstraat 13 (Laarne)

Dorpshuisje met lagere aanpalende stal, vermoedelijk merendeels
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Smal voorerf aan de
straatkant afgesloten door een laag ijzeren hek tussen betonnen
pijlers en door betonplaten.

dorpswoningen, tweede helft
stallen
19de eeuw

139512

Buitenverblijf Villa Piens

Laarne

Kalken

Koffiestraat 18 (Laarne)

Villa opgetrokken in 1941 in opdracht van de Gentse handelaar
Gustaaf Piens‐Van de Velde naar ter plaatse bewaarde
ontwerpplannen van 1940. Ruime achterliggende tuin aangelegd naar
de plannen van 1942 van tuinarchitect Albert Dervaes uit Wetteren.

WO II, 19de
villa's
eeuw
(bouwkundig
erfgoed),
tuinpaviljoenen,
siertuinen,
tuinbruggen,
ijskelders,
garages, vijvers,
boomgaarden

139513

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Koffiestraat 24 (Laarne)

Eclectisch getint burgerhuis, gebouwd in 1909 door brouwer Camille burgerhuizen
Hurtekant‐Vandercasseien. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie
traveeën onder een pseudomansardedak.

voor WO I

139514

Ensemble van burgerhuizen

Laarne

Kalken

Koffiestraat 31‐33 (Laarne)

burgerhuizen
Ensemble van twee burgerhuizen, opgetrokken in 1933 door
onderwijzer Mathijs De Veirman. Gekoppelde enkelhuizen van twee
bouwlagen en elk twee traveeën; baksteenbouw op hardstenen plint
en onder zadeldak met mechanische pannen.

interbellum

139515

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Laarne

Kalken

Koffiestraat zonder nummer (Laarne)

Wegkapel van 1874‐1875, toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van
Lourdes gelegen binnen de bebouwde dorpskern en beschermd als
monument bij Ministerieel Besluit van 14.07.2004. Ruim opgevatte
neogotische bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond van
twee traveeën lang met halfronde sluiting.

139516

Boerenburgerhuis

Laarne

Kalken

Kordewagenstraat 18 (Laarne)

boerenburgerhu derde kwart
Vrijstaand boerenburgerhuis, gebouwd in 1871‐1872 door
19de eeuw
landbouwer Pierre Blanckaert en in de eerste helft van de 20ste eeuw izen
aangepast. Voortuin aan de straatkant afgesloten door lage
sierbetonplaten en een tweedelig, ijzeren voetgangershek tussen
betonnen pijlers in de as van de voordeur.

1085/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl
gotiek, romaans

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper),
Hanselaer Remi (Ontwerper),
Janssens R. (Ontwerper)

neoclassicisme

Dervaes Albert (Ontwerper),
Vermeiren Maurice (Ontwerper)

neogotiek
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139517

Katholieke jongensschool

Laarne

Kalken

Kouterstraat 14 (Laarne)

De vrije, lagere jongensschool werd in 1880 opgetrokken op een stuk lagere scholen
grond dat gelegen was in de onmiddellijke omgeving van het nu
gesloopte klooster aan de huidige Kouterstraat. Schoolgebouwen
gelegen aan de westelijke straatzijde tegenover de gemeentelijke
begraafplaats van Kalken; de diverse vleugels omsluiten een bijna
driehoekige, geplaveide speelplaats.

139518

Onderwijzerswoning en gemeenteschool

Laarne

Kalken

Kouterstraat 2‐4 (Laarne)

lagere scholen, vierde kwart
De werken voor de bouw van de nieuwe school met bijhorend
onderwijzerswo 19de eeuw
schoolhuis werden toegewezen aan aannemer August De Mey uit
ningen
Wetteren en waren voltooid begin 1877. De nieuwgebouwde
onderwijzerswoning was een bakstenen dubbelhuis van twee
bouwlagen en drie traveeën onder pannen schilddak. De aanpalende
meisjesschool omvatte onder meer drie klassen en twee overdekte
speelplaatsen.

139519

Katholieke meisjesschool

Laarne

Kalken

Kouterstraat 3‐5 (Laarne)

De vrije, lagere meisjesschool werd in 1879 opgetrokken op een
perceel naast het bestaande nu gesloopte klooster aan de huidige
Kouterstraat. Centrale, langgerekte geplaveide speelplaats met
schoolgebouwen van 1913 en 1879 respectievelijk aan de oost‐ en
westzijde ervan.

139520

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Laarne

Kalken

Kouterstraat zonder nummer (Laarne)

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel, verscholen in het struikgewas en gelegen betreedbare
naast nummer 16. De literatuur dateert de bouw van de kapel door de kapellen (klein
erfgoed)
Boerinnenbond omstreeks 1936. Volgens het kadasterarchief is de
bouw van de kapel geregistreerd in 1940, op eigendom van ingenieur
Louis Standaert‐Tibbaut uit Eeklo/Balgerhoeke.

139521

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Kruisenstraat 12 (Laarne)

Aan straatbocht gelegen dorpshuisje van één bouwlaag en drie
traveeën onder zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1901. Dubbelhuis in verankerde baksteenbouw. met voorgevel op
geschilderde gepleisterde plint en afgelijnd door een geprofileerde
bakstenen daklijst en gewitte houten kroonlijst.

139522

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Kruisenstraat 20 (Laarne)

dorpswoningen derde kwart
Vrijstaand dubbelhuis van drie traveeën, voorafgegaan door een
19de eeuw
voortuintje met een geschilderde betonnen afsluiting en opgetrokken
in 1867.

139523

Dorpswoning met bijgebouw

Laarne

Kalken

Kruisenstraat 35 (Laarne)

Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werden twee minstens
sinds 1835 bestaande huizen in 1876 samengevoegd en wellicht ver‐
of herbouwd in opdracht van wagenmaker Felicien Denobele; achter
het huis werd in datzelfde jaar een landgebouw opgetrokken.

bijgebouwen,
tweede kwart
dorpswoningen 19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139524

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Kruisenstraat 48 (Laarne)

Dorpshuis, opgetrokken in 1837 door timmerman Pierre Bogaert op
grond van Livein de Lausnay. In 1840 werd er een schuur gebouwd
achter het huis.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

139525

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt
Ontvangen

Laarne

Kalken

Kruisenstraat zonder nummer (Laarne)

betreedbare
Wegkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
kapellen (klein
gebouwd in 1865 en gelegen in een straatbocht op de hoek met de
Bieststraat. Vrijstaande kapel op rechthoekig grondplan; verankerde erfgoed)
baksteenbouw onder zadeldak met pannen, aan de voorzijde rustend
op twee bepleisterde en witgeschilderde zuilen van portiek.

139543

Boerenarbeiderswoning

Laarne

Kalken

Meirestraat 5 (Laarne)

Boerenarbeidershuis met aanpalende stallen, gelegen bij een
boerenarbeider vierde kwart
18de eeuw,
straatbocht. Het huis klimt in oorsprong op tot het einde van de 18de swoningen,
eerste kwart
stallen
of het begin van de 19de eeuw.
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1086/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO I

lagere scholen, vierde kwart
19de eeuw,
kapellen
(gebouwen en voor WO I
structuren)

interbellum

dorpswoningen voor WO I

derde kwart
19de eeuw

Hanselaer Remi (Ontwerper),
Vermeiren Maurice (Ontwerper)
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139558

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Mouterijstraat 6 (Laarne)

Dorpswoning teruggaand op een aanvankelijk landgebouw. Volgens
het kadasterarchief liet brouwer Joseph De Smet in 1854 een dwars
op de straat gelegen landgebouw oprichten. In 1901 werd het
gebouw naar de straat toe vergroot en gesplitst in een huis met
achterliggend magazijn.

dorpswoningen voor WO I,
derde kwart
19de eeuw

139559

Mouterijgebouw

Laarne

Kalken

Mouterijstraat zonder nummer (Laarne)

Mouterijgebouw, gelegen achter Koffiestraat 2B en aan hoek
Kerkakker, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 7
oktober 1993. Deze mouterij hoorde als bedrijfsgebouw
oorspronkelijk bij het herenhuis Koffiestraat 2 binnen de voorheen
omgrachte, omringende tuin.

mouterijen

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

139560

Herenhuis Luyckx met tuin

Laarne

Kalken

Nerenweg 1 (Laarne)

Alleenstaand groot herenhuis uit het begin van de 19de eeuw
opgetrokken in vroege neoclassicistische stijl. Langgerekt rechthoekig
volume met twee bouwlagen onder pannen schilddak met op beide
nokeinden geplaatste schoorstenen en elegante houten
dakkapelletjes. Wellicht 19de‐eeuwse, kleine ijskelder achter in de
tuin onder een beboomde heuvel met tuinpad.

snoeivormen,
siertuinen,
landhuizen,
koetshuizen,
ijskelders

interbellum,
eerste kwart
19de eeuw

139562

Bloemisterij Den Waterbak

Laarne

Kalken

Nerenweg 13 (Laarne)

Volgens de gegevens uit het kadasterarchief liet bloemist Valère
Vander Meirsch in 1912 het huis met de watertoren van de
bloemisterij optrekken bij de Stenenbeek. Aaneenschakeling van
volumes op een L‐vormig grondplan met bakstenen hoofdvolume van
drie bouwlagen en twee traveeën onder een platte bedaking.

arbeiderswonin voor WO I
gen,
waterreservoirs
, bloemisterijen

139563

Dorpswoning

Laarne

Kalken

Nerenweg 5 (Laarne)

Vrijstaande landelijke dorpswoning, volgens gegevens uit het
kadasterarchief opgetrokken in 1872 door landbouwer Joseph de
Lausnay. Dubbelhuis van vijf traveeën met symmetrische opstand en
min of meer overeenkomstige kleine aanbouwen tegen de zijgevels
van telkens één travee.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

139561

Villa

Laarne

Kalken

Nerenweg 9‐11 (Laarne)

Villa in eclectische stijl. Het kadasterarchief registreert de nieuwbouw garages, villa's
ervan in 1908, als bezit van dokter Jules Janssens. Later woning van (bouwkundig
erfgoed)
de familie Van der Meirsch. Op grond onder meer van stilistische
overeenkomsten is het ontwerp vermoedelijk toe te schrijven aan
architect Theophile Présiaux.

139564

Sint‐Dionysiuskapel

Laarne

Kalken

Pennemansbaan zonder nummer (Laarne) Wegkapel in 1872 nieuw gebouwd door de cabaretier Pierre François betreedbare
kapellen (klein
Van de Slycke, eigenaar van het bijhorende erf met woonhuis/café.
erfgoed)
Kleine bakstenen wegkapel naar materiaal, vormgeving en stijl
representatief voor dit landelijke religieuze gebouwentype uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

139565

Hoeve

Laarne

Kalken

Provinciebaan 102‐104 (Laarne)

Hoeve bestaande uit een tweewoonst en enkele landgebouwen,
gelegen op de hoek met de Peperstraat. Nummer 102 met boerenhuis
van vijf traveeën onder pannen zadeldak, ten westen van het erf.
Nummer 104 met dwars op de straat gelegen boerenhuis van zes
traveeën, onder pannen zadeldak, aan de oostzijde van het erf.

139566

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Provinciebaan 103 (Laarne)

Eclectisch getint vrijstaand burgerhuis, opgetrokken in 1929; voortuin burgerhuizen
met omgevend, betonnen hek met draadafsluiting en centraal ijzeren
tuinhekje.

interbellum

139567

Boerenarbeiderswoning

Laarne

Kalken

Provinciebaan 169 (Laarne)

Diep achterin gelegen boerenarbeidershuis met bijgebouwtje,
bijgebouwen,
mogelijk nog opklimmend tot het einde van de 18de of het begin van boerenarbeider
swoningen
de 19de eeuw, zie weergave op het primitief kadasterplan van een
dieper gelegen woning met twee landgebouwen.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139568

Burgerhuis De IJskelder

Laarne

Kalken

Provinciebaan 41 (Laarne)

Burgerhuis in eclectische stijl, zogenaamd De IJskelder. Volgens het
kadasterarchief opgetrokken in 1910 samen met een naastgelegen
ijsfabriek en atelier.

1087/1748

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Burssens Willem (Ontwerper)

voor WO I

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme
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139569

Rij gekoppelde arbeiderswoningen

Laarne

Kalken

Provinciebaan 67‐77 (Laarne)

Zes gekoppelde rijhuizen in seriebouw, volgens de gegevens uit het
kadasterarchief opgetrokken in 1935. Elk huis wordt voorafgegaan
door een voortuintje met betonnen hek.

arbeiderswonin interbellum
gen

139576

Hoeve Ruytenshof

Laarne

Kalken

Scheestraat 41 (Laarne)

Hoeve, gelegen binnen een rechthoekig, enkelvoudig omgracht erf
omheind door een gemengde, hulst‐, meidoorn‐ en beukhaag en
toegankelijk via een witgeschilderd ijzeren hek.

19de eeuw,
bakovens,
boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hagen,
hekken, hoeven,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
waterpompen,
walgrachten

139577

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Schriekstraat 19 (Laarne)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk opklimmend
tot de 18de eeuw. Weergave van het boerenhuis en de schuur op het
primitief kadasterplan van 1835, eigendom van de weduwe van
landbouwer Jan De Coene.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139578

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Schriekstraat 51 (Laarne)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen aan de oostzijde van de
straat. De hoeve staat al aangegeven op de Ferrariskaart (1771‐1778)
en bestaat er uit een boerenhuis en landgebouw die beiden dwars op
de straat gelegen zijn.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139579

Hoeve

Laarne

Kalken

Schriekstraat 68 (Laarne)

Aan de straatkant gelegen hoeve, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1868, en licht aangepast in het tweede kwart van de
20ste eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
eerste helft
schuren
20ste eeuw

139580

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Schriekstraat 70 (Laarne)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen op beboomd erf met
bijhorende vroegere moestuin en grote achterliggende boomgaard.
Boerenhuis beschermd als monument en omgeving als dorpsgezicht.
Uitzonderlijk groot en lang rechthoekig boerenhuis van acht traveeën
onder hoog zadeldak, in deuromlijsting gedateerd 1732.

wagenhuizen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
moestuinen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139591

Boomkapelletje in linde

Laarne

Kalken

Uitbergsestraat zonder nummer (Laarne)

Boomkapelletje aan gekandelaarde lindeboom. Vrij hoog aan de
boom opgehangen kapel, die naar verluidt na genezing een dertigtal
jaar geleden gemaakt werd ter vervanging van een voorgaand
exemplaar.

boomkapellen, na WO II
kapelbomen,
solitaire bomen,
gekandelaarde
bomen

1088/1748

datering

stijl

plantensoort

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

Tilia

context

persoon
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139592

Kasteel Ter Weiden met kasteelpark

Laarne

Kalken

Vaartstraat 10, 10A (Laarne)

Alleenstaand herenhuis van 1870 in neoclassicistische stijl met het
karakter en de typologie van een statige grote villa in een uitgestrekte
tuin met de allures van een kasteelpark. Het koetshuis met
paardenstallen werd gelijktijdig naast het kasteel opgericht.

serpentinevijver derde kwart
19de eeuw
s,
boomgaarden,
afsluitingshagen
, private parken,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
omheiningsmur
en, stallen,
tuinbruggen

139593

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Vaartstraat 34 (Laarne)

burgerhuizen
Burgerhuis uit eind 19de‐begin 20ste eeuw. Het huis vormt een
ensemble met nummer 36 en gaan samen in oorsprong terug op één
oudere 19de‐eeuwse woning die in de tweede helft van de 19de eeuw
gesplitst en herhaaldelijk vergroot werd.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139594

Winkel

Laarne

Kalken

Vaartstraat 36 (Laarne)

Rijhuis met winkelpui uit eind 19de–begin 20ste eeuw. Het huis vormt winkels
een ensemble met nummer 34 en gaat samen in oorsprong terug op
één oudere 19de‐eeuwse woning.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

139595

Maalderij Dauwe

Laarne

Kalken

Vaartstraat 57 (Laarne)

Hoeve met voormalig molenaarshuis, puin van de voormalige
maalderij Dauwe en rest van een rosmolen. De bijhorende
korenwindmolen op een nabij gelegen achterin liggend perceel
staande, verdween omstreeks 1930.

139596

Ensemble van twee gekoppelde
burgerhuizen

Laarne

Kalken

Vaartstraat 6‐8 (Laarne)

Ensemble van gekoppelde burgerhuizen, volgens de gegevens uit het burgerhuizen
kadasterarchief gebouwd in 1932. Dieper en schuin ten opzichte van
de rijweg gelegen huizen van twee bouwlagen en twee traveeën met
spiegelbeeldschema, onder doorlopend zadeldak.

interbellum

139597

Burgerhuis

Laarne

Kalken

Vaartstraat 76 (Laarne)

burgerhuizen
Vrijstaand burgerhuis, gelegen ten westen van de Kalkenvaart. Het
kadasterarchief vermeldt de bouw van het huis in 1881 door Séraphin
Verstraeten. Volgens de literatuur gebouwd in 1882 en vermeld als
het kasteeltje van Coralietje.

vierde kwart
19de eeuw

139599

Herenhuis

Laarne

Kalken

Vromondstraat 13 (Laarne)

Voormalig, herenhuis bij de vandaag verdwenen weefselfabriek ter
hoogte van nummer 15. In de eerste helft van de 20ste eeuw
eigendom van de familie Cremers; de bergplaats achteraan de tuin
maakte dan ook tot 1949 deel uit van de voormalige brouwerij
Cremers.

brouwerijen,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139600

Herberg en afspanning Het Gulden Hoofd

Laarne

Kalken

Vromondstraat 2 (Laarne)

Volgens gegevens uit het kadasterarchief werd de herberg in 1856
opgetrokken in opdracht van brouwer Joseph De Smet. In de jaren
1920‐1930 werd de herberg verhoogd aan de straatzijde en voorzien
van een nieuwe straatgevel onder opgetrokken, geknikt dakschild.

derde kwart
herbergen,
19de eeuw,
koetshuizen,
paardenstallen, interbellum
wagenhuizen

139601

Herenhuis met koets‐ en washuis

Laarne

Kalken

Vromondstraat 4 (Laarne)

Herenhuis, voormalig brouwershuis van de brouwersfamilie Cremers, herenhuizen,
beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 18.10.1995. In koetshuizen,
de bebouwde dorpskom gelegen, oorspronkelijk vrijstaand herenhuis washuizen
van 1854 met twee koetshuizen opgesteld in U‐vorm rond voortuin
van de straat afgesloten door ijzeren hekken.

1089/1748

maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
rosmolens,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

datering

stijl
neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

139602

Weverij Tissage de Calcken

Laarne

Kalken

Vromondstraat 6 (Laarne)

Achterin gelegen rest van weverijfabriek volgens gegevens van het
kadasterarchief opgericht in 1899, naast een in de linker achterhoek
van het latere fabrieksterrein gelegen kapel die in 1865 gebouwd
werd.

vierde kwart
kapellen
(gebouwen en 19de eeuw,
voor WO I
structuren),
fabrieksschoors
tenen,
weverijen

139603

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Vromondstraat 60 (Laarne)

De Ferrariskaart van 1771‐1778 geeft al bebouwing aan. Volgens het
kadasterarchief werd het boerenhuis in 1873 herbouwd. Hoeve met
losse bestanddelen met achterin gelegen dubbelhuis van vijf
traveeën. Restanten van grootschalige schuur dwars op de weg.
Bakhuis met gesloopte oven op het achtererf.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139606

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Zauwerstraat 4 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen, waarvan het dieper gelegen en naar
de straat gerichte boerenhuis mogelijk opklimt tot de 18de of het
begin van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139607

Langgestrekte hoeve

Laarne

Kalken

Zauwerstraat 41 (Laarne)

Schuin ingeplante langgestrekte hoeve, vermoedelijk opklimmend tot
de 18de eeuw. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werd in
1889 de stal naar de straatkant toe opgetrokken in het verlengde van
het boerenhuis met schuur.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
langgestrekte
hoeven

139608

Wegkapel

Laarne

Kalken

Zauwerstraat zonder nummer (Laarne)

Deels overgroeide wegkapel naast oude boom. Rechthoekig
grondplan met driezijdige sluiting. Rode baksteenbouw op een
gecementeerde plint en onder een zadeldak bedekt met ruitvormige
kunstleien. Volgens het kadasterarchief werd de kapel gebouwd in
1873 door Jean Baptiste Van Peteghem.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139611

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Zomerstraat 16 (Laarne)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen. Op de Ferrariskaart van
1771‐1778 werd al een dwars op de weg gelegen gebouw ter hoogte
van het boerenhuis weergegeven. Het primitief kadasterplan van
1835 geeft een dwars op de weg gelegen tweewoonst weer evenals
een tweede gebouw parallel aan de straat aan de westzijde van het
erf.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

139612

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Kalken

Zomerstraat 34 (Laarne)

Hoeve met losstaande bestanddelen met boerenhuis, in kern
opklimmend tot eind 18de eeuw, ten noorden en grote dwarsschuur
ten westen op het met gras begroeide erf, van de straat afgesloten
door een brede gracht.

vierde kwart
grachten
(infrastructuur), 18de eeuw
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

139613

Boerenburgerhuis

Laarne

Kalken

Zomerstraat 62 (Laarne)

voor WO I
Boerenburgerhuis op de hoek met de Hogendries, volgens gegevens achterhuizen,
uit het kadasterarchief gebouwd in 1902 door brouwersgast Frederic boerenburgerhu
Verstraeten. Omhaagde voortuin, aan de straatkant toegankelijk via izen
een ijzeren voetgangershek.

1090/1748

datering

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139614

Hoeve met brouwershuis Verstraeten

Laarne

Kalken

Zomerstraat 83 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen opgesteld in het vierkant rondom het
verharde erf met aan de straat gelegen voormalig brouwershuis, in
1909 herbouwd. Eveneens in 1909 werd het brouwerijgebouw aan de
zuidzijde van het erf met een aanbouw verlengd naar de straatkant
toe. De brouwerij en mouterij bleven in bedrijf tot 1943.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen, mouterijen,
paalschuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139615

Dorpscafé

Laarne

Kalken

Zomerstraat 85 (Laarne)

Herberg uit het derde kwart van de 19de eeuw met het voorkomen
van het kleinere boerenhuis in sobere baksteenbouw. Rechthoekig
huis van vier traveeën onder pannen zadeldak en 's zomers
beschaduwd door een rij van vier linden. Laag langwerpig bakstenen
bijgebouw schuin achter het huis gelegen op het spievormige kleine
achtererf.

bomenrijen,
stallen,
herbergen

derde kwart
19de eeuw

139444

Twee arbeiderswoningen

Laarne

Laarne

Achterdreef 23‐25 (Laarne)

arbeiderswonin interbellum
Twee gekoppelde arbeiderswoningen, behorend tot een
aanvankelijke rij van drie werkmanswoningen, volgens bouwplan van gen
1927 gelijktijdig gebouwd in 1928.

139445

Boerenburgerhuis

Laarne

Laarne

Achterstraat 15 (Laarne)

Schuin achterin gelegen boerenburgerhuis van voormalige hoeve,
schuilgaand achter jongere huizen die een vroeger bijhorend
bedrijfsgebouw vervangen.

boerenburgerhu derde kwart
izen, hoeven
19de eeuw

139446

Bloemistenhuis

Laarne

Laarne

Achterstraat 27 (Laarne)

Opvallend bloemistenhuis uit het interbellum. Villa volgens bouwplan
van 1930 gebouwd bij bestaande achterliggende bloemisterij in
opdracht van Jozef De Kezel naar ontwerp van architect Georges De
Vloed.

fabrieksschoors interbellum, na
WO II
tenen, serres,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bloemisterijen

139447

Twee gekoppelde dorpswoningen

Laarne

Laarne

Achterstraat 39‐41 (Laarne)

Twee gekoppelde dorpswoningen met achtergelegen landgebouw,
volgens het kadasterarchief opgericht in 1872.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

139448

Gemeentelijke begraafplaats

Laarne

Laarne

Achterstraat zonder nummer (Laarne)

Gemeentelijke begraafplaats gelegen achter parking tegenover de
Kerkwegel, een brede met kastanjebomen afgeboorde dreef naar de
dorpskerk, tevens benut als marktplein voor recent ingevoerde
weekmarkt.

vierde kwart
hagen,
buitenbegraafpl 19de eeuw,
tweede helft
aatsen
20ste eeuw

139458

Dorpswoning

Laarne

Laarne

Brandemanstraat 12 (Laarne)

Ruim alleenstaand dorpshuis opvallend gelegen in hoek van
straatbocht. Gekasseide oprit rechts opzij met breed ijzeren tuinhek
aan opvallende, bepleisterde en gewitte, gemetste vierkante
hekpijlers met bolbekroning.

dorpswoningen, vierde kwart
hekpijlers
19de eeuw

139459

Site Aumansmolen

Laarne

Laarne

Brandemanstraat 24, 24A, zonder nummer Molenerf met gewitte bakstenen romp van een stenen
(Laarne)
korenwindmolen, opgericht in 1805‐1806 van het type bovenkruier,
nu nog met elektromechanische maalderij, met aanbouwen ten
noordoosten. In de noordwesthoek van het molenerf gelegen
voormalige hoeve met molenaarshuis, mogelijk in kern opklimmend
tot de eerste helft van de 19de eeuw.

eerste kwart
hoeven,
molenaarswoni 19de eeuw,
interbellum
ngen,
windmolens,
maalderijen

139460

Molenromp en molenaarshuis van
Bautsmolen

Laarne

Laarne

Brandemanstraat 33 (Laarne)

Molenerf met molenromp van de Bautsmolen met voorin gelegen
molenaarshuis. Voortuintje ter breedte van het huis aan de straat
afgesloten door wit‐ en blauw geschilderd laag ijzeren hekwerk.

derde kwart
maalderijen,
molenaarswoni 19de eeuw
ngen, schuren,
stallen,
windmolens

139461

Hoeve

Laarne

Laarne

Brandemanstraat 63 (Laarne)

boerenwoninge vierde kwart
Aan de straat ingeplant boerenhuis met voortuintje en achter in L‐
19de eeuw
vorm aansluitende hoevegebouwen uit het laatste kwart van de 19de n, hoeven,
schuren, stallen
eeuw.

1091/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

De Vloed Georges (Ontwerper)

Hanselaer Remi (Ontwerper)

De Bruyn Erik (Ontwerper)
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139462

Boerenwoning met gevelniskapel

Laarne

Laarne

Brandemanstraat 68 (Laarne)

Boerenhuis met zijdelings aanpalend bijgebouw, volgens
kadastergegevens opgericht in 1870 ter reconstructie van twee
aaneen palende huisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw,
geteisterd door brand op 24.08.1870.

derde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
gevelniskapelle
n

139465

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Callestraat 2 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen, in oorsprong opklimmend tot de 18de
eeuw. Aan de zuidzijde van het erf ingeplant boerenhuis met
aanpalende stallen. Dwarsschuur met dubbele dwarsdoorrit aan de
westzijde en sterk begroeid bakhuis van het enkelvoudig type in de
erfhoek ten zuidoosten van het boerenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139470

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 11 (Laarne)

Volgens kadastergegevens bouwde J.‐B. De Proost, koster van Laarne
in 1857 dit huis en vóór 1895 vergroot met een kleine achterbouw en
een dienstgebouw aan de Molenstraat; ook de serre die tegen de
zuidzijde van de tuinmuur paalt werd in die periode toegevoegd.

burgerhuizen, tweede helft
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, serres,
stallen

139471

Dorpswoningen

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 15‐17 (Laarne)

Twee dorpshuisjes met 18de‐eeuwse kern, naar verluidt voorheen
twee knechtenwoningen van het naastliggende brouwershuis De
Visscher. Lage woningen van drie en vier traveeën.

personeelswoni 18de eeuw
ngen

139472

Brouwerij De Hoprank

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 19 (Laarne)

Voornaam burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bedrijfs‐
en dienstgebouwen, naar aanleg, functieverdeling en typologisch
kenmerkend voor de bedrijfsarchitectuur van een landelijke 19de‐
eeuwse brouwerij; zij omsluiten met een semi‐gesloten opstelling de
ruime rechthoekige binnenplaats achter het brouwershuis.

boomgaarden, derde kwart
19de eeuw
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
moestuinen,
paardenstallen,
rosmolens,
schuren, stallen,
siertuinen,
wagenhuizen,
washuizen,
kapellen (klein
erfgoed)

139473

Gemeentehuis Laarne

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 2 (Laarne)

conciërgewonin na WO II, derde classicisme
Classicistisch gebouw aan het dorpsplein gelegen ten noordwesten
van de parochiekerk, beschermd als monument bij Regentsbesluit van gen, herbergen, kwart 18de
schepenhuizen eeuw
08.02.1946. Volgens archivalische gegevens en het jaartal op de
voorgevel, in 1767 gebouwd als schepenhuis en herberg door
Theodoor Jozef van Vilsteren, baron van Laarne.

139474

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 3‐5 (Laarne)

burgerhuizen
Voormalig breedhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw met
mogelijk bewaarde oudere kern. Volgens het kadasterarchief werd in
1870 een hier bestaande woning gedeeltelijk vernieuwd.

139475

Burgerhuis met aanhorigheden

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 47 (Laarne)

Alleenstaand burgerhuis van het dubbelhuistype, in opdracht van
Antoine Benoit Droesbeke, notaris te Laarne, in de jaren 1840 nieuw
gebouwde woning. Rechthoekig bakstenen breedhuis van vijf
traveeën met bovenverdieping.

139476

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 7 (Laarne)

Burgerhuis met neoclassicistische inslag, volgens de gegevens uit het burgerhuizen
kadasterarchief ter vervanging van een bestaande woning gebouwd
in 1842. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder een
afgewolfd zadeldak bedekt met kunstleien.

1092/1748

datering

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
bijgebouwen,
notariswoninge 19de eeuw
n,
omheiningsmur
en
tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

De Witte Eugène (Ontwerper),
Hanselaer Remi (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper),
Van Caelenberg Etienne
(Ontwerper)
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139477

Herberg

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 8 (Laarne)

herbergen
Herberg, in oorsprong wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.
Breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met een links
aanpalend volume van één bouwlaag en twee traveeën naast de oprit
met ijzeren hek aan gemetste hekpijler.

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139478

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Dorpsstraat 9 (Laarne)

cafés
Het gebouw klimt vermoedelijk op tot de jaren 1750.
Vooruitspringend breedhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met
toegangsdeur in 19de‐eeuwse neoclassicistische blauwe hardstenen
omlijsting met kroonlijst, entablement en pilasters op neuten.

derde kwart
18de eeuw

139479

Parochiekerk Sint‐Macharius

Laarne

Laarne

Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)

Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein,
oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof,
gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken.

parochiekerken eerste kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139481

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Driesstraat 30‐32 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot de 18de eeuw,
Hoevegebouwen gelegen rondom het centrale erf deels verhard met
grint en een gebetonneerde mestvaalt voor de stallen; ijzeren
veldschuur op achtererf.

18de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139482

Kasteeldomein van Laarne

Laarne

Laarne

Eekhoekstraat 1‐7 (Laarne)

De kasteelsite omvat het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met
meidoorn en schandpaal; de binnen‐ en buitengrachten, bruggen en
bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de
inkompoort, vier linden; de vier paviljoenen met hun annexen; de
boomgaard, de tuin met kelder, de Kasteeldreef, Achterdreef en
Paardreef.

omheiningsmur 14de eeuw,
17de eeuw
en,
boomgaarden,
burchten,
donjons,
kasteelhoeven,
kastelen
(woningen),
personeelswoni
ngen, poorten
(bijgebouwen),
schandpalen,
waterputten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht

139483

Muurschilderingen in de slotkapel

Laarne

Laarne

Eekhoekstraat 5 (Laarne)

De muren en gewelven werden midden 14de eeuw ‐ derde kwart
14de eeuw integraal beschilderd met heiligenvoorstellingen. Op de
onderste zone van de muren is rondom een textielschildering
aangebracht.

muurschildering tweede kwart
en
14de eeuw,
derde kwart
14de eeuw

1093/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek

Architectenbureau SAS
(Ontwerper), Berteloot Romain
(Ontwerper), Holemans Ignace
(Ontwerper), Vaerwyck‐Suys
Henri (Ontwerper)

traditioneel

Eeckhout Paul (Ontwerper),
Langerock Pierre (Ontwerper),
Slock Walter (Ontwerper), Van
Hall Henri (Ontwerper),
Verstraete Leonard (Uitvoerder)
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139485

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Elsstraat 1 (Laarne)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen binnen de landelijke wijk
Ertbuur. De hoeve vormt van oudsher samen met de naastgelegen
hoeve een site met walgracht. De hoeve op de noordoostelijke helft
van de site zou naar verluidt voorheen gedateerd zijn in de jaren 1780
of 1790 en klimt in elk geval op tot het einde van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n,
kippenhokken,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

139486

Hoeve

Laarne

Laarne

Elsstraat 2 (Laarne)

Eind 18de‐eeuwse of begin 19de‐eeuwe hoeve met laag boerenhuis boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
van vijf traveeën met naar het zuidoosten gerichte erfgevel en schuur n, hoeven,
schuren, stallen eerste kwart
met geïncorporeerde stal aan de oostzijde van het erf.
19de eeuw

139488

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Groenstraat 2 (Laarne)

Begin 20ste‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen, deels teruggaand
op een oudere hoeve. Het kadasterarchief registreert in 1908 de
volledige reconstructie van de bestaande hoeve in opdracht van
fabrikant Achille Dutry‐Massy uit Gent.

boerenwoninge voor WO I
n, melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139489

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Groenstraat 4 (Laarne)

Dieper gelegen eind 18de‐ of begin 19de‐eeuwse hoeve met losse
bestanddelen. Eerste weergave van de hoeve op het primitief
kadasterplan van 1835. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief
werd in 1870 het boerenhuis gedeeltelijk herbouwd en vergroot en
het bakhuis opgetrokken.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139490

Langgestrekte hoeve

Laarne

Laarne

Holeindestraat 16 (Laarne)

Dwars op de straat ingeplant langgestrekt hoevetje, volgens het
kadasterarchief ter vervanging van een bestaande woning nieuw
gebouwd in 1878.

waterpompen,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

vierde kwart
19de eeuw

139504

Berlindekapel

Laarne

Laarne

Kapellestraat zonder nummer (Laarne)

Aanvankelijk kleinere kapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw,
opgericht tussen 1670 en 1688. De Berlindekapel werd in 1774
vergroot met twee traveeën in zuidelijke richting en een
klokkentorentje dat later gedeeltelijk afgebroken werd.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139505

Dorpswoning

Laarne

Laarne

Kasteeldreef 10 (Laarne)

Rijhuis volgens het kadasterarchief daterend uit de tweede helft van
de jaren 1930. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën
onder leien zadeldak.

dorpswoningen interbellum

139506

Villa

Laarne

Laarne

Kasteeldreef 4 (Laarne)

Kleine villa, volgens bouwplan van 1935 opgetrokken voor Gerard
Roobroeck naar de ontwerpplannen van architect Albert De
Schuymer. Vrijstaande woning met voortuintje.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

139508

Boerenwoning

Laarne

Laarne

Kerkstraat 53 (Laarne)

Diep achterin gelegen 18de‐eeuws boerenhuis. Erf met lange,
verharde oprit, aan de straatkant afgesloten door een laag 20ste‐
eeuws ijzeren hek aan twee vierkante, bakstenen pijlers.

boerenwoninge 18de eeuw
n

1094/1748

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
De Witte Eugène (Ontwerper)

Hanselaer Lieven (Ontwerper)

De Schuymer Albert (Ontwerper)
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139509

Kapelletje Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede

Laarne

Laarne

Kerkstraat zonder nummer (Laarne)

Wegkapelletje ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van Vrede uit de eerste pijlerkapellen
helft van de 20ste eeuw, gelegen aan de hoek van Kerkstraat met de
Berg‐ en Zandstraat.

139510

Rij arbeiderswoningen in
eenheidsbebouwing

Laarne

Laarne

Kleine Achterstraat 14‐18 (Laarne)

Rij van drie arbeidershuizen in eenheidsbebouwing, gelegen aan de
zuidzijde van de smalle voetgangerswegel tussen de Achter‐ en
Lepelstraat.

139526

Hoeve Den Bouw en gelijknamige herberg Laarne

Laarne

Lagen Heirweg 13 (Laarne)

Hoeve en voormalige herberg, opgericht in 1824 door notaris Antoine boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
Droesbeke als hoeve met afhangen. Hoeve met losse bestanddelen,
stallen,
bestaande uit een boerenhuis, bakhuis en schuur met stallen.
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139527

Boerenwoning

Laarne

Laarne

Lagen Heirweg 26 (Laarne)

Boerenhuis en bakhuis, rest van voormalige hoeve met losse
bestanddelen. De hoeve vormt van oudsher één site met walgracht
samen met de naastgelegen voormalige hoeve. Mogelijk dateert het
boerenhuis van 1724. In 1911 werd het grondig verbouwd. Het
bakhuis werd voor het eerst aangegeven op het primitief
kadasterplan van 1835.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw,
n, bakhuizen,
voor WO I
hoeven met
losse
bestanddelen

139528

Goed ten Cattenaye

Laarne

Laarne

Lagen Heirweg 9 (Laarne)

De huidige hoevegebouwen met paardenmelkerij zijn op het neerhof
van de omgrachte site gelegen. het boerenhuis met kern uit de
tweede helft van de 18de eeuw en aanpalende stallen. Dubbele
dwarsschuur met een opvallend volume uit 1839. Toegangspoort van
het type alleenstaand overzolderd poortgebouw in bak‐ en
zandsteenbouw van laatmiddeleeuwse oorsprong en vermeld in een
document van 1544.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, dreven,
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

139529

Bloemistenhuis Villa Flora

Laarne

Laarne

Lange Meire 42 (Laarne)

villa's
Bloemistenhuis gebouwd in 1933 in opdracht van bloemist Felix
Baetens naar de ontwerpplannen van architect Benjamin Vervaet uit (bouwkundig
erfgoed)
Laarne. Vrijstaande villa voorin de tuin gelegen met uitgebreid
bomenbestand, aan de straatkant afgesloten door een lage,
bakstenen muur met smeedijzeren hekwerk.

139530

Laarne‐Fabriek

Laarne

Laarne

Lange Meire 56 (Laarne)

Textielfabriek met katoenspinnerij en weverij uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw en systematisch uitgebreid in de loop van de 20ste
eeuw. Bakstenen fabrieksgebouwen onder zaagtandbedaking in
hoofdzaak daterend uit de jaren 1910 en deels verbouwd en
heringericht. Hoge ronde fabrieksschoorsteen wellicht behorend bij
rest van uitbreiding uit de jaren 1920.

gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
fabrieksschoors
tenen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

139531

Reeks arbeiderswoningen

Laarne

Laarne

Lange Meire 58‐60, 66‐76 (Laarne)

Arbeidershuizen van de achtergelegen textielfabriek Hanus, volgens
de gegevens uit het kadasterarchief gebouwd in 1910‐1911 door
fabrikant Fernand Hanus. Eenheidsbebouwing van acht per twee
gekoppelde arbeiderswoningen (voorheen tien), gelegen langs een
afslag met kasseibaan en met omringende tuin.

arbeiderscités

voor WO I

139532

Reeks arbeiderswoningen

Laarne

Laarne

Lange Meire 78‐92 (Laarne)

Arbeidershuizen in chaletstijl van de vlakbij gelegen textielfabriek
Hanus, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1923‐1924 door
fabrikant Fernand Hanus. Eenheidsbebouwing van acht
tuinwijkhuisjes met voortuin en achterliggende tuin.

arbeiderscités

interbellum

1095/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

arbeiderswonin interbellum
gen

interbellum

traditioneel

Vervaet Benjamin (Ontwerper)
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typologie

Pastorie Sint‐Machariusparochie met tuin Laarne

Laarne

Lepelstraat 1 (Laarne)

Pastorie van de Sint‐Machariusparochie, beschermd als monument bij
Ministerieel Besluit van 14.07.2004, en naar ontwerp van de Gentse
bouwmeester Théophile Bureau uit 1874. Vrijstaande onderkelderde
pastorie op rechthoekige plattegrond met symmetrische
gevelopstand en verhoogde begane grond in omringende grotendeels
omhaagde pastorietuin.

derde kwart
koetshuizen,
19de eeuw
pastorieën,
pastorietuinen,
afsluitingshagen

139534

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Lepelstraat 34 (Laarne)

Voormalige herberg van 1904 van de brouwerij Walrave. Dubbelhuis herbergen
van twee bouwlagen en drie traveeën.

139535

Brouwerij Walrave en brouwerswoning

Laarne

Laarne

Lepelstraat 36 (Laarne)

Brouwershuis Walrave, beschermd als monument bij Ministerieel
Besluit van 14.07.2004. Alleenstaand achterin gelegen
neoclassicistisch dubbelhuis van 1870 met rechthoekig bouwvolume
in een tuin met het voorkomen van een parkbos met sporen of
relicten van slingerpaadjes. De landelijke bierbrouwerij op hetzelfde
domein van het brouwershuis is nog steeds in werking.

derde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw,
interbellum
gen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, siertuinen

139536

Dorpswoning

Laarne

Laarne

Lepelstraat 40 (Laarne)

Dorpshuis volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1892 door
brouwers Jules en Urbain Walrave. Dubbelhuis van drie traveeën.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

139537

Dorpswoning

Laarne

Laarne

Lepelstraat 51 (Laarne)

Halfvrijstaande dorpswoning, gebouwd in 1928 naar de
ontwerpplannen van architect Camiel Criek. Volgens de
oorspronkelijke bouwaanvraag was de ruimte aan de straatkant in
oorsprong in gebruik als winkel.

dorpswoningen, interbellum
winkels

Criek Camiel (Ontwerper)

139538

Kapsalon met herberg

Laarne

Laarne

Lepelstraat 63‐65 (Laarne)

Rijhuis voorheen met herberg en kapsalon en opgetrokken in 1935
voor kapper Maurits De Smet naar de ontwerpplannen van architect
Benjamin Vervaet.

cafés, kapsalons interbellum

Vervaet Benjamin (Ontwerper)

139539

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Lepelstraat 89 (Laarne)

Burgerwoning met garage en voortuintje, gebouwd in 1932 in
opdracht van Marcel Mehuys. Dubbelhuis van twee bouwlagen en
drie traveeën onder pannen zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

139540

Hoeve

Laarne

Laarne

Meersstraat 19 (Laarne)

Hoeve opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met
achterin gelegen boerenhuis met aanpalende stal. Dubbelhuis van
vier traveeën. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met
pannen. Aanpalende stal tegen de rechterzijgevel van de woning.

niskapellen,
aalpompen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen,
waterpompen,
poelen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139541

Hoeve

Laarne

Laarne

Meersstraat 6 (Laarne)

Hoeve opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. In 1835 was
de hoeve samengesteld uit een woning en een landgebouw,
eigendom van timmerman Pieter Bracke. Achterin gelegen voormalig
laag boerenhuis van vier traveeën en haaks op de straat gelegen
dwarsschuur met stal.

eerste helft
hekken,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

139542

Onze‐Lieve‐Vrouw van Troostkapel

Laarne

Laarne

Meersstraat zonder nummer (Laarne)

Landelijk gelegen wegkapelletje, centraal ingeplant op de rijweg met betreedbare
kapellen (klein
omgevende haag en voorafgegaan door aangelegd plantsoen en
erfgoed)
zitbank en opgericht zijn in 1890.

139544

Interbellumwoning

Laarne

Laarne

Meirhoekstraat 34 (Laarne)

Een bestaand arbeidershuis van 1925‐1926 werd volgens het
kadasterarchief in 1939 in opdracht van bakker Emiel Roels
gedeeltelijk herbouwd tot de bestaande woning.

139545

Arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing Laarne

Laarne

Meirhoekstraat 36‐66 (Laarne)

Rij arbeidershuizen in seriebouw, gebouwd in 1925‐1926 door bakker arbeiderswonin interbellum
gen
Emiel Roels. Eenheidsbebouwing van 16 éénlaagse huurhuisjes van
elk twee traveeën.

1096/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Bureau Théophile (Ontwerper)

neoclassicisme

Van Brussel‐De Wilde Casimir
(Ontwerper), Vervaet Benjamin
(Ontwerper)

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

dorpswoningen interbellum
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139546

Sint‐Machariuskapel

Laarne

Laarne

Mellestraat 2 (Laarne)

Wegkapel toegewijd aan Sint‐Macharius. Volgens de gegevens uit het ommegangen,
kadasterarchief gebouwd in 1892 in opdracht van weduwe Walrave. betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139548

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Molenstraat 12 (Laarne)

Burgerhuis met eclectische inslag, volgens kadastergegevens
gebouwd in 1914 in opdracht van Jean Baptiste Vande Velde,
onderdirecteur van de buskruitfabriek te Wetteren. Volgens het
kadasterarchief in 1937 uitgebreid met het wagenhuis in de
achtertuin.

burgerhuizen,
wagenhuizen

139549

Dorpswoning

Laarne

Laarne

Molenstraat 16 (Laarne)

Voormalige tweewoonst met landgebouw op de hoek met de
Keistraat volgens weergave op de Ferrariskaart van 1771‐1778,
mogelijk teruggaand op een woning met landgebouw uit de 18de
eeuw.

bijgebouwen,
18de eeuw,
dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

139550

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Molenstraat 18 (Laarne)

Café van de brouwerij Walrave, volgens gegevens uit het
kadasterarchief opgetrokken in 1840 door cabaretier A. Prové.
Voorheen café met houten, geschilderd gevelbord met oude
cafénaam De Vlaamse Leeuw, en met rolbaan.

cafés

139551

Herberg

Laarne

Laarne

Molenstraat 20 (Laarne)

Herberg, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1869 door brouwer herbergen
Auguste Walrave op de plaats van een ouder volume.

139552

Hoeve en molenaarshuis, site 't Meulenhof Laarne

Laarne

Molenstraat 27 (Laarne)

Achterin gelegen landhuis gekend als ’t Meulenhof omgeven door een
aangelegde tuin en aan de straatkant afgesloten door een
afsluitingsmuur en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers onder
ezelsrug. Woning in (neo)traditionele stijl met bewaarde oudere kern
minstens opklimmend tot de 18de eeuw, doch nu in hoofdzaak
daterend uit de jaren 1920.

139553

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Molenstraat 3 (Laarne)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis, gebouwd in 1923‐1924 voor dokter
Prosper Myncke naar de ontwerpplannen van de Gentse architect
Aimé De Groote. Onderkelderde rijwoning met enkelhuisopstand van
twee bouwlagen en drie traveeën, onder zadeldak.

139554

Sint‐Macariusgodshuis, klooster en
boomkapel in linde

Laarne

Laarne

Molenstraat 35A (Laarne)

Dieper gelegen voormalig klooster met godshuis van 1878,
voorafgegaan door een grote tuin aan de kant van de Molenstraat.
Eclectische baksteenbouw op T‐vormig grondplan van twee
bouwlagen en vijftien traveeën breed op een plint van uitspringende
baksteen. Voortuin met beeld van de Heilige Jozef met kind. Aan de
zijkant van het gebouw staat een linde met boomkapelletje.

vierde kwart
godshuizen,
heiligenbeelden 19de eeuw
, kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
boomkapellen,
kapelbomen,
opgaande
bomen

139555

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Molenstraat 5 (Laarne)

Halfvrijstaand burgerhuis, volgens kadasterarchief en bouwplan van
1929 opgericht in opdracht van Florent Devijlder. Bakstenen
enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder vernieuwd
pannen zadeldak.

burgerhuizen

139556

Burgerhuis

Laarne

Laarne

Molenstraat 6 (Laarne)

Burgerhuis, opgetrokken in 1885. Dubbelhuis van twee bouwlagen en burgerhuizen
vier traveeën en een onder zadeldak bedekt met mechanische
pannen. Straatgevel met parement van witgeglazuurde steen op een
blauwgeschilderde plint en met gebruik van grijze steen voor de over
de gevelopeningen doorgetrokken lijsten.

1097/1748

typologie

garages,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
molenaarswoni
ngen,
omheiningsmur
en

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

WO I,
interbellum

tweede kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

traditioneel,
neotraditioneel

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

interbellum

neoclassicisme

De Groote Aimé (Ontwerper)

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Tilia

kloostertuinen
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139547

Magazijn

Laarne

Laarne

Molenstraat 7, 11 (Laarne)

Magazijn aan de straatkant van 1873. Het magazijn werd in opdracht distilleerderijen, 18de eeuw
opslagplaatsen,
van de heer De Vijlder in 1897 vergroot tot stokerij. Verankerde
paardenstallen,
baksteenbouw van twee bouwlagen onder een zadeldak.
stallen,
wagenhuizen

139557

Herenhuis met Mariakapel

Laarne

Laarne

Molenstraat 8 (Laarne)

Neoclassicistisch herenhuis, opgericht in 1842 met goed herkenbare
behouden oorspronkelijke structuur, indeling en globaal voorkomen.
Rechthoekig dubbelhuis van vijf traveeën breed in typisch 19de‐
eeuwse landschapstuin. Mariakapel naar oorsprong, stijl en
inplanting één geheel vormend met het herenhuis.
.

ommegangen, tweede kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
omheiningsmur
en, siertuinen,
vijvers,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139570

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Rivierstraat 12‐14 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen binnen een vandaag
opgesplitste omgrachte site met bewaarde walgracht aan de noord‐,
oost‐ en zuidzijde en minstens opklimmend tot de tweede helft van de
18de eeuw. Achterin gelegen boerenhuis. Poortgebouw en
dwarsschuur met dubbele doorrit, gelegen aan de straatkant.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, sites
met walgracht

139571

Arbeiderswoning

Laarne

Laarne

Rivierstraat 5 (Laarne)

Vrijstaand arbeidershuis, volgens het kadasterarchief opgetrokken in arbeiderswonin interbellum
gen
1935, mogelijk naar ontwerp van architect Benjamin Vervaet.
Bijhorende tuin met rondom een draadafsluiting aan betonnen
paaltjes.

139572

Hoeve

Laarne

Laarne

Rivierstraat 55B (Laarne)

Boerenhuis met stal, gebouwd in 1929 in opdracht van landbouwer
Pieter De Visscher‐Calle. Het ongedateerde bouwplan is gesigneerd
door schrijnwerker L. De Visscher. Aan de straatkant gelegen
boerenhuis voorafgegaan door een voortuintje met draadafsluiting
aan betonnen paaltjes.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen

De Visscher L. (Ontwerper)

139573

Hoeve

Laarne

Laarne

Rivierstraat 7 (Laarne)

Hoeve volgens kadastergegevens opgetrokken in 1933 naar
ontwerpplan van 1932 van architect Benjamin Vervaet. Aan de
straatkant gelegen dubbelhuis van drie traveeën.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

Vervaet Benjamin (Ontwerper)

139574

Hoeve

Laarne

Laarne

Rivierstraat 8 (Laarne)

Hoeve gebouwd in 1934. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën
onder kunstleien zadeldak. Laag ijzeren toegangshek tussen
vernieuwde hekpijlers van verharde erfoprit rechts opzij.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

139575

Hoeve

Laarne

Laarne

Rivierstraat 9 (Laarne)

Hoeve van 1933, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van
Prosper Plaetinck‐Vervaet, naar ontwerp van 1933 van architect
Benjamin Vervaet. Afsluitende haag en laag ijzeren toegangshek links
aan de straatkant.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren,
bakhuizen

139581

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Steentjestraat 3 (Laarne)

Een weinig schuin ten opzichte van de straat ingeplante alleenstaande herbergen
dorpsherberg, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van
18.10.1995. Rechthoekig breedhuis van het type 18de‐eeuws
boerenhuis, zes traveeën van één bouwlaag onder zadeldak, heden
kunstleien, boven de deur voorzien van een dakvenster met
klokgevelbekroning.

139582

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Steentjestraat 40 (Laarne)

Café, gelegen op de hoek met de Kapellestraat. Huis volgens het
kadasterarchief opgetrokken in 1901 door brouwers Urbain en Jules
Walrave van Laarne. In het verlengde van de herberg gelegen lager
stalvolume.

1098/1748

typologie

cafés, stallen

datering

18de eeuw

voor WO I

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Van Offeren Gerardus Joseph
(Ontwerper)

Vervaet Benjamin (Ontwerper)

Vervaet Benjamin (Ontwerper)
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139583

Boerenwoning

Laarne

Laarne

Termstraat 20 (Laarne)

Hoeve op L‐vormig grondplan, bestaande uit een dwars op de straat
gelegen boerenhuis van vijf traveeën met zuidelijk gerichte erfgevel
en een haaks aanpalend bijgebouw evenwijdig de straat.

eerste helft
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

139584

Sint‐Antoniuskapel en boerenhuisje

Laarne

Laarne

Termstraat 45, zonder nummer (Laarne)

Wegkapel toegewijd aan Sint‐Antonius, aangebouwd tegen de
linkerzijgevel van de woning nummer 45 en gelegen in een bocht van
de Termstraat. Voormalige boerenarbeiderswoning volgens het
kadasterarchief opgetrokken in 1846 en vergroot in 1887.

boerenarbeider tweede kwart
19de eeuw,
swoningen,
voor WO I
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

139585

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Termstraat 51 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen, volgens de gegevens uit het
kadasterarchief daterend van vóór 1861 wanneer landbouwer
Bernard Matthijs een in 1835 al bestaande bestaande constructie liet
herbouwen en de huidige schuur toevoegde.

bakhuizen,
aalpompen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139586

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Termstraat 53 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot de 18de eeuw.
Achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën met noordelijk gerichte
erfgevel. Dwarsschuur met geïncorporeerde stallen aan de westzijde
van het erf.

gevelniskapelle 18de eeuw
n,
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

139587

Hoeve

Laarne

Laarne

Termstraat 68 (Laarne)

Hoeve opklimmend tot de 18de eeuw. Erf aan de straatkant
afgesloten door een blauw geschilderd ijzeren hek tussen betonnen
pijlers en een meidoornhaag. Evenwijdig met de weg gelegen
boerenhuis van vier traveeën.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

139588

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Termstraat 76 (Laarne)

Hoeve met losse bestanddelen, waarvan de site minstens opklimt tot
de 18de eeuw. De gebouwen werden aangepast in de tweede helft
van de 19de eeuw. Hoevegebouwen gelegen rondom een met gras
begroeid erf met fruitbomen. IJzeren hek tussen bakstenen pijlers
onder pannen zadeldakje en gemengde haag aan de straatkant.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139590

Boomkapelletje aan lindeboom

Laarne

Laarne

Termstraat zonder nummer (Laarne)

Boomkapelletje aan gekandelaarde lindeboom. Gewit houten
kapelletje met zadeldakje bekroond door houten kruis.

boomkapellen,
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

139589

Sint‐Macariuskapel

Laarne

Laarne

Termstraat zonder nummer (Laarne)

Kapel met traditioneel voorkomen en bouwkenmerken die toelaten
de constructie minstens tot de 18de eeuw te laten opklimmen. Kleine
wegkapel op eenvoudige rechthoekige plattegrond met een sober
voorkomen eigen aan de oudere wegkapellen. Verankerde
baksteenbouw voorzien van een gewitte jongere cementering met
schijnvoegen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen

139598

Gekoppelde arbeiderswoningen

Laarne

Laarne

Veldstraat 15‐17 (Laarne)

arbeiderswonin interbellum
Gekoppelde arbeidershuizen, volgens het kadasterarchief
opgetrokken in het begin van de jaren 1920. Oprit links van nummer gen
15 met ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers. Voortuintjes met
afsluiting van geperforeerde sierbetonplaten.

1099/1748

datering

stijl

plantensoort

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Tilia

18de eeuw

traditioneel

context

persoon
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139604

Dorpscafé

Laarne

Laarne

Wegvoeringstraat 2 (Laarne)

Café genaamd "Molenhuis". Voormalig molenaarshuis volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1877 door molenaar Auguste Drieghe.
Gelegen naast de oudere windmolensite van de verdwenen
Schattemansmolen bij de hoek met Molenstraat.

molenaarswoni vierde kwart
ngen, stallen
19de eeuw

139605

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Zandstraat 6 (Laarne)

Voormalige, 18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen gelegen aan
de zuidzijde van de straat. Boerenhuis van zes traveeën aan de
oostzijde van het erf. Schuur met geïncorporeerde stallen aan de
noordzijde van het erf.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139609

Langgestrekte hoeve

Laarne

Laarne

Zevestraat 2 (Laarne)

Hoeve van het langgeveltype, gelegen op de hoek met de Breestraat langgestrekte
bij de grens met de gemeente Beervelde. Volgens de gegevens uit het hoeven
kadasterarchief werd in 1883 het bestaande boerenhuis uitgebreid,
waarbij het huidige woonvolume tot stand kwam met aanpalende
stallen.

139610

Hoeve met losse bestanddelen

Laarne

Laarne

Zevestraat 4 (Laarne)

18de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen bij de grens met
de gemeente Beervelde. De hoeve dateert mogelijk van 1757, zie
ingekerfde datering op de imposten van de toegangsdeur van het
boerenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd de
afgebrande schuur heropgebouwd.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw, na
n, schuren,
WO II
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

139632

Hoeve Hof van Ringoet

Lebbeke

Denderbelle

Blijstraat 4 (Lebbeke)

Schuin ten overstaan van de straat ingeplant boerenburgerhuis met
driehoekig voortuintje. Langwerpig rechthoekig dubbelhuis van
anderhalve bouwlaag en zeven traveeën breed afgedekt met
zadeldak. In U‐vorm achter de woning aansluitende lagere
bedrijfsgebouwen rondom een ruim gekasseid erf.

stallen, schuren, derde kwart
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
hoeven,
hekpijlers,
boerenburgerhu
izen

139657

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Denderstraat 1 (Lebbeke)

Zijdelings aan de straat palend burgerhuis van twee bouwlagen en
drie traveeën onder kunstleien zadeldak, volgens kadasterarchief van
1865; aanpalend laag huisje van drie traveeën onder zadeldak,
volgens kadasterarchief van 1895.

dorpswoningen,
bijgebouwen,
burgerhuizen,
omheiningsmur
en

139658

Dorpswoning

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 10 (Lebbeke)

Dorpswoningingeplant naast de oprit van de pastorie van Denderbelle dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
en haaks ten opzichte van het dorpsplein. Breedhuis uit 1876 van
anderhalve bouwlaag en aanvankelijk vijf traveeën.

139659

Herberg De Plesanten Hof

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 13 (Lebbeke)

Alleenstaand dorpshuis ten zuiden tegenover de dorpskerk van
Denderbelle gelegen en gebouwd in 1837 (volgens kadasterarchief.
Dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, met rechts
aansluitende poorttravee onder een doorlopend zadeldak.

139660

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 14 (Lebbeke)

Burgerhuis gelegen tegenover de zuidwesthoek van de dorpskerk van burgerhuizen
Denderbelle. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak (kunstleien), in 1899 als nieuw gebouwde woning
gekadastreerd.

139661

Café 't Klein Dorp

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 25 (Lebbeke)

Hoekhuis gelegen op de pleinhoek ten zuidoosten van de dorpskerk
van Denderbelle. Dorpswoning van anderhalve bouwlaag met
typische afgeschuinde hoektravee, onder schilddak (kunstleien),
waarschijnlijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.

1100/1748

herbergen

cafés

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

De Bosscher Arnold (Ontwerper)
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139662

Café en boerderij

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 29, 29A (Lebbeke)

Rijhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
verbouwing van 1901 van bestaand huis.

cafés, hoeven, voor WO I
poorten
(bijgebouwen),
stallen

139663

Gemeenteschoolhuis

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 31 (Lebbeke)

Onderdeel van de gemeenteschool opgericht in 1867, volgens
archiefstukken naar ontwerpplan van 1862 opgemaakt door architect
E. de Perre Montigny en samengesteld uit een schoollokaal,
speelplaats en onderwijzerswoning met bijhorende tuin.

burgerhuizen, derde kwart
onderwijsgebou 19de eeuw
wen,
onderwijzerswo
ningen

139664

Café en zaal De Ster

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 7 (Lebbeke)

Dorpsherberg gekenmerkt door zijn laag en breed bouwvolume,
wellicht opklimmend tot begin 19de eeuw maar met veel jongere
aanpassingen.

herbergen

eerste kwart
19de eeuw

139665

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Lebbeke

Denderbelle

Dorp 9 (Lebbeke)

Haar huidig uitzicht verkreeg de pastorie uiteindelijk pas in 1864‐
1865 volgens plannen van 1863 van bouwmeester Alexander Carael.
Het bestaande ondiepe langwerpige huis werd daarbij deels
vervangen door een bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen op kelderverdieping. Deels ommuurde pastorietuin met
toegang via een fraai ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers.

pastorietuinen,
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
stallen

18de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139666

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lebbeke

Denderbelle

Dorp zonder nummer (Lebbeke)

gedenktekens,
Georiënteerde dorpskerk centraal ingeplant op het dorpsplein,
parochiekerken,
voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. De kerk
roepstenen
vertoont een driebeukig schip van vijf traveeën verenigd onder één
zadeldak met vierkante klokkentoren boven de oostelijke travee,
voorafgaand aan een koor van twee traveeën met driezijdige sluiting.
De oudste bekende vermelding voor de kerk dateert van 1232.

139667

Hoeve 't Hof te Voorde

Lebbeke

Denderbelle

Dries 50 (Lebbeke)

De configuratie van de huidige, vermoedelijk laat 19de‐eeuwse
bedrijfsgebouwen in U‐vorm, gaat nog terug op de voordien al
bestaande semi‐gesloten aanleg van de grote pachthoeve; deze
landgebouwen werden volgens het kadasterarchief vervangen tussen
omstreeks 1860 en 1894. Van de vroegere waterpartijen bleef enkel
een achter de hoeve gelegen vijver over.

19de eeuw
hoeven,
koetshuizen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
vijvers

139671

Hoeve Hof ter Meys

Lebbeke

Denderbelle

Fonteintje 17 (Lebbeke)

Gebouwd in 1867 ter vervanging van een bestaande hoeve links van
een onbebouwd omgracht perceel . Aan de straat ingeplant
boerenhuis met dubbelhuisopstand, één bouwlaag en vijf traveeën
tellend onder pannen zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

139693

Modernistische villa

Lebbeke

Denderbelle

Hogebrug 6 (Lebbeke)

Villa uit het interbellum naar stijl aansluitend bij de nieuwe
zakelijkheid en binnen de regio veeleer zeldzaam als uiting van
modernistische woningbouw, beschermd als monument bij
Ministerieel Besluit van 12.12.2002.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

modernisme

139694

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Hogebrug 90 (Lebbeke)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gebouwd in de periode
1923‐1926. Bakstenen diephuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

art deco

1101/1748

datering

tweede kwart
13de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

Carael Alexander (Ontwerper), De
Pauw Jan‐Baptist (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper)

romaans,
gotiek,
neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Sterck Clement (Ontwerper)
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datering

139695

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Hogebrug 92 (Lebbeke)

Half vrijstaand burgerhuis met voortuin, daterend van 1929 en vrij
traditioneel opgevat voor de bouwperiode. Hoog bouwvolume van
twee bouwlagen en twee traveeën onder leien mansardedak en
rechts aanleunende lage venstertravee van één bouwlaag.

burgerhuizen

interbellum

139696

Burgerhuis uit het interbellum

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 40 (Lebbeke)

Aan de straat gebouwde opvallende interbellumwoning, opgericht in burgerhuizen
1933. Dubbelhuis met burgerlijke allure van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

interbellum

139697

Katholieke kleuter‐ en lagere school

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 43 (Lebbeke)

Als katholieke lagere school met bewaarschool en klooster van de
zusters van Sint‐Vincentius a Paulo van Dendermonde opgericht in
1898. Hoge baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, met links het vroegere kloosterhuis van drie traveeën en
rechts de aansluitende schoollokalen van zeven traveeën.

139698

Dorpswoning

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 44 (Lebbeke)

dorpswoningen eerste helft
Dorpshuis met voortuin en aansluitende bijgebouwen rond
20ste eeuw
binnenplaats, teruggaand op een hoevetje opklimmend tot omstreeks
1850. Huidige woning werd vermoedelijk gebouwd in het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Breedhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak.

139699

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 50 (Lebbeke)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, met pannen
zadeldak van 1901; sobere baksteenbouw met dubbelhuisaanleg.

burgerhuizen

voor WO I

139700

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 52 (Lebbeke)

Breed burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
zadeldak, daterend van 1855. Opnieuw bepleisterde lijstgevel met
sobere neoclassicistische inslag.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

139701

Café en feestzaal Gildenhuis

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 56 (Lebbeke)

gevelniskapelle interbellum
Café met feestzaal gebouwd in 1929. Ensemble dat typologisch
illustratief is voor de doorsnee lokale ontspanningsinfrastructuur die n, cafés,
feestzalen
in vele kleine centra van in de eerste helft van de 20ste eeuw
voorhanden was. Voorgevel van café en kopgevel met inkom van de
aanpalende zaal architecturaal als een samenhangend geheel
opgevat.

139702

Gekoppelde burgerhuizen en
bedrijfsgebouw

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 70‐72, zonder nummer
(Lebbeke)

burgerhuizen,
Vrijstaand ensemble van twee gekoppelde burgerhuizen volgens
spiegelbeeldschema gebouwd door een schrijnwerker en mulder van maalderijen
de familie Macharis in 1930. Links aan de straat gelegen half
vrijstaand bedrijfsgebouw, volgens de literatuur een in 1928
opgericht maalderijgebouw.

139703

Hoeve met losse bestanddelen

Lebbeke

Denderbelle

Kapellenstraat 78 (Lebbeke)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen waarvan de woning met
voortuintje ingeplant is aan de straat. Burgerhuis opgericht in 1910.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met pannen
zadeldak. Op het achtererf bakstenen dwarsschuur met stal en met
een houten zolderlaadvenster.

139711

Gemeentehuis Denderbelle

Lebbeke

Denderbelle

Klein Gent 2 (Lebbeke)

gemeentehuize voor WO I
Het gemeentehuis is opgericht in 1902 naar ontwerp van
n
bouwkundige Clement Sterck en beschermd als monument bij
Ministerieel Besluit van 12.12.2002. .Het sluit stilistisch aan bij het
historiserend officieel gebouwentype in neostijl dat sinds de tweede
helft van de 19de eeuw in vele centra op het platteland verscheen. De
voorgevel is opgetrokken uit bak‐ en natuursteen in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl.

139712

Sint‐Martinuskapel

Lebbeke

Denderbelle

Klein Gent zonder nummer (Lebbeke)

betreedbare
Wegkapel gebouwd in 1936 naar ontwerp van A. Goossens ter
vervanging van de oude Sint‐Martinuskapel die op de steenweg Aalst‐ kapellen (klein
erfgoed)
Dendermonde gelegen was ter hoogte van Klein Gent. Eenvoudige
rechthoekige bakstenen constructie volgens het traditionele concept
en met bescheiden neogotische reminiscenties.

1102/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

kleuterscholen, vierde kwart
19de eeuw
kloosters,
lagere scholen,
gevelniskapelle
n

interbellum

boerenburgerhu voor WO I
izen, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Sacré Hein (Ontwerper), Sterck
Clement (Ontwerper)

Goossens A. (Ontwerper)
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139719

Gemeenteschool

Lebbeke

Denderbelle

Kramwegel 1‐7 (Lebbeke)

Oorspronkelijk een onderdeel van de gemeenteschool van
Denderbelle, van schoollokaal gewijzigd in een eenzijdig bebouwd
steegbeluik van zes huisjes, nu door samenvoeging gereduceerd tot
vier. Volgens archiefstukken naar ontwerpplan van 1862 opgemaakt
door architect E. de Perre Montigny.

derde kwart
beluiken,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen

139720

Hoeve

Lebbeke

Denderbelle

Kramwegel 18 (Lebbeke)

Hoeve met boerenwoning haaks ingeplant ten opzichte van de straat
met zuidelijk georiënteerde voorgevel. Aanvankelijk een dubbelhuis
van één bouwlaag en vier traveeën onder pannen zadeldak, met
flankerende kleinere aanbouwen, in 1858 als nieuw gebouwd huis
gekadastreerd.

hekpijlers,
bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven

139721

Dorpswoning

Lebbeke

Denderbelle

Kruisstraat 1 (Lebbeke)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder half schilddak, in 1899 als nieuw dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
gebouwde woning gekadastreerd. Ook typerend voor omstreeks 1900
is de verlevendiging van het metselwerk door gebruik van gesinterde
baksteen.

139740

Hoeve Het Motteken

Lebbeke

Denderbelle

Mottekensstraat 12 (Lebbeke)

Omgracht semi‐gesloten hoevecomplex met hoevegebouwen
ingeplant op de voorste helft van het omgrachte erf. Het voormalige
brouwershuis van 1905 is opgevat als een vrijstaand burgerhuis met
voortuin en aan de achterkant aansluitende bedrijfsgebouwen: het
oude vroegere boerenhuis, voormalige brouwerijgebouwen met rest
van de aanvankelijke stokerij en brede dwarsschuur met aanpalende
lagere L‐vormige stalvleugel.

stallen,
gevelniskapelle
n, sites met
walgracht,
gesloten
hoeven,
boerenwoninge
n,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
paardenstallen,
rosmolens,
schuren

139741

Personeelswoningen

Lebbeke

Denderbelle

Mottekensstraat 7‐9 (Lebbeke)

Twee voormalige personeelshuisjes van 1904 van de voormalige
brouwerij Van Roy op het Motteken, nu bergplaats voor
landbouwvoertuigen van de hoeve op nummer 12.

personeelswoni voor WO I
ngen

139776

Veldkapel 't Steenkouterkapelleken

Lebbeke

Denderbelle

Steenkouterbaan zonder nummer
(Lebbeke)

Veldkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw en opgericht tussen 1892 gevelniskapelle vierde kwart
en 1909. Kleine rechthoekige kapel onder een steil zadeldak.
n, betreedbare 19de eeuw,
kapellen (klein voor WO I
erfgoed)

139779

Huis Saeys

Lebbeke

Denderbelle

Veer 3 (Lebbeke)

Boerenburgerhuis, gebouwd in 1825 door schipper Jan‐Baptist Saeys,
die hier na de bouw van zijn woning een lokaal nieuw veerpont over
de Dender instelde dat tot 1937 in gebruik bleef. Dubbelhuis van vijf
traveeën van aanvankelijk één bouwlaag.

139780

Dorpswoning

Lebbeke

Denderbelle

Visstraat 11 (Lebbeke)

dorpswoningen derde kwart
Alleenstaand dorpshuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën
19de eeuw
met leien zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen
lijstgevel waarvan de rechthoekige vensters de voor de bouwperiode
typerende afgeronde bovenhoeken vertonen.

1103/1748

aardappelkelder
s,
boerenburgerhu
izen,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
veerhuizen,
wagenhuizen

datering

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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139781

Burgerhuis

Lebbeke

Denderbelle

Visstraat 18 (Lebbeke)

Alleenstaand burgerhuis met opvallende bak‐ en hardstenen
voorgevel in eclectische stijl, gebouwd in 1910 met in 1928
toegevoegde toren. In de achtertuin gelegen voormalig koetshuis met
paardenstal volgens kadasterarchief van 1920.

eerste helft
bijgebouwen,
burgerhuizen, 20ste eeuw
koetshuizen,
paardenstallen

139618

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel bij het Hof te
Zeebroeck

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 14 (Lebbeke)

In de straatbocht ingeplant bakstenen kapelletje onder overstekend betreedbare
zadeldak afgewerkt met houten windveer en bekronend ijzeren kruis, kapellen (klein
erfgoed)
opgericht door de familie Van Damme, vermoedelijk in 1904.

139617

Hof te Zeebroeck

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 14 (Lebbeke)

Het Hof te Zeebroeck gaat in oorsprong mogelijk terug tot de 12de of
13de eeuw. Volgens het kadasterarchief werd in 1865 een brug over
de wal aangelegd en in 1869 de schuur en stallen in L‐vorm aan elkaar
gebouwd. Het poortgebouw werd in 1904 opgericht. Vandaag nog
grotendeels omgrachte hoeve van het semi‐gesloten type.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
hondenhokken, voor WO I
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen

139622

Hoeve met losse bestanddelen

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 2 (Lebbeke)

Voorheen omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen ingeplant
in een straatbocht, met oude, minstens 18de‐eeuwse kern, volgens
het kadasterarchief in zijn huidige semi‐gesloten vorm aangepast in
1884 en omgrachting verdwenen.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hekken,
schuren, stallen, 19de eeuw
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

139623

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 21 (Lebbeke)

Alleenstaand burgerhuis met drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1935.

139624

Hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 26 (Lebbeke)

Semigesloten hoeve met aan de straat ingeplant boerenhuis en
aangepaste of recentere bedrijfsgebouwen achteraan ingeplant
omheen een vierkant binnenerf, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1882 en uitgebreid met stallen in L‐vorm achteraan in
1887.

stallen, hoeven, vierde kwart
boerenwoninge 19de eeuw
n

139625

Brouwerswoning

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 4 (Lebbeke)

Brouwershuis van de voormalige brouwerij De Witte, volgens het
kadasterarchief opgericht in 1903 door brouwer Oscar De Witte‐
Buyle. Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

brouwerswonin voor WO I
gen

139627

Brouwerij De Witte

Lebbeke

Lebbeke

Aalstersestraat 6‐8 (Lebbeke)

Voormalige brouwerijgebouwen van Brouwerij De Witte, volgens het brouwerijen
kadasterarchief vernieuwd in de jaren 1930.

139629

Burgerhuis en confectiebedrijf achteraan

Lebbeke

Lebbeke

Bellestraat 24, Kouterbaan 19B (Lebbeke)

Woning en voormalig confectiewerkhuis, volgens het kadasterarchief burgerhuizen, interbellum, na
nijverheidsgebo WO II
opgericht in 1934 en 1947 voor de familie De Hauwere en de
uwen en
maatschappij PVBA Lingerie Flandria, later Marga.
productieplaats
en

139630

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Bellestraat 26 (Lebbeke)

Interbellumwoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932.
Rijhuis opgetrokken uit gele baksteen op een plint van
hardsteenplaten en afdekkend zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

139631

Gekoppelde burgerhuizen

Lebbeke

Lebbeke

Bellestraat 28‐30 (Lebbeke)

Gekoppelde woningen, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932. burgerhuizen
Identieke enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, opgetrokken uit
baksteen met verwerking van hardsteen en gecementeerde
gevelvlakken, met twee bouwlagen en pseudomansardedak.

interbellum

139639

Neoclassicistisch burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Brusselsesteenweg 25 (Lebbeke)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens het kadasterarchief heropgebouwd in 1889
door fabrikant J. Van Oudenhove‐Mertens.

1104/1748

burgerhuizen

datering

stijl
eclecticisme

voor WO I

interbellum

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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139640

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Brusselsesteenweg 41, 41A (Lebbeke)

Oorspronkelijk burgerhuis in neogotische stijl gebouwd in 1896 en in burgerhuizen,
1939 geschonken aan de zusters. Woning aan de achterzijde met één Mariagrotten,
calvariebergen
bouwlaag verhoogd en uitgebreid met een nieuwbouw met twee
bouwlagen aan de tuinzijde. Grote beboomde tuin met onder meer
een Calvarie met levensgrote witgeschilderde beelden en een
Lourdesgrot in kunstrustiek.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

139641

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Brusselsesteenweg 54 (Lebbeke)

Eclectisch burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1906
door schilder A. Van der Vreken.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

139642

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Brusselsesteenweg 56 (Lebbeke)

Eclectisch dubbelhuis met lichte art‐nouveau‐inslag, van vier traveeën burgerhuizen,
slachthuizen
en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1907 door beenhouwer J. Cooreman met slachthuis
achteraan.

voor WO I

eclecticisme

139638

Grote Plaats en omgeving

Lebbeke

Lebbeke

Brusselsesteenweg,
Dendermondsesteenweg, Grote Plaats,
Kerkplein, Kerkstraat, Onze‐Lieve‐
Vrouwstraat (Lebbeke)

openbare
Rondom de Grote Plaats zijn de parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en
het gemeentehuis gelegen. Ten noorden van de parochiekerk bevindt pleinen
zich de dekenij met de ommegangkapelletjes van het Hofje van Zeven
Weeën.

139643

Dokterswoning naar ontwerp van G.
Baines

Lebbeke

Lebbeke

Centrumstraat 8 (Lebbeke)

Dokterwoning gebouwd in 1964 naar een ontwerp van Georges
Baines en geïnspireerd op de Scandinavische stijl. De bijhorende tuin
werd ontworpen in dezelfde periode door J. Wirtz.
In de jaren ’70 werd een deel van de binnentuin opgeofferd voor de
bouw van een schildersatelier, eveneens naar ontwerp van Baines.

dokterswoninge tweede helft
n
20ste eeuw

modernisme

139644

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 1 (Lebbeke)

Oorspronkelijk woning met slachthuis, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1915 door Van den Berghe. Eclectisch gebouw
opgetrokken uit baksteen met hardstenen plint, cordons, speklagen,
hoek‐ en sluitstenen, twee bouwlagen en pseudomansardedak met
oeils‐de‐boeuf.

burgerhuizen

WO I

eclecticisme

139645

Villa

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 129 (Lebbeke)

Woning en bedrijfsgebouw, volgens het kadasterarchief opgericht in
1934 door Fr. Lenaert – Veekoopman, voorzien van een voortuin,
afgesloten door een hekwerk op lage bakstenen muurtjes. Vrijstaande
art‐decowoning en bedrijfsgebouw met decoratief uitgewerkte blinde
voorpuntgevel met huisnaam in gecementeerde art‐decoletters.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
werkplaatsen

interbellum

art deco

139646

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 13 (Lebbeke)

winkels,
Oorspronkelijk neoclassicistisch burgerhuis op de hoek met
Zwaantjesstraat, volgens het kadasterarchief al in begin 19de eeuw in burgerhuizen
het bezit van de familie Van Overstraeten, verkocht in twee delen en
uitgebreid tot zijn huidige vorm in 1877.

interbellum,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

art deco,
neoclassicisme

139647

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 131 (Lebbeke)

Interbellumwoning, volgens het kadasterarchief gebouwd door
veekoopman E. Codijns in 1939. Dubbelhuis met asymmetrisch
opgebouwde voorgevel met links gekoppelde benedenvensters met
halfrond gemetselde middenstijl en dagkanten en erkervormig
bovenvenster, rechts doorlopend in een afgerond overdekt balkon.

burgerhuizen

interbellum

139648

Villa

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 171 (Lebbeke)

Half vrijstaande villa in art‐decostijl met links gekasseide oprit en
voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk op betonnen voet en een
dubbel hek tussen betonnen pijlers, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1931.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

139649

Twee burgerhuizen

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 18‐20 (Lebbeke) Oorspronkelijk twee neoclassicistische burgerhuizen van drie en vijf
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief samen heropgebouwd in 1883, thans beiden
ontpleisterd.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139650

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 22 (Lebbeke)

Gecementeerd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, volgens het kadasterarchief begin 19de eeuw één geheel
met nummer 24, in 1872 gesplitst en in 1884 aangepast tot zijn
huidige vorm.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

1105/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

Baines Georges (Ontwerper),
Wirtz Jacques (Ontwerper)
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139651

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 24 (Lebbeke)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief in begin 19de eeuw één geheel met
nummer 22, gesplitst en verhoogd met een verdieping in 1872 en in
1888 deels gesloopt en aangepast tot zijn huidige vorm.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

139652

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 30 (Lebbeke)

Interbellumwoning van twee traveeën en twee en drie bouwlagen
onder verspringende platte daken, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1935.

burgerhuizen

interbellum

139653

Brouwerswoning

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 31, 31C
(Lebbeke)

brouwerswonin derde kwart
Brouwershuis, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw
19de eeuw,
met aangepaste midden 19de–eeuwse neoclassicistische voorgevel. gen, poorten
Toegangspoort met doorrit naar de verdwenen brouwerijgebouwen. (bijgebouwen) tweede kwart
19de eeuw,
17de eeuw

139654

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 34 (Lebbeke)

Neoclassicistisch burgerhuis volgens het kadasterarchief in zijn
huidige vorm gebouwd in 1879 door A. De Potter, ébenist, met
schrijnwerkersatelier achteraan.

burgerhuizen,
werkplaatsen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139655

Neoclassicistisch burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg 4 (Lebbeke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
toegevoegde dakkapel, volgens het kadasterarchief begin 19de eeuw
al woning van brouwer P. De Wolf.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139656

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Ter Nood

Lebbeke

Lebbeke

Dendermondsesteenweg zonder nummer
(Lebbeke)

Wegkapel op het kruispunt met Kapellekensbaan, en één van de
zeven ommegangkapelletjes opgericht ter ere van de Zeven Weeën
van Maria langs de weg Dendermonde‐Lebbeke, volgens de
overlevering al bestaande in de 16de eeuw, op een gevelsteentje
gedateerd anno 1776.

139668

Stationsgebouw Heizijde

Lebbeke

Lebbeke

Eeksken 67 (Lebbeke)

Het station Heizijde is gelegen op de lijn Dendermonde‐Asse‐Brussel stationsgebouw voor WO I
en
in het uiterste oosten van de gemeente op de grens met Opwijk. De
halte werd opgericht op 1 oktober 1904. Het stationnetje zelf werd
gebouwd in 1907 en is hiermee het derde station dat op grondgebied
van de gemeente gebouwd werd.

139669

Rij dorpswoningen

Lebbeke

Lebbeke

Fabrieksstraat 74‐82 (Lebbeke)

Ensemble van woningen, volgens het kadasterarchief samen gebouwd dorpswoningen WO II
door P. Triest‐Vanbeygem in 1941, op een plintsteen gesigneerd door
architect Mertens.

139670

Administratief centrum

Lebbeke

Lebbeke

Flor Hofmanslaan 1 (Lebbeke)

Administratief centrum, gedeeltelijk ingericht in een vleugel van de
voormalige Vrije Vak‐ en Beroepsscholen van Lebbeke, opgericht in
1926, volgens literatuur naar plannen van aannemer architect
Edmond Van den Heule, stichter en leraar aan de Vakschool.

administratiege interbellum
bouwen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
gedenktekens,
heiligenbeelden

139672

Gemeentehuis Lebbeke

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 1 (Lebbeke)

Imposant symmetrisch opgetrokken neoclassicistisch gebouw naar
ontwerp van architect Eduard Bouwens, ingeplant aan de zuidzijde
van het in 1870 nieuw aangelegde dorpsplein en geflankeerd door
identieke herbergen.

gemeentehuize tweede helft
n
19de eeuw

139673

Dekenij Onze‐Lieve‐Vrouwparochie

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 15 (Lebbeke)

Het pastoriegebouw is vanouds ingeplant in een grote ommuurde
tuin. Sporen in het huidige gebouw wijzen op een oudere kern van zes
traveeën met slechts één bouwlaag, opklimmend tot de 17de eeuw.
Huidig bakstenen dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Links van de voortuin sluit een voormalig koetshuis
de tuin af.

hekken,
koetshuizen,
bakhuizen,
dekenijen,
pastorietuinen

1106/1748

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

vierde kwart
18de eeuw

17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Mertens C.J. (Ontwerper)

De Ridder S. (Ontwerper), Pieters
Luc (Ontwerper), Van den Heule
Edmond (Ontwerper)

neoclassicisme

Bouwens Edouard (Ontwerper)

De Buck Achille (Ontwerper)
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139674

Herberg La Fontaine

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 16 (Lebbeke)

Hoekpand links van het gemeentehuis, oorspronkelijk herberg La
Fontaine‐ Estaminet, samen met het gemeentehuis en herberg De
Lelie ontworpen als neoclassicistisch ensemble in 1875.

gedenktekens,
herbergen

vanaf 1975,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139675

Café De Lelie

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 2 (Lebbeke)

Hoekgebouw met de Brusselsesteenweg, volgens het kadasterarchief cafés
samen met het gemeentehuis en de vroegere herberg links van het
gemeentehuis gebouwd als één neoclassicistisch ensemble in 1875.
Gebouw van vier op vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139676

Café Gemeentehuis

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 4 (Lebbeke)

tweede helft
Op de oude rooilijn ingeplant burgerhuis, volgens het kadasterarchief cafés,
met oude kern, begin 19de eeuw in bezit van brouwer E. Wesemael, dorpswoningen 19de eeuw,
interbellum
in 1865 gesplitst in twee woningen en in 1875 achteraan uitgebreid
tot zijn huidige vorm.

139677

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 7 (Lebbeke)

Neoclassicistisch burgerhuis en latere beenhouwerij, gebouwd in
1876. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak met behouden gepleisterde en geschilderde
voorgevel op een plint van hardsteenplaten.

139678

Hoekhuis

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 8 (Lebbeke)

139679

Winkelhuis

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats 9 (Lebbeke)

139682

Hofje van Zeven Weeën

Lebbeke

Lebbeke

139681

Oorlogsmonument

Lebbeke

139680

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

139683

Boerenarbeiderswoning

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Hoekpand met de Dendermondsesteenweg, gebouwd in 1921‐22 ter winkels
vervanging van een 19de‐eeuws winkelhuis. Eclectisch gebouw met
drie bouwlagen en typische afgeschuinde hoektravee tussen pilasters
met bekronend dakvenster.

interbellum

eclecticisme

Winkelhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1924‐27 op de
plaats van een 19de‐eeuws huis. Eclectisch gebouw uit bak‐ en
hardsteen met twee bouwlagen en pseudomansardedak.

winkels

interbellum

eclecticisme

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

In boogvorm ingeplante zeven neogotische bakstenen kapellen,
aangelegd op het oostelijk deel van de pastorietuin in 1905. Op 3 mei
1908 werd in de Hof een levensgroot Onze‐Lieve‐Vrouwenbeeld naar
ontwerp van beeldhouwer Aloïs De Beule onthuld. Het werd
vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1933 vervangen door
het huidige bronzen beeld.

hekken,
hekpijlers,
lantaarns,
Mariabeelden,
ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I,
interbellum

Lebbeke

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

In het midden van het dorpsplein, voor de pastorie ingeplant
imposant arduinen monument voor de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog, naar ontwerp van architect Jules Van den Hende en
beeldhouwer Geo Verbanck, van 1921.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

Lebbeke

Lebbeke

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

Onze‐Lieve‐Vrouwparochiekerk en bedevaartsoord van Onze‐Lieve‐ parochiekerken eerste helft
18de eeuw,
Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Imposant deels gotisch en barok
derde kwart
kerkgebouw ingeplant aan de oostzijde van de Grote Plaats,
15de eeuw,
oorspronkelijk omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat in 1897
derde kwart
bij het dorpsplein gevoegd werd.
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

Lebbeke

Lebbeke

Grote Snijdersstraat 32 (Lebbeke)

Boerenarbeidershuis van vijf traveeën onder nieuw zadeldak, naar
verluidt van 1913. Kleurrijke bakstenen voorgevel van oranjerode,
gele en zwarte baksteen op een plint van hardsteenplaten.

1107/1748

burgerhuizen,
slagerijen

boerenarbeider eerste helft
20ste eeuw
swoningen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen

plantensoort

context

persoon

De Beule Aloïs (Ontwerper), Van
den Heule Edmond (Ontwerper)

Van den Hende Jules (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

gotiek, barok

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Bouwens Edouard
(Ontwerper), De Buck Achille
(Ontwerper), De Witte Eugène
(Ontwerper), Macharius
(Ontwerper), Mercx Petrus Paulus
(Ontwerper), Rommens Rombaut
(Ontwerper), Van Heil Leo
(Ontwerper), Verstraeten Marc
(Ontwerper)
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139684

Gesloten hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Grote Snijdersstraat 66 (Lebbeke)

Hoeve van het semigesloten type, met boerenwoning en stallen
gegroepeerd omheen een vierkant deels gekasseid erf met centrale
mestvaalt en in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw,
volgens het kadasterarchief met vernieuwde stallen uit 1928 en 1938.

eerste kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

139685

Boerenwoning

Lebbeke

Lebbeke

Grote Snijdersstraat 97 (Lebbeke)

Aan de straat ingeplant boerenhuis met voortuintje, van vijf traveeën boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw
onder pannen zadeldak met links aangebouwde garage op een
verspringende rooilijn, onder golfplaten zadeldak, gebouwd in 1855.

139686

Hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Haagstraat 30 (Lebbeke)

Deel van een voormalige omgrachte hoeve, ingeplant bij de
Vondelbeek, volgens het kadasterarchief, uitgebreid en gesplitst in
twee woningen in 1872 en 1903.

139687

Burgerhuis en haarsnijderij Hofmans

Lebbeke

Lebbeke

Heizijdestraat 10 (Lebbeke)

burgerhuizen, interbellum
Woning en Haarsnijderij Hofmans, volgens het kadasterarchief
gedeeltelijk herbouwd in 1921‐22 als woning en vellenfabriek door F. haarsnijderijen
Hofmans‐Saelmans op de plaats van de vroegere kippenkwekerij.

139688

Villa

Lebbeke

Lebbeke

Heizijdestraat 12 (Lebbeke)

Villa met omringende tuin, van de straat afgesloten door ijzeren
hekken op bakstenen voet, tussen vierkante gemetste hekpijlers;
voetgangershek tegenover de deur en dubbel hek rechts met oprit,
volgens het kadasterarchief gebouwd door F. Hofmans‐Saelmans in
1926.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

139689

Villa

Lebbeke

Lebbeke

Heizijdestraat 14 (Lebbeke)

Eclectische villa in grote tuin van de straat afgesloten door fraaie
ijzeren hekken op bakstenen muurtje met arduinen dekplaat en
gebouwd in 1926 samen met het nummer 10, door F. Hofmans‐
Saelmans. Rechts vrijstaand voormalig wagenhuis in dezelfde stijl,
aangepast tot garage.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

139690

Parochiekerk Heilige Joannes‐Maria
Vianney

Lebbeke

Lebbeke

Heizijdestraat zonder nummer (Lebbeke)

Modern kerkgebouw met vrijstaande campanile met uurwerk op het parochiekerken na WO II
zuidwesten aan de straat en achterin gelegen gebedsruimte,
opgetrokken uit beton met bakstenen parement en onder schuin
afhellend en vooraan overstekend plat dak, naar plannen van
architect Eugène De Witte van 1961‐1965. Inwijding op 11 mei 1969.

139692

Hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Hof‐ter‐Varentstraat 19 (Lebbeke)

Hoeve met oudere kern, volgens het kadasterarchief met nieuw
woonhuis van 1843 en aan de straat palende stallen van 1877, met
elkaar verbonden door een overbouwde poort in 1901.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen vierde kwart
19de eeuw

139709

Villa Hofman

Lebbeke

Lebbeke

Kerkstraat 12‐14 (Lebbeke)

Villa Hofman, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van
12.12.2002. Typisch landhuis, gebouwd in eclectische stijl in 1907
door de familie Hofman‐Segers. Woning ingeplant in een grote tuin
met parkallure, achteraan reikend tot aan de beek, aan de straat
afgesloten door een fraai ijzeren hek op bakstenen voet met arduinen
dekplaat.

duivenverblijve voor WO I
n, hekken,
hekpijlers,
siertuinen,
veranda's, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

139710

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Kerkstraat 26 (Lebbeke)

Rijwoning uit het interbellum, volgens het kadasterarchief gebouwd
in 1931. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

139715

Bloemistenwoning en ‐bedrijf

Lebbeke

Lebbeke

Korte Breestraat 10 (Lebbeke)

Bloemistenwoning en –bedrijf uit het interbellum, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1934 door hovenier Fr. Delcor‐Van
Waeyenberg. Vrijstaande woning met voortuin afgesloten door fraaie
ijzeren hekken tussen vijf hoge gietijzeren zuilen; toegangshekken
links en rechts.

interbellum
hekken,
hekpijlers,
serres,
tuinbouwbedrij
ven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1108/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
voor WO I
schuren

interbellum

eclecticisme

De Witte Eugène (Ontwerper)

eclecticisme
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139716

Gesloten hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Korte Breestraat 14 (Lebbeke)

Hoeve van het gesloten type met boerenhuis, schuur en stallen
gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenerf, in kern minstens
opkimmend tot de 17de eeuw, sinds begin 19de eeuw in het bezit van
de familie Blancquaert.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

139717

Semigesloten hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Korte Breestraat 33 (Lebbeke)

Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de
18de ‐ begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.

hoeven

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139718

Semigesloten hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Korte Breestraat 35 (Lebbeke)

Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de
18de ‐ begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.

hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
18de eeuw

139723

Klooster en school

Lebbeke

Lebbeke

Lange Minnestraat 61 (Lebbeke)

Achterin gelegen klooster‐ en schoolgebouwen toegankelijk via een kleuterscholen, interbellum
weg rechts van de parochiekerk van het Heilig Kruis, gebouwd in 1937 kloosters,
voor de zusters van de congregatie van de Heilige Vincentius die het lagere scholen
onderwijs verzekerden voor kleuters en meisjes in het wijkschooltje,
opgericht in 1907.

139724

Parochiekerk Heilig Kruis

Lebbeke

Lebbeke

Lange Minnestraat 63 (Lebbeke)

De bouw van de nieuwe kerk werd gerealiseerd onder leiding van
pastoor R. Goethals van Lebbeke‐Centrum en uitgevoerd naar
ontwerp van architect Henri Valcke uit Gent. De eerstesteenlegging
gebeurde op 19 mei 1935.

parochiekerken interbellum

139725

Café 't Smisken

Lebbeke

Lebbeke

Lange Molenstraat 1 (Lebbeke)

Café, ingeplant op de hoek met de Kouterbaan met typische
afgeschuinde hoektravee en twee en drie traveeën onder leien
tentdak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1899.

cafés

139727

Dorpswoning

Lebbeke

Lebbeke

Langestraat 2 (Lebbeke)

Dorpshuis in verzorgde baksteenbouw met knipvoegen, ingeplant op dorpswoningen voor WO I
de rooilijn, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1909.

139728

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Laurierstraat 24 (Lebbeke)

Vrijstaand burgerhuis in grote ommuurde tuin, ingeplant op de hoek
met de Poststraat, van beide straten afgesloten door fraaie ijzeren
hekken tussen gietijzeren zuiltjes op hardstenen voet, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1913 door J. De Decker, molenaar.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

139729

Broederschool

Lebbeke

Lebbeke

Laurierstraat 26 (Lebbeke)

In 1897 werd onder impuls van pastoor E. Crombé een overeenkomst
gesloten met de broeders van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes‐
Oostakker voor de oprichting van een lagere school. De school met
zes klassen en een schoolhuis werd geopend op 4 oktober 1897 door
priester J. De Cuyper. Volgens het kadasterarchief werd de parallelle
vleugel achteraan gebouwd in 1900 als klooster.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
kloosters

139730

Herenhuis Blancquaert

Lebbeke

Lebbeke

Laurierstraat 4 (Lebbeke)

19de‐eeuws herenhuis in neoclassicistische stijl, door een jaaranker
in de rechter zijpuntgevel 1861 gedateerd, opgevat als een rijwoning
met poort en naastliggende tuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak.

interbellum,
poorten
(bijgebouwen), derde kwart
19de eeuw
herenhuizen,
omheiningsmur
en

139731

Gemeentelijke begraafplaats

Lebbeke

Lebbeke

Laurierstraat zonder nummer (Lebbeke)

Nieuwe begraafplaats aangelegd naar ontwerp van de Dendermondse
stadsarchitect Edouard Bouwens in 1889. Aan de westzijde vormt het
18de–eeuwse toegangshek en ijzeren afsluiting op lage muurtjes de
begrenzing. Brede centrale hoofdlaan leidend naar een calvarieberg
met imposant kerkhofkruis. Imposant monument van 1890 naar
ontwerp van voornoemde architect.

calvariebergen,
buitenbegraafpl
aatsen, hagen,
hekken,
hekpijlers,
grafkapellen

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
interbellum

neogotiek

Bouwens Edouard (Ontwerper)

139732

Herenhuis ontworpen door Clement Sterck Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 22 (Lebbeke)

Imposante rijwoning in neoclassicistische stijl van zes traveeën en
twee bouwlagen onder leien zadeldak, naar ontwerp uit 1888 van
architect Clement Sterck van Dendermonde. .

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Sterck Clement (Ontwerper)

1109/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Valcke Henri (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

neoclassicisme
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139733

Ons Huis, parochiecentrum

Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 27 (Lebbeke)

Witgeschilderde bakstenen voorbouw van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1921‐22 door P. Van Praet met feestzaal achteraan.

feestzalen,
parochiezalen

interbellum

139734

Vrije Vak‐ en Beroepsschool

Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 40 (Lebbeke)

Voormalige Vrije Vak‐ en Beroepsschool, volgens het kadasterarchief gebouwen voor interbellum
secundair
gebouwd in 1926, volgens literatuur ontworpen door aannemer‐
onderwijs
architect Edmond Van den Heule, oprichter en leraar van de
Vakschool. Aan de straat palend gebouw met voorgevel van drie
traveeën en twee bouwlagen onder plat dak.

139735

Kasteel Dubois

Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 41 (Lebbeke)

Opvallend ingeplant kasteeltje uit 1873 in een ruime beboomde tuin,
van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken. Huidig uitzicht
met kasteelallure van 1913 door toevoeging van het arduinen bordes
en de ronde toren met belvedère.

derde kwart
hekken,
19de eeuw,
hekpijlers,
voor WO I
koetshuizen,
landhuizen, tuin‐
en
parkbeplantinge
n

neoclassicisme

139736

Brouwerswoning Du Bois‐Haems met tuin Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 48 (Lebbeke)

Neoclassicistisch herenhuis, brouwerswoning, van 1868 met
dubbelhuisopstand, vijf traveeën met links een geaccentueerde
poorttravee. Links bleef de muur van het voormalige
brouwerijgebouw bewaard. Park, aangelegd in landschapsstijl op het
einde van de jaren 1880 met nog de oorspronkelijke aanleg met
slingerpaden, boompartijen, vijver en heuvel met paviljoentje.

bijgebouwen,
brouwerswonin
gen,
koetshuizen,
Mariagrotten,
paardenstallen,
parken, serres,
tuinbruggen,
tuinpaviljoenen,
vijvers

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

139737

Rij arbeiderswoningen en café

Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 49‐61 (Lebbeke)

Rij arbeiderswoningen in zijn geheel gebouwd in 1911 door de
brouwerij Du Bois voor haar personeel, nummer 49 voorheen café
Vieux Temps met behouden pui in imitatievakwerkbouw.

arbeiderswonin voor WO I
gen, cafés

139738

Dorpswoning

Lebbeke

Lebbeke

Leo Duboisstraat 50 (Lebbeke)

Woning met oude, begin 19de‐eeuwse kern, oorspronkelijk vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, aangepast met een
gecementeerde gevel en twee hoger opgetrokken traveeën links en
rechts, onder schilddakjes en aangepaste vensters.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

139739

Hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Lindekensstraat 52 (Lebbeke)

Semigesloten hoeve met aan de straat palende stallen en haaks
ingeplant boerenhuis van 1834, wagenhuis en schuur gegroepeerd
rondom een vierkant, deels verhard erf met centraal bloemenperk.

stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

139746

Congregatiezaal en onderpastorie

Lebbeke

Lebbeke

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 1 (Lebbeke)

Opmerkelijk neogotisch gebouw dat met zijn voortrapgevel uitzag op
het kerkhof. De ruime bakstenen constructie werd gebouwd in 1880
door de kerkfabriek van Lebbeke als privé‐school op de plaats van een
in 1858 gebouwd zondagsschooltje. De aanpalende woning in de
Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 3 fungeerde oorspronkelijk als
onderpastorie.

onderwijsgebou vierde kwart
19de eeuw
wen,
pastorieën,
verenigingsgebo
uwen

139747

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 22 (Lebbeke)

Typische rijwoning uit het interbellum met drie bouwlagen en plat
dak, volgens het kadasterarchief opgericht in 1934 bij de aanleg van
het nieuwe straatgedeelte.

burgerhuizen

interbellum

139748

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 36 (Lebbeke)

Rijwoning met twee bouwlagen en overstekend plat dak naar
ontwerp van architect Paul De Mol van 1949.

burgerhuizen

na WO II

1110/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Van den Heule Edmond
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

De Mol Paul (Ontwerper)
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139749

Processiehuis

Lebbeke

Lebbeke

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat zonder nummer
(Lebbeke)

Neogotisch gebouw met voorpuntgevel aan de Onze‐Lieve‐
Vrouwstraat en zijgevel uitziend op het hofje van Zeven Weeën,
gebouwd door de gemeente in 1901 als berging voor het
processiemateriaal.

opslagplaatsen voor WO I

139750

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Opwijksestraat 93 (Lebbeke)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens het kadasterarchief volledig herbouwd in 1922 op de plaats
van een vroegere woning, vernield in de Eerste Wereldoorlog.

burgerhuizen

139751

Heilige Kruiskapel

Lebbeke

Lebbeke

Opwijksestraat zonder nummer (Lebbeke) Neogotische kapel van één travee met driezijdige sluiting onder leien kapellen
(gebouwen en
zadeldak, opgetrokken uit baksteen met sobere verwerking van
structuren)
arduin voor plint, dekstenen en bekronend kruis.

139753

Molenaarswoning

Lebbeke

Lebbeke

P.F. De Naeyerstraat 5 (Lebbeke)

Molenaarswoning en site van de vroegere Heizijdemolen, een stenen molenaarswoni vierde kwart
ngen
18de eeuw,
schors‐ en korenwindmolen, begin 19de eeuw in het bezit van de
eerste kwart
familie Van Langenhove. Ver achterin gelegen woning van zeven
19de eeuw
traveeën en oorspronkelijk één en heden twee bouwlagen onder
zadeldak, in kern opklimmend tot circa 1800.

139752

Domein Hof ter Hulst

Lebbeke

Lebbeke

P.F. De Naeyerstraat 8‐10 (Lebbeke)

Het Hof ter Hulst is een oude site met walgracht van het tweeledige
type met afzonderlijk omgracht opper‐ en neerhof. Sober
neoclassicistisch landhuis, in 1890 uitgebreid met een vierkante
toren. In 1883 wordt de kapel gebouwd. In 1897 volgt de bouw van
een tuinpaviljoen en in 1898 een dienstgebouw met oranjerie,
paardenstallen en speelzaal. In 1908 wordt de wintertuin
aangebouwd en circa 1920 volgt de bouw van een conciërgewoning.

private parken,
dierenverblijven
,
afsluitingshagen
, solitaire
bomen, sites
met walgracht,
wintertuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
theekoepels,
poorten
(bijgebouwen),
paardenstallen,
oranjeries,
landhuizen,
koetshuizen,
conciërgewonin
gen

139754

Domein Kasteeltje De Naeyer‐Legin

Lebbeke

Lebbeke

P.F. De Naeyerstraat 9 (Lebbeke)

Achterin gelegen eclectisch kasteeltje met neorenaissance invloed, in
omringende tuin afgesloten door een ijzeren hek aan vierkante
gemetste pijlers, volgens het kadasterarchief opgericht in 1913 door
de familie P. De Naeyer‐Legin op een deel van hun fabrieksterrein,
volgens literatuur naar plannen van aannemer‐architect Edmond Van
den Heule.

private parken, voor WO I
landhuizen,
hekpijlers,
hekken

139757

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw

Lebbeke

Lebbeke

Rooien zonder nummer (Lebbeke)

Neogotische eenbeukige wegkapel, opgetrokken uit baksteen op
gecementeerde plint, met voorpuntgevel op schouderstukken en
bekronend ijzeren kruis met jaartal 1927.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

139758

Semigesloten hoeve

Lebbeke

Lebbeke

Rossevaalstraat 70 (Lebbeke)

Grote hoeve van het semigesloten type met woonhuis, schuur en
stallen gegroepeerd omheen een vierkant gekasseid binnenerf.
Volgens het kadasterarchief begin 19de eeuw reeds in het bezit van
de familie Van Assche, in zijn huidige vorm daterend van 1859.

hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139766

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 112 (Lebbeke)

Intact bewaard burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1928. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met dakvenster boven het brede linker
zijrisaliet.

burgerhuizen

interbellum

1111/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

interbellum

interbellum

interbellum,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

neogotiek,
neoclassicisme

eclecticisme

Van den Heule Edmond
(Ontwerper)

neogotiek

Van Weyenberg M. (Ontwerper)
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139767

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 133 (Lebbeke)

Art‐decowoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, dorpswoningen interbellum
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1934‐35.

139768

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 137 (Lebbeke)

Burgerhuis met verzorgde neo‐Lodewijk XVI‐gevel, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1924. Enkelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder pseudomansardedak.

burgerhuizen

interbellum

139770

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 17 (Lebbeke)

Burgerwoning, volgens het kadasterarchief nieuw gebouwd in 1921 burgerhuizen
door H. Van den Abeele, confiseur; met bedrijf achteraan. Dubbelhuis
van vier traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde neo‐
Lodewijk XVI‐voorgevel op arduinen sokkel en poort met doorrit en
schamppaaltjes in de rechter travee.

interbellum

139769

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 17 (Lebbeke)

Burgerhuis met oudere, begin 19de‐eeuwse kern met anderhalve
bouwlaag, volgens het kadasterarchief vergroot in 1883, tijdens het
interbellum verhoogd, voorzien van een gecementeerde art‐
decogevel en erker op de bovenverdieping. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

139771

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 24 (Lebbeke)

Interbellumwoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1929.
Bakstenen enkelhuis op een plint van hardsteenplaten, van twee
traveeën en twee bouwlagen met pseudomansardedak met drie
dakvensters.

dorpswoningen interbellum

139772

Twee burgerhuizen

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 32‐34 (Lebbeke)

burgerhuizen,
Twee vrij gelijkaardige rijwoningen, nummer 34 met winkel, met
winkels
twee bouwlagen en pseudomansardedak met dakvensters, volgens
het kadasterarchief gebouwd in 1936, links in de plint gesigneerd Paul
De Mol, bouwkundige.

139773

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 43 (Lebbeke)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en
mansardeverdieping, volgens het kadasterarchief gedeeltelijk
gereconstrueerd in 1910.

burgerhuizen

voor WO I

139774

Winkelhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 57 (Lebbeke)

Winkelhuis in art‐decostijl met twee bouwlagen en zadeldak met
breed centraal dakvenster, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1931 samen met vier andere huizen.

winkels

interbellum

139775

Burgerhuis

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 59 (Lebbeke)

Rijwoning uit het interbellum met twee bouwlagen en
pseudomansardedak met centraal dakvenster, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1931 samen met vier andere huizen.

burgerhuizen

interbellum

139765

Ensemble van dorpswoningen

Lebbeke

Lebbeke

Stationsstraat 94‐102, 94A (Lebbeke)

Ensemble van woningen die de rechte hoek in de straat vormen met dorpswoningen, interbellum
rijhuizen en een hoekhuis met winkelfunctie en typische afgeschuinde winkels
travee, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932 door nijveraar
F. Hofmans‐D’Hollander.

139796

Kapel

Lebbeke

Lebbeke

Zwanenstraat zonder nummer (Lebbeke)

Neogotische kapel gebouwd in de privétuin van de voormalige
woning van de familie Philipkin, met het koor palend aan de
Zwanestraat, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1879 door
de erfgenamen van Justine Philipkin.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

139616

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 105 (Lebbeke)

Burgerhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder kunstleien
zadeldak met verspringende daknok, opklimmend tot midden 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139619

Villa

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 147 (Lebbeke)

Villa gebouwd als dokterswoning door M. De Hauwere, van 1935 en
naar verluidt naar ontwerp van architect M. De Stobbeleir.

dokterswoninge interbellum
n

1112/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

neoclassicisme

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

interbellum

De Mol Paul (Ontwerper)

art deco

neogotiek

De Stobbeleir M. (Ontwerper)
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139620

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 154 (Lebbeke)

Burgerhuis met ondiep voortuintje afgesloten door laag ijzeren
hekwerk, daterend van omstreeks 1935. Breedhuis van twee
bouwlagen en drie traveeën onder kunstleien zadeldak.

interbellum
bijgebouwen,
burgerhuizen,
gevelniskapelle
n

139621

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 156 (Lebbeke)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, in 1926 als nieuw
gebouwde woning gekadastreerd. Breed dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak.

burgerhuizen

139626

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 55 (Lebbeke)

Kapelletje toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes, opgericht in pijlerkapellen
1956 als dank voor een genezing.

139628

Hoeve

Lebbeke

Wieze

Aalstersestraat 69 (Lebbeke)

eerste helft
Aan de straat gelegen boerenhuisje achter afsluiting met hekwerk van bijgebouwen,
de ondiepe voortuin uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rechts boerenwoninge 20ste eeuw
n, hoeven
aanleunend gewit bakstenen bijgebouw en op het achtererf, lange
bakstenen bedrijfsvleugel.

139634

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood

Lebbeke

Wieze

Bontegem zonder nummer (Lebbeke)

betreedbare
Wegkapel op straathoek gebouwd in 1951 ter vervanging van een
oudere kapel aan de overkant die bij wegenwerken werd afgebroken. kapellen (klein
erfgoed)
Rechthoekig bakstenen kapelletje met pannen zadeldak.

na WO II

139635

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Bovenhoek 18 (Lebbeke)

Bescheiden burgerhuis gebouwd omstreeks 1930. Enkelhuis van twee burgerhuizen
bouwlagen onder kunstleien zadeldak.

interbellum

139636

Stadswoningen

Lebbeke

Wieze

Bovenhoek 2‐8 (Lebbeke)

Ensemble van aanvankelijk vijf enkelhuizen, in 1927 samen opgericht; stadswoningen interbellum
hoekhuis en zijdelings aan de Schoolstraat aanleunend huis nu
samengevoegd tot één woning.

139637

Arbeiderswoning

Lebbeke

Wieze

Bovenhoek 3 (Lebbeke)

Schuin ingeplant arbeidershuisje, gebouwd in 1900. Eenvoudige
verankerde baksteenbouw met gebogen muuropeningen onder de
getrapte daklijst. Vensters bewaren hun oorspronkelijke kozijnen en
luiken.

arbeiderswonin voor WO I
gen

139691

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van
Altijddurende Bijstand

Lebbeke

Wieze

Hoeksken zonder nummer (Lebbeke)

Kapel gebouwd in 1935 als dank voor bekomen genezing door de
eigenaars van de achterliggende hoeve. Eenvoudige rechthoekige
bakstenen wegkapel onder kunstleien zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139704

Tweegezinswoning

Lebbeke

Wieze

Kapittelstraat 29‐31 (Lebbeke)

dorpswoningen interbellum
Vrijstaande tweegezinswoning bestaand uit twee in spiegelbeeld
gebouwde smalle enkelhuizen van één bouwlaag, verenigd onder een
hoog mansardedak, respectievelijk gebouwd in 1937 en 1936.

139706

Molenkapel of Heilige Salvatorkapel

Lebbeke

Wieze

Kapittelstraat zonder nummer (Lebbeke)

Wegkapel, beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van
26.03.1976 en vermoedelijk opgericht in 1653. In de loop van de
20ste eeuw raakte de beraapte kapel vervallen en in 1975 met sloop
bedreigd. In 1983‐84 gereconstrueerd met het gerecupereerde
afbraakmateriaal naar ontwerp van architect Hugo Hofmans.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
17de eeuw,
vanaf 1975

139705

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Lebbeke

Wieze

Kapittelstraat zonder nummer (Lebbeke)

In oorsprong minstens opklimmend tot de 17de eeuw aangezien de
kapel aangeduid staat op een kaart van 1662 door A. Hendricx,
gekend door een kopie van 1765. In 1959 werd de wegkapel met
gebruik van het afbraakmateriaal herbouwd naar het vroegere
model.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

139707

Brouwerswoning

Wieze

Kerkhofstraat 1 (Lebbeke)

Villa gebouwd in 1923 als brouwershuis van de familie J. Wagon en
gelegen in grote omhaagde tuin met blinde zijgevel gericht naar de
straatkant. Fraai ijzeren toegangshek aan gietijzeren zuilen.

brouwerswonin interbellum
gen, hagen,
hekken,
hekpijlers

Lebbeke

1113/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

na WO II

interbellum

traditioneel

Hofmans Hugo (Ontwerper)
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139708

Gemeentelijke begraafplaats met
oorlogsmonument

Lebbeke

Wieze

Kerkhofstraat zonder nummer (Lebbeke)

De begraafplaats werd ingewijd op 4 oktober 1865. In 1895 een
eerste maal vergroot aan de noordzijde met een gelijkaardig perceel,
in 1897 afgeboord door een taxushaag en voorzien van een
dodenhuisje in de noordwesthoek. Het kerkhofkruis met
grafmonument werd gerealiseerd circa 1905. In 1935 werd de
begraafplaats nog vergroot.

oorlogsgedenkt interbellum,
tweede helft
ekens,
omheiningsmur 19de eeuw
en, hagen,
hekken,
calvariebergen,
buitenbegraafpl
aatsen

139713

Vrije Basisschool Wieze

Lebbeke

Wieze

Kloosterstraat 1 (Lebbeke)

De aanvankelijke gebouwen omvatten een aan de straat gelegen
afzonderlijk kloosterhuis en parallel daarachter een schoolgebouw
met een grote speelplaats ervoor en een kleinere van de
bewaarschool erachter. Het kloosterhuis en de kloosterschool werden
opgericht in 1899 door de firma Ed. & L. Van Herrewege frères,
architecten en constructeurs uit Gent.

kleuterscholen,
lagere scholen,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en,
parochiezalen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Van Herrewege frères
(Ontwerper)

139714

Villa Cecilea

Lebbeke

Wieze

Kloosterstraat 17 (Lebbeke)

Villa opgericht begin jaren 1920 door brouwer Callebaut‐Blanquaert
van Wieze en ontworpen door architect Valentin Vaerwyck.
Pittoreske villa met elementen ontleend aan de cottagestijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

139722

Heilige Annakapel

Lebbeke

Wieze

Kruisveldbaan zonder nummer (Lebbeke)

Wegkapelletje gebouwd in 1860 door de familie P.J. Van Damme‐
Coppens. Laag rechthoekig kapelletje onder pannen zadeldak.
Baksteenbouw waarvan het metselwerk op decoratieve wijze is
verlevendigd met gesinterde bakstenen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

139726

Gesloten hoeve

Lebbeke

Wieze

Langeroot 2 (Lebbeke)

Gesloten hoeve ingeplant rond een rechthoekige binnenplaats achter boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
een aan de straatzijde gelegen woning, met dezelfde configuratie in n, gesloten
hoeven
1875 gekadastreerd als nieuw gebouwd huis en landgebouw.

139742

Kasteeldomein van Wieze

Lebbeke

Wieze

Nieuwstraat 20 (Lebbeke)

Het kasteeldomein van Wieze had in oorsprong een middeleeuwse
opper‐ en neerhofconfiguratie, waarvan de bewaarde resten van de
gracht, de 19de‐eeuwse heraanleg van het park met noordwaartse
uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de
bakstenen afsluitmuur langs de straat, nog getuigen.

torens,
waterkastelen,
walgrachten,
private parken,
vijvers,
ijskelders,
oranjeries,
ommuurde
moestuinen,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
paardenstallen,
toegangsbrugge
n

16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
derde kwart
19de eeuw

139743

Herenhuis

Lebbeke

Wieze

Nieuwstraat 27 (Lebbeke)

Herenhuis met bijhorende stallen, gebouwd in 1878 door de
gemeente ontvanger van Wieze Emile Wagon. Huis met opvallende
ligging in straatbocht tegenover het kasteeldomein van Wieze en half
omringd door voor‐ en zijtuin afgesloten door haag en met laag
ijzeren toegangshek aan dito pijlertjes tegenover de voordeur.

bakovens,
bijgebouwen,
herenhuizen,
stallen

vierde kwart
19de eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Bastin S. (Ontwerper), De
Stobbeleir M. (Ontwerper),
Gaudier‐Rembaux G. (Ontwerper)

neorenaissance
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139744

Villa De Olmen

Lebbeke

Wieze

Nieuwstraat 83 (Lebbeke)

De riante villa De Olmen, gebouwd in 1926 naar ontwerp van Carlos
Malfait, is in de regio van Dendermonde een zeldzaam voorbeeld van
landhuisarchitectuur representatief voor het interbellum: naar stijl
zijn elementen verenigd van de pittoreske cottagebouw van de art
deco met een sobere decoratieve baksteenarchitectuur.

interbellum
hekken,
hekpijlers,
siertuinen,
grotten,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139745

Dorpswoning

Lebbeke

Wieze

Nieuwstraat zonder nummer (Lebbeke)

Alleenstaand dorpshuis met deels met gras begroeide voortuin, een
weinig achterin gelegen en schuin ingeplant ten opzichte van de
straat. Verankerde bakstenen woning van één bouwlaag en vijf
traveeën, onder pannen zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd
in 1838.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

139755

Hoekhuis, café

Lebbeke

Wieze

Rooien 106 (Lebbeke)

Voormalig café in 1910 gekadastreerd als nieuw gebouwde woning.
Typisch voor de caféfunctie is de hoekafschuining met deur onder
gemetst ezelsoor.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

139756

Hoeve

Lebbeke

Wieze

Rooien 84 (Lebbeke)

Huidige hoevegebouwen in U‐vorm aaneensluitend en in aanleg
teruggaand op een oudere hoeve die in het tweede kwart of midden
19de eeuw werd herbouwd. Brede aan de straat gelegen
boerenwoning voorheen aan weerszij geflankeerd door een
poorttravee en voorts met haaks aanleunende langsschuur rechts en
vroeger koetshuis links.

boerenwoninge
n, hoeven,
koetshuizen,
schuren,
wagenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139760

Pastorie Sint‐Salvatorparochie met tuin

Lebbeke

Wieze

Sasbaan 2 (Lebbeke)

Oudste gedeelte van 1745 in bak‐ en zandsteen opgericht. Het nog
oudere gedeelte van de pastorie werd in 1760 vervangen door een
kortere vleugel van twee bouwlagen. In 1891 tekende de Gentse
architect August Van Assche de plannen voor vergroting en
aanpassing. Huidig gebouw met stilistisch eenheidskarakter niet
tegenstaande de drie bouwfasen. Ommuurde pastorietuin, ter
hoogte van de voorgevel werd de gesloten muur eind de jaren 1940
vervangen door decoratief ijzeren hekwerk tussen bakstenen
hekpijlers.

omheiningsmur tweede kwart
en, pastorieën, 18de eeuw,
pastorietuinen derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139761

Hoeve Het Neerhof

Lebbeke

Wieze

Sasbaan 41 (Lebbeke)

Nog deels omgrachte site met driehoekige vorm. Site voorheen
opgedeeld in twee delen met woonhuis en bedrijfsgebouwen op het
zuidelijke gedeelte, toegankelijk via een overdekte poort aan de
westzijde, de boomgaard op het noordelijke deel. Woning mogelijk
deels teruggaand op oude kern van 1669.

asten,
boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht

139759

Dorpskom Wieze

Lebbeke

Wieze

Sasbaan, Schrovestraat, Wiezeplein
(Lebbeke)

De dorpskom van Wieze, deelgemeente van Lebbeke, wordt gevormd dorpen
door de parochiekerk Sint‐Salvator, met in de onmiddellijke omgeving
de pastorie, verschillende herbergen en burgerhuizen.

139762

Dorpswoning

Lebbeke

Wieze

Schrovestraat 42 (Lebbeke)

Half vrijstaand dorpshuis van één bouwlaag, in 1878 gekadastreerd
als nieuw gebouwd huis. Enkelhuis van drie traveeën met
aansluitende poorttravee onder pannen zadeldak.

139764

Kapel van het Heilig Hart

Lebbeke

Wieze

Schrovestraat zonder nummer (Lebbeke)

betreedbare
Kapel van het Heilig Hart, achteraan in de tuin van een woning
kapellen (klein
gelegen naast de rest van een voetweg die vroeger aansluiting gaf
erfgoed)
met een kerkwegel of Molenwegel. In 1883 door koster Camille
Cooreman gebouwde kapel; nu in verval en in gebruik als bergplaats.

1115/1748

datering

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Malfait Carlos (Ontwerper)

Van de Walle Adelbert L.J.
(Ontwerper)

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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139763

Oktoberhallen

Lebbeke

Wieze

Schrovestraat zonder nummer (Lebbeke)

feestzalen
Gebouwd als feesthalle naar ontwerp van architect Olivier De
Landtsheer door de brouwerij Van Roy in 1957 voor de Wieze
Oktoberfeesten. Dit evenement dat aan Wieze internationale
bekendheid gaf ging hier laatst door in 1986. Nu in gebruik als beurs‐
en evenementenhalle. Modernistische constructie op rechthoekige
plattegrond van ongeveer 80 meter op 60 meter met een overdekking
op gelijmde gelamelleerde houten spanten.

na WO II

modernisme

139777

Onze‐Lieve‐Vrouw van Beauraing‐kapel

Lebbeke

Wieze

Streekbaan zonder nummer (Lebbeke)

Schuin ingeplant wegkapelletje volgens opschrift in gevelsteen in
rechter zijkant gebouwd in 1945 uit dankbaarheid door de familie
Octaaf Callebaut.

pijlerkapellen

WO II

139778

Villa

Lebbeke

Wieze

Trieststraat 7 (Lebbeke)

villa's
Villa als bloemistenhuis gebouwd in 1914 door de familie Van
Varenbergh, ingeplant achter een ondiep voortuintje afgesloten door (bouwkundig
erfgoed)
laag gewit ijzeren hekwerk. Bakstenen dubbelhuis van twee
bouwlagen en waarvan het drie traveeën brede hoofdvolume
vooraan is afgedekt door twee snijdende wolfsdaken.

WO I

139782

Kosterswoning

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 10 (Lebbeke)

Voormalige kosterswoning en onderpastorie. Vrijstaande woning op
de straathoek, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1902 door
koster‐organist C. Cooreman‐Van Assche. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met rechter aanbouw
van één bouwlaag met trapgevelbekroning.

139783

Gekoppelde dorpswoningen

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 11‐13 (Lebbeke)

dorpswoningen, interbellum
Twee woningen ingeplant op de hoek van het kerkplein en de
doorsteek naar de Nieuwstraat, volgens het kadasterarchief in 1923 omheiningsmur
gebouwd door gemeentesecretaris P. Cooreman, ter vervanging van en
zijn hier gelegen vroegere woning en de twee linker traveeën van het
kapelaanshuis.

139784

Herberg Den Bierkelder

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 12 (Lebbeke)

Herberg gebouwd in 1750, zie opschrift boven de deur, door de
familie Philippus Collier‐Pieters. Volgens het kadasterarchief
achteraan uitgebreid tot zijn huidige oppervlakte in 1855.

herbergen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139785

Neoclassicistisch burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 16 (Lebbeke)

Neoclassicistisch burgerhuis, in 1883 gekadastreerd als een totaal
gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door
Petrus Coppens‐Wagon, winkelier. Onderkelderde woning van vijf
traveeën en twee nagenoeg even hoge bouwlagen onder pannen
schilddak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

139786

Café Den Dikken Eik

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 2 (Lebbeke)

derde kwart
Naast de oude eik ingeplant alleenstaand huis, gebouwd in 1871 door winkels,
de kasteelheer, burggraaf Auguste de Clerque‐Wissocq. Enkelhuis van gevelniskapelle 19de eeuw
n
vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak met
beraapte rechter zijgevel met nis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje met
Kind achter beglazing met roedeverdeling.

139787

Herberg De oude Ster

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 20 (Lebbeke)

Huidig gebouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen
zadeldak, met oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw en
herhaaldelijk aangepast, zie de verschillende muurankers.

herbergen

17de eeuw

139788

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 28 (Lebbeke)

Vrijstaand burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd circa
1900. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139789

Herberg 't Oud Gemeentehuis en
Muzieklokaal

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 3‐5 (Lebbeke)

Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid
Wieze‐Aalst, opgericht in 1783 door de heer van Wieze. Volgens het
kadasterarchief werd de herberg, in 1839 uitgebreid met de vijf
rechter traveeën.

herbergen,
roepstenen

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw
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kosterswoninge voor WO I
n, pastorieën

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
De Landtsheer Olivier
(Ontwerper)
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139790

Dorpswoning

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 4 (Lebbeke)

Laag dorpshuis van zeven traveeën onder pannen zadeldak, in kern
opklimmend tot begin 19de eeuw, aangepast in 1883 en in 1996
gerenoveerd met onder meer verplaatsing van de voordeur en
aanpassen van de vroegere opkamervensters.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

139791

Burgerhuis

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 6‐8 (Lebbeke)

Burgerhuis met oudere kern voorzien van een nieuw
voorgevelparement en mansardeverdieping in het eerste kwart van
de 20ste eeuw door de familie Cooreman‐Van Assche, koster. De
paardenstallen rechts werden volgens het kadasterarchief gebouwd
in 1905.

burgerhuizen, eerste helft
paardenstallen 20ste eeuw

139792

Kapelanie

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein 7‐9 (Lebbeke)

Woning teruggaand op vroegere kapelaanswoning van zes traveeën
met één bouwlaag en mansardedak, volgens archiefdocumenten
gebouwd in 1772 door F. Moens, tevens onderpastoor; volgens het
kadasterarchief vergroot in 1836, aangepast en gedeeltelijk
herbouwd in 1925.

kapelanieën

139794

Orgel kerk Sint‐Salvator

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)

In de jaren 1861‐1862 liet burggraaf Ch. de Clerque Wissocq zich een orgels
royaal huisorgel bouwen door orgelbouwer J. Merklin. Na het
overlijden van de burggraaf werd het orgel geschonken aan de kerk
van Wieze.

derde kwart
19de eeuw

139793

Parochiekerk Sint‐Salvator

Lebbeke

Wieze

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)

Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein, voorheen grafkapellen,
omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. Het huidige kerkgebouw, parochiekerken
volledig opgetrokken uit Ledische zandsteen in gotische stijl, dateert
in kern ten vroegste uit de 14de‐15de eeuw. Haar huidig uitzicht
kreeg de kerk in de periode 1869‐1872 door de restauratie‐ en
vergrotingswerken onder leiding van de Gentse architect August Van
Assche.

tweede kwart
19de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

139795

Hoeve

Lebbeke

Wieze

Wolvenstraat 34 (Lebbeke)

Voormalige hoeve met semigesloten aanleg uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw. Aan de straat gelegen bakstenen dwarsschuur onder
kunstleien zadeldak uit begin 20ste eeuw. Getralied spitsbogig
gevelkapelletje uitgespaard rechts onder de daklijst met tandlijst.

139806

Molenaarswoning van de Tukmolen

Lede

Impe

Essestraat 177 (Lede)

molenaarswoni 19de eeuw
Molenaarshuis uit de 19de eeuw met deels vernieuwde
aanhorigheden, gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf. ngen, schuren
Ten noordwesten, ijzeren inrijpoort, daarnaast molenaarshuis van het
dubbelhuistype met één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak.

139807

Sint‐Margarethakapel

Lede

Impe

Essestraat zonder nummer (Lede)

Rechthoekig bakstenen kapelletje onder zadeldak, uit de eerste helft
van de 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139817

Boerenwoning

Lede

Impe

Impedorp 51 (Lede)

Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf
traveeën onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
n
19de eeuw

139818

Herberg De Oude Molen

Lede

Impe

Impedorp 6 (Lede)

Voormalige brouwerij met resterende losstaande gebouwen onder
pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een onverharde
binnenkoer. Ten zuidoosten aan de straatkant, boerenhuisje van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak
van 1856.

brouwerijen,
herbergen,
schuren

139819

Parochiekerk Sint‐Denijs

Lede

Impe

Impedorp 64 (Lede)

Kleine eenbeukige kerk, gebouwd op natuurstenen sokkel. De
plattegrond ontvouwt een eenbeukig schip met vier traveeën, een
achtzijdige westtoren, een koor met een rechte travee en driezijdige
sluiting; ten zuiden sacristie.

parochiekerken derde kwart
18de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw

gotiek,
classicisme

139820

Pastorie Sint‐Denijsparochie met tuin

Lede

Impe

Impedorp 7 (Lede)

De classicistische pastorie werd opgericht in 1778 op een site waar
zich eerder al een pastorie bevond en is een representatief voorbeeld
van een 18de‐eeuwse pastorie. Fraaie pastorietuin met uitzonderlijk
bomenbestand, gedeeltelijk gedempte walgracht en Lourdesgrot.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
Mariagrotten,
serres

classicisme
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stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

Merklin Joseph (Uitvoerder)

neoclassicisme,
gotiek,
neogotiek

boerenwoninge voor WO I,
interbellum
n, hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

De Cock A. (Ontwerper), Peeters‐
Divoort Hendrik (Ontwerper), Van
Assche Auguste (Ontwerper),
Weyers Fernand (Ontwerper)
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139861

Parochiekerk Sint‐Macharius

Lede

Impe

Papegemstraat 41 (Lede)

Witgeschilderd gebouw van baksteen onder plat dak, van 1956;
daarachter bevindt zich de school.

parochiekerken na WO II

139862

Hof te Papegem

Lede

Impe

Papegemstraat 95 (Lede)

Voormalige abdijhoeve afhankelijk van Sint‐Pietersabdij. Grote
semigesloten hoeve met witgeschilderde gebouwen van diverse
volumes, gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met
vaalt. Boerenhuis met klokkenruiter, daterend uit de 18de eeuw en
aangepast in de 19de eeuw. Rechthoekige kapel, gedateerd 1890 op
sluitsteen boven deur.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
abdijhoeven,
boerenwoninge
n, stallen

139797

Boerenburgerhuis

Lede

Lede

Barrevoetsehoek 78 (Lede)

Zuidgericht boerenburgerhuis gelegen in een bocht van
Barrevoetsehoek en op de kruising met de Groenstraat. Het
eenlaagse boerenburgerhuis met mansardedak, vermoedelijk uit de
18de eeuw, telt zeven ongelijke traveeën. De witgeschilderde, met
schijnvoegen versierde gecementeerde gevel onttrekt eventuele
bouwsporen aan het oog.

boerenburgerhu 18de eeuw
izen, hoeven

139798

Interbellumwoning

Lede

Lede

Bellaertstraat 28 (Lede)

Interbellumwoning in speelse art‐decostijl, gebouwd rond 1926 naar
ontwerp van Oscar Vandenhoeck, gelegen in omgevende omhaagde
en beboomde tuin uit dezelfde periode. De toegang tot de tuin
gebeurt via een betonnen, bepleisterde en beschilderde rondbogige
poort die tot het totaalconcept van de site behoort.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

139799

Ommegang De Nood Gods

Lede

Lede

Bellaertstraat zonder nummer,
Grotekapellelaan zonder nummer, zonder
nummer, Molenbergstraat zonder
nummer, Ommeganglaan zonder nummer,
zonder nummer (Lede)

De kerkgeschiedenis van Lede is nauw verbonden met de verering van
het miraculeus beeld dat volgens de legende in 1414 uit de Rijnstreek
naar Lede werd gebracht. De ommegang gaat van de kerk naar de
hoek van de Nieuw‐ en Bellaertstraat, de hoek van de Ommegang‐ en
Keibergkerkweg, de Grote Kapellestraat bij de hoek van de Steenweg
op Erpe, de Grote Kapel in de Grote Kapellestraat en Molenstraat ten
westen van het kerkhof en ten oosten ervan.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

139800

Boerenwoning

Lede

Lede

Biestraat 8 (Lede)

Boerenhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak boerenwoninge 19de eeuw,
uit de 19de of de 20ste eeuw.
n
20ste eeuw

139801

Semigesloten hoeve

Lede

Lede

Blomstraat 26 (Lede)

Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw met gekasseide binnenplaats,
bakstenen stallen, schuur en bergplaats onder zadeldaken.

gevelniskapelle 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
boerenwoninge
n

139802

Kasteel ten Bosch

Lede

Lede

Bosstraat 97 (Lede)

Kasteel ten Bosch met voortuin en parkje. Dubbelhuis van twee
bouwlagen, vijf traveeën onder mansardedak en gedateerd Leon
Blancqaert 186 op gevelsteen in de achtergevel.

landhuizen

139805

Hof te Melckenbeeck

Lede

Lede

Eikelstraat 2 (Lede)

Bakstenen gebouwen en houten schuur onder zadeldaken, rondom
een kleine gekasseide rechthoekige binnenplaats belommerd door
een treurwilg. Boerenhuis onder geknikt zadeldak uit de tweede helft
van de 18de eeuw

tweede helft
bakovens,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

139816

Huis Ginderop

Lede

Lede

Hoogstraat 12 (Lede)

Herenhuis met centraal gedeelte van vijf traveeën, twee bouwlagen
onder zadeldak en symmetrische lagere aanbouwen van anderhalve
bouwlaag, respectievelijk twee en drie traveeën links en rechts, onder
plat dak, bekroond door een attiek.

19de eeuw,
hekpijlers,
vierde kwart
herenhuizen,
omheiningsmur 18de eeuw
en

139821

Burgerhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 29 (Lede)

Tweelaags breedhuis van vier traveeën onder zadeldak met
bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.

burgerhuizen

1118/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

Vandenhoeck Oscar (Ontwerper)
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139822

Herenhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 30 (Lede)

Herenhuis met symmetrische aanbouwen onder mansardedaken, uit hekken,
het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste herenhuizen
eeuw. Het voortuintje is van de straat afgesloten door middel van een
arduinen balustrade met sierhek.

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139823

Herenhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 32 (Lede)

hekken,
Herenhuis met voortuin en hek aan straatzijde. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit eind 19de eeuw tot herenhuizen
begin 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

139824

Burgerhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 36 (Lede)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 20ste eeuw, met bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

139825

Herenhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 44 (Lede)

Herenhuis met symmetrische lagere aanbouwen, voortuin en
arduinen muur met hek. Dubbelhuis van twee bouwlagen, vijf
traveeën onder schilddak uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
hekken,
19de eeuw
herenhuizen,
omheiningsmur
en

139826

Secretariaat van het Koninklijk Gesticht
van Mesen

Lede

Lede

Kasteeldreef 48 (Lede)

internaten
Neogotisch gebouw van twee bouwlagen op nagenoeg L‐vormig
plattegrond onder zadeldaken met drie dakkapellen. Baksteenbouw
met arduinen banden en plint, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw
en een trapgevel van twee traveeën in de Kasteeldreef.

eerste helft
20ste eeuw

139827

Herenhuis

Lede

Lede

Kasteeldreef 61 (Lede)

Herenhuis met voor‐ en achtertuin met aan straatzijde een gietijzeren hekken,
herenhuizen
hek op arduinen muurtje. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

139828

School Stella Matutina

Lede

Lede

Kasteeldreef 63 (Lede)

Tweelaags gebouw van negen traveeën onder zadeldak uit het eerste onderwijsgebou eerste helft
wen
20ste eeuw
kwart van de 20ste eeuw, met middenrisaliet van één travee onder
zadeldakje.

139829

Domein Koninklijk Gesticht Van Mesen

Lede

Lede

Kasteeldreef zonder nummer (Lede)

Het Koninklijk Instituut van Mesen omvatte een indrukwekkend
gebouwencomplex gelegen in een park met vijver met tuinbruggen en
parkdreef en met een hoge bakstenen ommuring die oorspronkelijk
de Kasteeldreef en ‐straat, de Markizaat‐ en Stationsstraat aflijnde.
Een deel van het 18de‐eeuwse landhuis werd als ruïne
geconsolideerd. De stallen in het verlengde van de oranjerie bleven
bewaard alsook enkele resten van omheiningsmuren. In het park
voorts nog tuinbruggen, kettingpalen en een fruitmuur rond de
voormalige moestuin.

hekken,
landhuizen,
omheiningsmur
en, stallen,
muurvegetaties,
dreven,
fruitmuren,
solitaire bomen,
private parken,
vijvers,
tuinbruggen,
kettingpalen

139830

Gesloten hoeve

Lede

Lede

Keiberg 35 (Lede)

Gesloten hoeve, waarvan de oostelijke stalvleugel met rechthoekige
inrijpoort de bocht van de straat aflijnt. Witbeschilderde bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekige
binnenplaats met tuintje.

derde kwart
schuren,
19de eeuw
bakovens,
boerenwoninge
n, gesloten
hoeven

139831

Fabriek voor zelfbestatigers La Lédoise

Lede

Lede

Kerkevijverstraat 13 (Lede)

De eerste constateur, die de registratie van de aankomst van de duif
op het hok mogelijk maakte, werd gebrevetteerd en geëxploiteerd
door de firma La Lédoise. La Lédoise werd opgericht in 1898. Het
atelier van La Lédoise bestaat uit 3 werkplaatsen waarvan er nog
twee volledig intact bewaard zijn in de toestand zoals de laatste
werknemers het in 1965 verlaten hebben.

werkplaatsen

139833

Baanwachtershuis

Lede

Lede

Kloosterstraat 69 (Lede)

derde kwart
Baanwachtershuisje van hetzelfde type als dit aan de Langeweestraat baan‐ en
nummer 1.
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

1119/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

Servandoni Giovanni Niccolo
(Ontwerper)
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139834

Rabelmolen

Lede

Lede

Kloosterstraat 92 (Lede)

Vroegere bovenslagmolen, gelegen aan de Molenbeek, in een
beboomde rustige omgeving, bereikbaar via een veldweg. Boerenhuis
met haakse dwarsschuur en achteraan haaks tegen het woonhuis
aangebouwd molenhuisje, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
molenaarswoni
ngen, schuren,
watermolens

139835

Spoorwachtershuis

Lede

Lede

Langeweestraat 1 (Lede)

Standaard‐spoorwachtershuisje uit het derde kwart van de 19de
eeuw, aan een heden afgeschafte overweg.

derde kwart
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

139836

Herenhuis

Lede

Lede

Markizaatstraat 49 (Lede)

Tweelaags dubbelhuis van vijf traveeën met mezzanine onder
mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

bijgebouwen,
herenhuizen

139837

Pand met reclamemuurschilderingen voor Lede
Blue Band en Vigor

Lede

Markizaatstraat 55‐59 (Lede)

Pand met bijgebouw, beide voorzien van reclamemuurschilderingen, reclamemuursc
hilderingen
voor de merken Vigor op het hoofdgebouw en Blue Band op het
bijgebouw.

139838

Gemeentehuis Lede

Lede

Lede

Markt 1 (Lede)

Neogotisch gebouw van 1895, naar ontwerp van architect Jean‐
Eduard Bouwens. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen, zeven
traveeën onder zadeldak met twee dakkapellen met trapgevels.
Hoger middenrisaliet uitlopend op een vierkante toren onder
torenspits.

gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw

neogotiek

Bouwens Edouard (Ontwerper)

139839

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lede

Lede

Markt 2 (Lede)

Kalkzandstenen laatgotische hallenkerk van het ontwikkelde type,
gegroeid uit een eenvoudige hallenkerk, waarvan de westtoren en
middenbeuk uit eind 14de eeuw zijn bewaard gebleven.

parochiekerken vierde kwart
14de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

gotiek

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

139840

Burgerhuis

Lede

Lede

Markt 29 (Lede)

Gebouw van twee bouwlagen, drie traveeën met links hoekrisaliet in burgerhuizen
de vorm van een schoudergevel, uit begin 20ste eeuw. L‐vormig
zadeldak (leien) met rechts dakkapel.

139841

Afspanning In Sint‐Anna

Lede

Lede

Markt 34 (Lede)

Voorheen afspanning van één bouwlaag met barok getint
poortrisaliet links. Verbouwing van begane grond voor
grootwarenhuis in de loop van de 20ste eeuw.

afspanningen

vierde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139842

Herenhuis

Lede

Lede

Markt 5 (Lede)

Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen, vier traveeën onder
schilddak, uit de 19de eeuw met rondboogvormige dakkapellen en
centrale achtzijdige houten toren met koepel en lantaarntje, op
verhoogde begane grond.

herenhuizen

19de eeuw

139843

Burgerhuis

Lede

Lede

Molenbergstraat 7 (Lede)

Tweelaags dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak met
bepleisterde en grijsgeschilderde lijstgevel, vermoedelijk uit midden
19de eeuw tot de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

139844

Brouwerij Jooris

Lede

Lede

Molenbergstraat 8, 6A (Lede)

Bakstenen gebouwen uit begin 20ste eeuw onder zadeldaken van één asten,
brouwerijen
tot twee bouwlagen, geschikt omheen een gekasseide binnenkoer.
Opmerkelijke mouteest met houten eestschouw. Van de brouwerij
zelf werd de verdieping verwijderd.

139846

Stadswoning

Lede

Lede

Nieuwstraat 11 (Lede)

Huis van twee bouwlagen, drie traveeën onder zadeldak met scherpe stadswoningen vierde kwart
dakhelling, uit eind 19de eeuw.
19de eeuw

139847

Burgerhuis

Lede

Lede

Nieuwstraat 38 (Lede)

Dubbelhuis van drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde, witgeschilderde lijstgevel voorzien van schijnvoegen;
traveeën geritmeerd door middel van pilasters .
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burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

voor WO I
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139848

Herenhuis met dienstgebouwen

Lede

Lede

Nieuwstraat 67 (Lede)

Herenhuis met lagere symmetrische dienstgebouwen, achter‐ en
voortuin en ijzeren hek aan straatzijde uit eind 19de eeuw.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met
neoclassicistische inslag onder schilddak.

hekken,
herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

139849

Burgerhuis

Lede

Lede

Nieuwstraat 73 (Lede)

Huis van vijf traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak uit eind 19de burgerhuizen
eeuw met bepleisterde, witgeschilderde gevel op arduinen plint.

139863

Gebouwencomplex

Lede

Lede

Poortendries 42 (Lede)

bijgebouwen,
Gebouwencomplex ingeplant langs een bocht van de straat. Aan
herenhuizen
straatzijde lijnen de met klimop begroeide dienstgebouwen de
stompe straathoek af. Achterin, neoclassicistisch herenhuis van het
dubbelhuistype van twee bouwlagen en vijf traveeën. Aanleunend,
dienstgebouw van respectievelijk zeven traveeën en één bouwlaag en
vijf traveeën en twee bouwlagen.

139865

Burgerhuis

Lede

Lede

Reymeersstraat 4 (Lede)

Schuin ingeplant dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën
onder zadeldak met twee dakkapellen, uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

139866

Domein Huize Ronkenburg

Lede

Lede

Ronkenburgstraat 25 (Lede)

Recent aangepast classicistisch gebouw uit de tweede helft van de
18de eeuw met zij‐ en achtergevels ingesloten door nieuwe
gebouwen en omgeven door park. De alleenstaande kapel werd in
1958 tot noodkapel omgebouwd naar ontwerp van architect Vleurick.

private parken, tweede helft
18de eeuw, na
vijvers,
WO II
landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

139868

Reeks dorpswoningen

Lede

Lede

Smesweg 1‐7 (Lede)

Reeks enkelhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën onder
zadeldaken, uit de 19de tot de 20ste eeuw, met van schijnvoegen
voorziene gecementeerde lijstgevels.

dorpswoningen 19de eeuw,
20ste eeuw

139872

Smidse De Corte

Lede

Lede

Stationsstraat 19 (Lede)

De voormalige smidse uit de tweede helft van de 19de eeuw bevindt
zich In de achterbouw en is buiten dienst sedert circa 1950; gebouw
van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak.

smidsen

tweede helft
19de eeuw

139873

Huis Verschelden

Lede

Lede

Stationsstraat 3 (Lede)

Het herenhuis te Lede werd ontworpen door Theophiel Présiaux aan
het begin van de 20ste eeuw als directeurswoning van fabrikant
Franciscus Verschelden, Het betreft een van de meest geslaagde
creaties van Theophiel Présiaux en hoort bij zijn vroegst gekende
bouwwerken in eclectische bouwstijl.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

voor WO I

139874

Burgerhuis

Lede

Lede

Stationsstraat 30 (Lede)

Huis van twee bouwlagen, drie traveeën onder zadeldak uit de 19de
eeuw met gecementeerde gevel, voorzien van schijnvoegen, op
arduinen plint.

burgerhuizen

19de eeuw

139875

Hof te Sörsele

Lede

Lede

Vogelenzang 44 (Lede)

Achterin gelegen omgrachte hoeve met losse bestanddelen,
gesitueerd rondom een gekasseid vierkant erf. Het goed gaat
vermoedelijk terug tot een laatmiddeleeuwse site met walgracht,
waarvan het een uitzonderlijk voorbeeld vormt. Het woonhuis, in
kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw, werd maar meermaals
verbouwd.

boerenwoninge 17de eeuw,
n, stallen, sites vierde kwart
met walgracht, 19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

139876

Langgestrekte hoeve

Lede

Lede

Vogelenzang 9 (Lede)

Langgestrekt hoevetje uit 18de eeuw met latere aanpassingen en
gelegen in een beboomde omgeving.

waterpompen,
langgestrekte
hoeven

18de eeuw

139803

Landhuis

Lede

Oordegem

Dries 36 (Lede)

U‐vormig complex met geplaveide binnenplaats, gelegen in een
beboomd landschap. Ten Noordwesten de voormalige kasteelvleugel
van 1780, begin 20ste eeuw gebruikt als school: ten zuidwesten en
ten noordoosten, twee haakse rechthoekige vleugels met
klasgebouwen.

landhuizen,
onderwijsgebou
wen,
gevelniskapelle
n

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

voor WO I

classicisme

Vleurick (Ontwerper)

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

classicisme
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139804

Kapel Sint‐Antonius van Padua

Lede

Oordegem

Dries zonder nummer (Lede)

Rechthoekige kapel, een afgesnuite hoek vormend tussen
boerenarbeidershuis en schuur. Witgeschilderde baksteenbouw op
gecementeerde plint onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

139808

Herenhuis

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 161‐163 (Lede)

Classicistisch getint herenhuis van het dubbelhuistype met twee en
een halve bouwlaag van zeven traveeën, jaartal 1778 op de sleutel
van de omlijsting van de poort, aangepast in de 19de en de 20ste
eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

139809

Hof te Landegem

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 17 (Lede)

Grote gesloten hoeve, gelegen in een zacht golvend, beboomd
landschap, met populierendreef vanaf de Steenweg. Witgeschilderde
hoevegebouwen van diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd
rondom een deels gebetonneerde en onverharde binnenplaats.

boerenwoninge
n, dreven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

139810

Boerenwoningen

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 171‐175 (Lede)

boerenwoninge 19de eeuw
Twee boerenhuisjes van het dubbelhuistype met twee bouwlagen;
respectievelijk van vier en zeven traveeën onder pannen zadeldaken, n
uit de 19de eeuw.

139811

Afspanning De Zwaan

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 179‐181 (Lede)

Huis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van zeven traveeën afspanningen
onder zadeldak met gecementeerde en geschilderde lijstgevel op
arduinen plint met 19de‐eeuws uitzicht.

139812

Watermolen

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 2‐4 (Lede)

molenaarswoni 19de eeuw
Watermolen gelegen op de Molenbeek, vroeger uitgebaat door de
familie De Deurwaerdere. De volledige uitrusting van de molen werd ngen,
watermolens
circa 1962 ontmanteld. Molenaarshuis, heden opgesplitst in twee
woningen van het enkelhuistype met twee bouwlagen van twee
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

139813

Burgerhuis

Lede

Oordegem

Grote Steenweg 28 (Lede)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

139815

Herdenkingsmonument Eerste
Wereldoorlog voor de Belgische
Compagnie Cyclisten

Lede

Oordegem

Grote Steenweg zonder nummer (Lede)

Ter herdenking van de gevallenen van de Belgische Compagnie
Cyclisten, die zich moedig heeft verzet tegen de Duitse overmacht,
werd een monument opgericht in 1926‐1927 naar ontwerp van
architect Pierre Devos.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

139814

Fauconniersmolen

Lede

Oordegem

Grote Steenweg zonder nummer (Lede)

windmolens
De Fauconniersmolen is een 19de‐eeuwse maalvaardige stenen
korenwindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen). De molen
werd gebouwd in 1845 als olie‐ en graanwindmolen en kreeg na een
brand in 1976 een geheel nieuw binnenwerk naar ontwerp van
architect Fernand Weyers.

139850

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lede

Oordegem

Oordegemdorp 1 (Lede)

Pseudobasilicale kerk, gelegen op een hoogte, midden het dorpsplein; omheiningsmur 14de eeuw,
tweede kwart
en,
omringende groenaanplanting en parking ter plaatse van het
vroegere kerkhof waarvan resterende ommuring en trap ten westen. parochiekerken 17de eeuw,
vierde kwart
Van de oorspronkelijke gotische kerk uit de 14de eeuw bleven de
18de eeuw
westgevel en het schip bewaard.

139851

Burgerhuis

Lede

Oordegem

Oordegemdorp 12 (Lede)

burgerhuizen
Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder steil zadeldak, in kern uit de tweede helft van de 18de
eeuw, aangepast in de 20ste eeuw.

139852

Schoenfabriek met winkelpand en huis

Lede

Oordegem

Oordegemdorp 3 (Lede)

Schoenfabriek met winkelpand en huis van de eigenaar, burgerhuis
burgerhuizen, voor WO I
van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van drie traveeën onder schoenfabrieke
n, winkels
zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

139853

Burgerhuis van 1709

Lede

Oordegem

Oordegemdorp 59 (Lede)

Dubbelhuis met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak
van 1709 en aangepast in de loop van de 19de eeuw.
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burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

19de eeuw

art deco

tweede kwart
19de eeuw

Weyers Fernand (Ontwerper),
Cottenier (Uitvoerder)

gotiek

20ste eeuw,
tweede helft
18de eeuw

eerste kwart
18de eeuw

Devos Pierre (Ontwerper)

traditioneel

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

139854

Burgerhuis

Lede

Oordegem

Oordegemdorp 7 (Lede)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vier
traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

139855

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Lede

Oordegem

Oordegemkouter 21 (Lede)

Pastorie van 1731, opgericht in opdracht van de abdij van Affligem en pastorieën,
pastorietuinen
vergroot in 1779. Dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder gebogen zadeldak, ommuurd voortuintje. Haakse
aanbouw met één bouwlaag van drie traveeën onder afgewolfd
zadeldak, uit de 19de eeuw.

139856

Hoeve Hof van Robijns

Lede

Oordegem

Oordegemkouter 46 (Lede)

18de‐eeuwse semigesloten hoeve met traditioneel woonhuis,
schuren, bediendenwoning en bakhuis gelegen rond een erf.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
personeelswoni
ngen, schuren,
bakhuizen

139857

Schoenfabriek en directeurswoning

Lede

Oordegem

Oordegemkouter 90 (Lede)

Gesloten complex met onverharde binnenplaats met tuin; voormalige
schoenfabriek met woonhuis van de eigenaar. burgerhuis van het
dubbelhuistype met twee bouwlagen van zes traveeën onder
zadeldak, uit midden 19de eeuw of de tweede helft van de 19de
eeuw.

directeurswonin
gen, hekken,
omheiningsmur
en,
schoenfabrieke
n,
gevelniskapelle
n

139858

Gesloten hoeve

Lede

Oordegem

Ossenbroeck 10 (Lede)

Kleine gesloten hoeve met lage, witgeschilderde bakstenen
dienstgebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een
rechthoekige geplaveide binnenplaats met tuintje. Boerenhuis van
het dubbelhuistype, verankerd jaartal 1815 op de zijpuntgevel aan de
straatkant.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

139859

Gesloten hoeve

Lede

Oordegem

Ossenbroeck 12 (Lede)

Kleine 19de‐eeuwse gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen
onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een grosso modo vierkante
gekasseide binnenplaats met vaalt.

19de eeuw,
mestvaalten,
boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

139860

Gesloten hoeve Papejanshof

Lede

Oordegem

Ossenbroeck 7 (Lede)

Grote gesloten hoeve met witgeschilderde gebouwen van diverse
volumes onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een grosso
modo vierkante, gekasseide binnenplaats, onverhard in het midden.
Boerenhuis van het enkelhuistype, in kern opklimmend tot de tweede
helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
gesloten hoeven

139867

Hof ter Schoot

Lede

Oordegem

Schoot 64 (Lede)

Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder
pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een grosso modo vierkante
gekasseide binnenplaats met vaalt. Boerenhuis met oudere kern uit
de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
mestvaalten

139832

Pastorie Sint‐Pharaildisparochie met tuin

Lede

Smetlede

Kerkhofstraat 28 (Lede)

Mariagrotten,
De 18de‐eeuwse pastorie is van het dubbelhuistype en kent een
traditionele opbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pastorieën,
pastorietuinen
zadeldak en aansluitende tuin. Links en rechts situeert zich een
bijgebouw van één travee en één bouwlaag onder een lessenaarsdak.
Ingekrompen pastorietuin met Lourdesgrot.

139864

Hoeve in U‐vorm

Lede

Smetlede

Rampsande 5 (Lede)

boerenwoninge 19de eeuw,
U‐vormige hoeve met losstaande gebouwen gegroepeerd rondom
vierde kwart
n, hekken,
een erf met tuin. IJzeren inrijpoort in afgesnuite hoek aan de
18de eeuw
straatkant. Boerenhuisje van het dubbelhuistype met één bouwlaag hoeven
van zes traveeën onder zadeldak van 1776; oude kern aangepast in de
19de en de 20ste eeuw.

1123/1748

stijl

19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

18de eeuw

neoclassicisme

classicisme

plantensoort

context

persoon
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139869

Parochiekerk Sint‐Pharaildis

Lede

Smetlede

Smetlededorp 1 (Lede)

Neoclassicistische kruiskerk van baksteen op afgeschuinde
zandstenen sokkel, onder zadeldaken, met beuk van 1825 en
transept, koor en bovenbouw van westtoren van 1897.

parochiekerken eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139870

Boerenwoningen

Lede

Smetlede

Smetlededorp 13, 16 (Lede)

Boerenwoningen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n

139871

Boerenwoning

Lede

Smetlede

Smetlededorp 28 (Lede)

Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

139877

Parochiekerk Sint‐Bavo

Lede

Wanzele

Wanzeledorp 5 (Lede)

gedenktekens, na WO II
Voorheen éénbeukige kerk, gebouwd op natuurstenen sokkel, met
parochiekerken
links geasfalteerde parking. De classicistische kerk van 1775 werd
herbouwd en vergroot met een zuidelijke beuk in 1962, onder leiding
van architect Roger van Driessche.

139878

Pastorie Sint‐Bavoparochie met tuin

Lede

Wanzele

Watermolenstraat 1 (Lede)

De neoclassicistische pastorie werd gebouwd in het midden van de
19de eeuw. Aan het einde van de 19de eeuw trok de eerste pastoor in
het pand. Het bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een schilddak heeft een gecementeerde gevel en
plint. De tuin heeft een landschappelijke aanleg. Rechts van de
entreepoort staat een éénlaags bijgebouw; vermoedelijk het oude
koetshuis.

vijvers, hekken, 19de eeuw
hekpijlers,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

139879

Burgerhuis

Lede

Wanzele

Watermolenstraat 14 (Lede)

Sober burgerhuis, gelegen in deels ommuurde tuin. Huis met twee
bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

burgerhuizen, eerste helft
omheiningsmur 19de eeuw
en

139880

Boerenwoning

Lede

Wanzele

Watermolenstraat 8 (Lede)

Eenvoudige boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw
van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde en
beschilderde voorgevel.

139881

Kapel

Lede

Wanzele

Watermolenstraat zonder nummer (Lede) Leegstaande rechthoekige kapel met driezijdige sluiting onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

145219

Pachthoeve van het klooster van
Tussenbeke

Lede, Wichelen Serskamp

Billegem 54, 54A (Wichelen)

Pachthoeve van het klooster met langgerekt bedrijfsgebouw uit
midden 19de eeuw en aansluitend vroeger boerenhuis omgevormd
tot stallen. Nieuwe vrijstaande woning, gebouwd in 1936 met
bebloemd voortuintje afgesloten met sierlijk ijzeren hekwerk in art‐
decostijl.

boerenwoninge
n, burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven

tweede kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

139885

Gesloten hoeve

Lierde

Broekstraat 24 (Lierde)

Voormalige hoeve met gesloten aanleg, overhoeks ingeplant met
sterk markerende geknotte es naast zuidoostelijke gevelhoek aan de
straat. Bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken;
merendeels teruggaand op een semigesloten hoeve van 1837; door
jongere aanpassingen, vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de
eeuw, geëvolueerd tot hoeve met gesloten aanleg.

gevangenissen, tweede kwart
waterpompen, 19de eeuw
boerenwoninge
n,
hondenhokken,
Mariabeelden,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

Deftinge

1124/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

van Driessche Roger (Ontwerper)
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139886

Bewaarschool van den Heilige Josef

Lierde

Deftinge

Broekstraat 8 (Lierde)

Aanvankelijk privaat kleuterschooltje op de wijk Gemeldorp, volgens kleuterscholen
plannen van 1912 opgericht in 1913‐1914 naar ontwerp van architect
J. Birmant. Klein schoolgebouw met slechts één klaslokaal, achterin
op geplaveide speelplaats.

139887

Hoeve

Lierde

Deftinge

Brugstraat 1 (Lierde)

Hoeve, op de Ferrariskaart van 1771‐1778 weergegeven als enige
hoeve met gesloten aanleg op de wijk Gemeldorp. Hoevegebouwen
met deels gekasseid erf rondom heden gebetonneerde centrale
vroegere mestvaalt. Boerenhuis in kern wellicht minstens uit de
eerste helft van de 18de eeuw.

139888

Gemeentehuis van Deftinge

Lierde

Deftinge

Buurthuisplein 2, Hekkouterstraat 3
(Lierde)

Voormalig gemeentehuis, als dominant bakstenen hoekhuis van 1899 gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw
behouden bij aan weerszij aanleunende sociale woningbouw
gerealiseerd in 1999‐2000. Rechthoekig dubbelhuis met symmetrisch
karakter met twee verdiepingen en drie traveeën onder schilddak.

139902

Hoeve Hof van Bacro met kapel

Lierde

Deftinge

Gentse Steenweg 1 (Lierde)

Omvangrijke bakstenen hoeve onder snijdende pannen zadeldaken
met twee binnenplaatsen en nog enkele losstaande
bedrijfsgebouwen. Ten zuiden, bijbehorende neogotisch getinte
wegkapel toegewijd aan Sint‐Nicolaas van Tolentijn.

aardappelkelder
s, bakovens,
boerenwoninge
n, hagen,
hoeven,
moestuinen,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139906

Burgerhuis en aanpalende maalderij

Lierde

Deftinge

Geraardsbergsestraat 12 (Lierde)

Maaldershuis gebouwd in 1927; dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Het aanpalende
maalderijgebouw omvat in het centrale deel de aanvankelijke
mechanische maalderij van drie traveeën met zolderverdieping uit
1912, vrij kort erna verhoogd en aan weerszij uitgebreid; merkelijk
later nog herhaaldelijk vergroot.

gevelniskapelle eerste helft
n, burgerhuizen, 20ste eeuw, na
WO II
maalderijen

139925

Moederklooster van de congregatie van de Lierde
zusters van Sint‐Vincentius a Paulo

Deftinge

Kerkstraat 10 (Lierde)

Aanvang bouw klooster in 1836, kloostervleugel toegevoegd in 1839,
verder uitgebreid in het derde kwart van de 19de eeuw onder meer
met kloosterkapel. Van 1889 tot 1899 echter afbraak van het oude
klooster en vervanging door nieuwe kloostergebouwen.
Hoofdgebouw van het klooster met twee bouwlagen en acht traveeën
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw naar ontwerp van architect A.
Vossaert.

kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

139926

Directeurswoning

Lierde

Deftinge

Kerkstraat 11 (Lierde)

Woning van de geestelijk directeur van het klooster, naast het
klooster gebouwd in 1863. Alleenstaande woning met voor‐ en
achtertuin. Bakstenen dubbelhuis met symmetrische aanleg.

directeurswonin derde kwart
19de eeuw
gen,
omheiningsmur
en

139927

Pastorie Sint‐Ursmarusparochie met tuin

Lierde

Deftinge

Kerkstraat 18 (Lierde)

Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, volgens
bewaarde plannen gebouwd in 1829 tegen een aanvankelijk
behouden deel van de anders georiënteerde vroegere pastorie.
Ommuurde pastorietuin ten westen.

pastorietuinen, tweede kwart
omheiningsmur 19de eeuw, na
en, pastorieën WO II

139928

Boerenburgerhuis

Lierde

Deftinge

Kerkstraat 19 (Lierde)

boerenburgerhu 18de eeuw
Voormalige hoeve met boerenburgerhuis van twee bouwlagen en
aanvankelijk vijf traveeën wellicht uit de 18de eeuw; later uitgebreid: izen, hoeven,
links na lichte gevelknik met aansluitend overzolderd poortgebouw en schuren, stallen
rechts na gevelknik met een venstertravee.

1125/1748

typologie

datering

stijl

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Birmant Jules (Ontwerper)

paardenstallen, eerste helft
gevelniskapelle 19de eeuw,
18de eeuw
n,
boerenwoninge
n,
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Mas Carlo (Ontwerper)

neogotiek

Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper), Vonk Bert
(Ontwerper), Vossaert Alphonse
(Ontwerper)

Borremans Richard (Ontwerper),
De Pessemier Louis (Ontwerper)
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139929

Winkelhuis

Lierde

Deftinge

Kerkstraat 28 (Lierde)

Lage dorpswoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak. cafés, winkels
Gevelankers op rij, elk met cijfertje die jaartal 1804 vormen. Gewitte
gecementeerde lijstgevel op grijsgeschilderde sokkel van
natuurstenen blokken.

139930

Boerenwoning

Lierde

Deftinge

Kerkstraat 30 (Lierde)

Lager dan het huidige straatniveau en schuin achterin gelegen
boerenwoning van vier traveeën, onder pannen zadeldak;
vermoedelijk opklimmend tot circa 1800.

eerste kwart
hoeven,
boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n
18de eeuw

139931

Parochiekerk Sint‐Ursmarus en restanten
kerkhof

Lierde

Deftinge

Kerkstraat zonder nummer (Lierde)

De parochiekerk Sint‐Ursmarus is een georiënteerde dorpskerk
ingeplant binnen een bocht aan de zuidzijde van de hoofdrijweg. De
oudste delen dateren uit de 13de eeuw en 15de eeuw, respectievelijk
de westelijke toren en het koor.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

gotiek,
15de eeuw,
neogotiek
16de eeuw,
17de eeuw,
voor WO I, WO I

139941

Pachthoeve Hof te Muishole

Lierde

Deftinge

Muizenholstraat 20 (Lierde)

Indrukwekkend en geïsoleerd gelegen bakstenen hoevecomplex
merendeels uit het derde kwart van de 18de eeuw. Huidige U‐
vormige aanleg van hoeve door toevoeging in het derde kwart van de
19de eeuw van loodrechte stalvleugel met bakhuis.

boerenwoninge
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
vijvers,
wagenhuizen,
bakhuizen

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139942

Eclectisch herenhuis

Lierde

Deftinge

Ottergemstraat 48 (Lierde)

Eclectisch herenhuis opgericht in 1907. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak. Voortuinafsluiting
bestaand uit ijzeren hekwerk ter breedte van het huis, aan weerszij
bakstenen pijlers met streepmotief en bakstenen tuinmuur.

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

139944

Heilig Hartkapel

Lierde

Deftinge

Ottergemstraat zonder nummer (Lierde)

Eenvoudige wegkapel aan straathoek, achteraan palend aan zijvleugel betreedbare
kapellen (klein
met toegangspoort van in midden 20ste eeuw aangepaste gesloten
hoeve. Rechthoekig bakstenen kapelletje onder zadeldakje, mogelijk erfgoed)
opklimmend tot eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

139943

Wegkapel

Lierde

Deftinge

Ottergemstraat zonder nummer (Lierde)

betreedbare
Neogotisch getinte wegkapel, schuin opgericht aan hoek
Muizenholstraat in 1886. Rechthoekige kapel met driezijdige sluiting, kapellen (klein
erfgoed)
onder steil leien zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

139947

Semigesloten hoeve

Lierde

Deftinge

Pluimbroek 1 (Lierde)

boerenburgerhu eerste helft
In begin 20ste eeuw grotendeels vernieuwd hoevetje met
20ste eeuw
izen, hoeven,
semigesloten aanleg, ingeplant aan kruispunt. Recent opgefriste
bakstenen gebouwen rond kleine, deels gekasseide binnenplaats met schuren, stallen
boerenburgerhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
schilddak.

139972

Gesloten hoeve

Lierde

Deftinge

Strichtstraat 30 (Lierde)

boerenwoninge tweede helft
Gesloten hoeve met U‐vormig aangelegde bedrijfsgebouwen uit de
19de eeuw,
tweede helft van de 19de eeuw; ouder achterin gelegen boerenhuis in n, schuren,
stallen, gesloten interbellum
1920 vervangen.
hoeven

139973

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Lierde

Deftinge

Strichtstraat zonder nummer (Lierde)

Neogotische bak‐ en zandstenen kapel gebouwd in 1875 naar
ontwerp van Louis Bert‐de l'Arbre ter vervanging van een kleiner
vervallen Mariakapelletje.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139991

Hoeve in U‐vorm

Lierde

Deftinge

Watermolenstraat 38 (Lierde)

Voormalige hoeve met U‐vomige aanleg met gesloten rechthoekige
binnenplaats met toegangsdeur in muur aan de straat. Bakstenen
gebouwen met pannen bedaking, merendeels uit het derde kwart van
de 19de eeuw. Links aanpalende Heilig Hartkapel, naar verluidt
opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog als dank voor behouden
terugkeer.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw, na
n, hoeven,
schuren, stallen, WO II
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

1126/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Bouckaert (Ontwerper), Bressers
Adrien (Ontwerper), Coppejans
Hendrik (Ontwerper), Van Damme
Frans (Ontwerper)

eclecticisme

neogotiek

Bert‐de l'Arbre Louis Benjamin
(Ontwerper)
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139903

Semigesloten hoeve Keppens Hof

Lierde

Hemelveerdegem

Gentse Steenweg 11 (Lierde)

Semigesloten bakstenen hoeve met gebouwen geschikt rondom een
gekasseide ruime rechthoekige binnenplaats. Boerenwoning met
aansluitende verlengde paardenstallen. In de eerste helft van de 19de
eeuw verbouwde boerenwoning met oudere kern, grote dwarsschuur
met stallen, verhoogd en aangepast in 1946. Overige
bedrijfsgebouwen L‐vormig aansluitend en ten vroegste uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

139904

Boerenarbeiderswoning

Lierde

Hemelveerdegem

Gentse Steenweg 24 (Lierde)

Bakstenen boerenarbeiderswoning van anderhalve bouwlaag en vijf
traveeën met links aansluitende poorttravee, onder zadeldak, uit
begin 20ste eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
20ste eeuw

139905

Wegkapel

Lierde

Hemelveerdegem

Gentse Steenweg zonder nummer (Lierde) Rechthoekige bakstenen kapel onder pannen zadeldak, wellicht uit de betreedbare
eerste helft van de 20ste eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

139924

Gesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Keistraat 10 (Lierde)

139923

Dorpskom Hemelveerdegem

Lierde

Hemelveerdegem

Keistraat, Molenstraat, Paepmunte, Putse, Centraal in het dorpscentrum bevindt zich het Sint‐Jans‐Plein. Op dit
St.Jans‐Plein, Triepstraat (Lierde)
dorpsplein komen vanuit verschillende windstreken enkele straten
uit.

dorpen

139938

Gesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Molenstraat 1 (Lierde)

Gesloten bakstenen hoeve gedomineerd door boerenburgerhuis uit
begin 20ste eeuw op straathoek. Dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak en aansluitende bedrijfsgebouwen
achteraan deels teruggaand tot tweede helft 19de eeuw, uitgebreid
in 20ste eeuw.

voor WO I,
gesloten
tweede helft
hoeven,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen

139939

Gesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Molenstraat 15 (Lierde)

Merendeels gewitte bakstenen hoevegebouwen onder pannen
zadeldaken; als gesloten hoeve wellicht resulterend uit voornamelijk
19de‐eeuwse aanpassing van oudere hoeve. Rechthoekige
binnenplaats met aangelegde tuin bewaart rondom deels gekasseid
en deels gekant bakstenen pad tegen de erfgevels.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n,
paardenstallen, 20ste eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

139940

Gesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Molenstraat 20 (Lierde)

Voormalige gesloten hoeve, wellicht voornamelijk uit het derde kwart paardenstallen, eerste helft
gevelniskapelle 20ste eeuw,
van de 19de eeuw doch teruggaand op oudere hoeve, met
derde kwart
n, gesloten
aanpassingen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
hoeven, stallen, 19de eeuw
schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

Aan straatbocht ingeplante semigesloten hoeve, minstens
opklimmend tot tweede helft 18de eeuw; deels herbouwd in begin
20ste eeuw. Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, geschikt
rondom gesloten rechthoekige binnenplaats en gekasseid rondom
vroegere mestvaalt.

1127/1748

gevelniskapelle
n,
boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139945

Gesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Paepmunte 1 (Lierde)

Grote gesloten hoeve, merendeels gebouwd in tweede helft 19de
eeuw ter vervanging en uitbreiding van oudere en kleinere semi‐
gesloten hoeve. Bakstenen hoevegebouwen onder pannen
zadeldaken met verschillende nokhoogte.

aardappelkelder tweede helft
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

139946

School

Lierde

Hemelveerdegem

Paepmunte 32 (Lierde)

Als gemeenteschool gebouwd in 1923‐24 volgens plannen van 1922
door architect J. Birmant, heden gemeentelijke kleuterschool
Hemelveerdegem.

lagere scholen

interbellum

139949

Semigesloten hoeve

Lierde

Hemelveerdegem

Putse 10 (Lierde)

Semigesloten bakstenen hoeve, deels teruggaand op een 17de‐18de
eeuwse hoeve met losse bestanddelen, voorheen met
Margaretakapel aan vroegere erftoegang ten westen. Herhaaldelijk
uitgebreide bakstenen bedrijfsgebouwen.

gesloten
hoeven,
schuren,
paardenstallen,
boerenwoninge
n

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw,
18de eeuw

139951

Oude pastorie

Lierde

Hemelveerdegem

Putse zonder nummer (Lierde)

Achterin gelegen oude pastorie, als dusdanig in gebruik tot circa
1904. Volgens J. De Brouwer liet de Sint‐Adriaansabdij van
Geraardsbergen in 1719 een nieuwe pastorie te Hemelveerdegem
bouwen; veranderingen in de 19de eeuw. Laag bijgebouw van gewitte
baksteen onder zadeldak, gebouwd in 1857 ter vervanging van
houten paardenstal met koetshuis.

hekken,
hekpijlers,
paardenstallen,
pastorieën,
washuizen

derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I

139950

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Lierde

Hemelveerdegem

Putse zonder nummer (Lierde)

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel, schuin ingeplant aan hoek van zijweg naar
oude pastorie. Neogotisch getinte bakstenen wegkapel met
driezijdige sluiting, onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

WO I

139955

Boerenburgerhuis

Lierde

Hemelveerdegem

St.Jans‐Plein 1 (Lierde)

Boerderij‐herberg deels palend aan zuidwestelijke kerkhofhoek.
Voorheen alleenstaand boerenburgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot circa 1800;
sinds derde kwart 19de eeuw ten noorden toegevoegde
bedrijfsgebouwen.

boerenburgerhu vierde kwart
izen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

139956

Pastorie Sint‐Jan Baptistparochie met tuin Lierde

Hemelveerdegem

St.Jans‐Plein 13 (Lierde)

Voormalige pastorie gebouwd volgens bewaarde plannen van 1902
door architect B. De Lestré, in 1904 afgewerkt. Als pastorie in gebruik
tot 1996. Ommuurde achtertuin palend aan en met achtertoegang in
Putse. Een ijzeren hekwerk sluit de voortuin af.

pastorietuinen, voor WO I
pastorieën,
omheiningsmur
en, hekken

139957

Boerenburgerhuis

Lierde

Hemelveerdegem

St.Jans‐Plein 14 (Lierde)

Boerenburgerhuis van voormalige hoeve, van zeven traveeën,
aanvankelijk één bouwlaag verhoogd met halve verdieping, onder
zadeldak; in kern waarschijnlijk uit eerste helft 19de eeuw met
jongere aanpassingen.

eerste helft
schuren,
19de eeuw
hoeven,
boerenburgerhu
izen, aalpompen

139958

Dorpscafé Sint‐Jan

Lierde

Hemelveerdegem

St.Jans‐Plein 2 (Lierde)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder mank
zadeldak, uit eind 19de eeuw; rest van ouder metselwerk in beide
zijgevels. Ingebouwde achterbouw van één bouwlaag onder steil
zadeldak, mogelijk opklimmend tot eind 18de eeuw.

cafés

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

139959

Parochiekerk Sint‐Jan de Doper

Lierde

Hemelveerdegem

St.Jans‐Plein zonder nummer (Lierde)

Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch
geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen
in verschillende bouwfasen; kerk nu voornamelijk neogotisch van
karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.

hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

12de eeuw,
13de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
18de eeuw, na
WO II

1128/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Birmant Jules (Ontwerper)

vakwerkbouw

neogotiek

De Lestré de Fabribeckers
Benjamin (Ontwerper)

gotiek,
neogotiek

Birmant Jules (Ontwerper), De
Beule Aloïs (Ontwerper), de
Gernier E. (Ontwerper), De Heem
Eugène (Ontwerper), De Lestré de
Fabribeckers Benjamin
(Ontwerper), De Staercke
Dammien (Ontwerper), Dejaegere
Stefaan (Ontwerper), Mortier
Stephan (Ontwerper)
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139985

Anselmus hoeve en kapel

Lierde

Hemelveerdegem

Triepstraat 1, zonder nummer (Lierde)

Bakstenen hoevegebouwen met kunstleien bedaking, met boerenhuis
van zes traveeën mogelijk nog opklimmend tot de eerste helft van de
19de eeuw. Deels omsloten voorerf op straathoek gemarkeerd door
schuin ingeplante wegkapel met neogotische inslag, uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

19de eeuw
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
stallen, schuren,
hoeven,
boerenwoninge
n

139986

Dorpswoning

Lierde

Hemelveerdegem

Triepstraat 6 (Lierde)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit eerste helft 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met lisenen en
tandlijsten, afgelijnd door gewitte houten kroonlijst op modillons.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

139882

Hoeve met watermolen Broeckemolen

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Beekstraat 1 (Lierde)

watermolens,
Vroegere watermolen op de noordhoek van een kleine achterin
gelegen voormalige hoeve met gesloten aanleg van 1913, gesitueerd hoeven
naast de Broekebeek of Meulebeke op het gehucht Ten Broeke.
Aanvankelijk alleenstaande watermolen aan gelijktijdig aangelegde
molenvijver, volgens kadasterarchief opgericht in 1848.

139883

Hof ten Broecke

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Beekstraat 3 (Lierde)

Gesloten bakstenen hoeve met gekasseide rechthoekige
binnenplaats, wellicht in aanleg minstens opklimmend tot de tweede
helft van de 18de eeuw doch aangepast en/of merendeels herbouwd
in het eerste tot tweede kwart van de 19de eeuw.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
gesloten hoeven

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

139889

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw koningin van Lierde
Vrede

Sint‐Maria‐Lierde

Caudenberg zonder nummer (Lierde)

Zijdelings aan huis palende wegkapel gebouwd in 1945. Neogotisch
getinte rechthoekige bakstenen wegkapel onder steil kunstleien
zadeldak met ijzeren dakkruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

139890

Burgerhuis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 26 (Lierde)

Achterin gelegen onderkelderd bakstenen burgerhuis. Dubbelhuis van burgerhuizen
vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak,
gebouwd door familie De Vulder wellicht in de jaren 1860. Beraapte
voorgevel opvallend door zijn gewitte platte banden aangewend als
ornamentiek en accentuering van de regelmatige gevelgeleding.

139891

Burgerhuis met Heilig Hartkapel

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 30 (Lierde)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; topanker van rechter zijgevel met jaartal 1909,
(ver)bouwjaar. Eclectisch getinte baksteenbouw met witte bakstenen
aangewend in friezen en bogen. Achterin de tuin gelegen Heilig
Hartkapel. Kleine, neogotisch getinte rechthoekige wegkapel met
driezijdige sluiting, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

139892

Café met winkel

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 41 (Lierde)

Breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, in
cafés, winkels
kern mogelijk nog opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

139893

Burgerhuis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 42 (Lierde)

Half vrijstaand en hoog burgerhuis van drie traveeën en twee en een
halve bouwlaag onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

139894

Boerenburgerhuis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 43 (Lierde)

Voormalig dorpscafé. Boerenburgerhuis van zes traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de jaren 1920.

boerenburgerhu interbellum
izen, cafés,
hekken,
hekpijlers,
hoeven

139895

Stadswoning

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 44 (Lierde)

Dubbelhuis van twee bouwlagen met vijf traveeën op souterrain en
stadswoningen tweede kwart
rechts twee later toegevoegde traveeën met doorrit, onder schilddak.
19de eeuw,
tweede helft
Dubbelhuis van aanvankelijk één bouwlaag uit het tweede kwart van
19de eeuw
de 19de eeuw, vermoedelijk nog in de tweede helft van de 19de eeuw
verhoogd met bovenverdieping.

1129/1748

burgerhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl
neogotiek

voor WO I,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

neogotiek,
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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139896

Dorpswoning

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 45 (Lierde)

Huis van twee bouwlagen onder zadeldak, waarschijnlijk uit de jaren
1920. Bakstenen voorpuntgevel met witgeglazuurde banden en
hardstenen sluitstenen.

dorpswoningen interbellum

139897

Burgerhuis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 49 (Lierde)

Bakstenen burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

139898

Pastorie Sint‐Maria‐Magdalenaparochie
met kapel en tuin

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat 52, zonder nummer (Lierde)

Pastorie gebouwd in 1875‐78 op de plaats van de vroegere pastorie.
Sint‐Antoniuskapel, gelegen in noordhoek van de pastorietuin,
opgericht in 1890.

pastorietuinen, vierde kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

139899

Parochiekerk Sint‐Maria‐Magdalena

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Dorpstraat zonder nummer (Lierde)

Neogotische kerk opgericht in 1848‐1850. Sobere bakstenen kerk met parochiekerken tweede kwart
19de eeuw
gangbare eenvoudige symmetrische aanleg, oriëntatie afwijkend naar
het zuiden en voorgevel met toren die het kerkplein beheerst.

139900

Semigesloten hoeve

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Drijhoek 1 (Lierde)

Voormalige hoeve van het semigesloten type, waarvan boerenhuis en boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
loodrecht gelegen bedrijfsgebouw aan de straat uit het vierde kwart n, stallen,
van de 19de eeuw. Toegangspoort opgenomen in de noordoostelijke gesloten hoeven
stalvleugel.

139901

Semigesloten hoeve

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Eikenmolen 16 (Lierde)

Achterin gelegen semigesloten bakstenen hoeve met ijzeren
toegangshek op de zuidelijke hoek van een rechthoekige
binnenplaats, in aanleg teruggaand op hoeve met losse bestanddelen.
Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak mogelijk met oude kern,
met erfgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

139910

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Kapellestraat zonder nummer (Lierde)

De kapel werd in 1863 gebouwd als een getrouwe kopie van de
basiliek van Lourdes en evolueerde tot een klein bedevaartsoord.
Ranke neogotische bakstenen kapel van twee bouwlagen en twee
traveeën met driezijdige sluiting onder kunstleien zadeldak.
Onderbouw voorafgegaan door een met imitatierots als grot
uitgewerkt bordes met dubbele gebogen toegangstrap naar de
kapelruimte boven.

bedevaartkapell derde kwart
19de eeuw
en,
Mariagrotten

139911

Boerenarbeiderswoning

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Kardinaalshoek 21 (Lierde)

Voormalig boerenarbeidershuis loodrecht ingeplant ten opzichte van
straat, achter muur en breed ijzeren toegangshek aan gemetste
pijlers. Bakstenen breedhuis van vijf traveeën onder pannen zadeldak,
oude kern mogelijk opklimmend tot eind 18de eeuw, deels herbouwd
in de tweede helft van de 19de eeuw.

hekpijlers,
hekken,
bakhuizen,
waterputten,
boerenarbeider
swoningen

tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

139935

Kasteel ten Riede

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Langemunte 10 (Lierde)

Kasteel van 1664 in verval nadat de laatste eigenaar kanunnik J.‐B.
Heddebaut in 1842 overleed. In 1881 aangekocht als klooster van de
congregatie van de zusters Jozefienen van Sint‐Kruiswinkel met
bijhorende onderwijsinstelling en meisjeskostschool waarvoor sinds
1882 voortdurend werd ver‐ en bijgebouwd.

dreven,
internaten,
kloosters,
lagere scholen,
landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

139936

Wegkapel toegewijd aan Sint‐Ghislain

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Langestraat zonder nummer (Lierde)

Wegkapel toegewijd aan Sint‐Ghislain en gebouwd in 1948 door de
eigenares van het aanpalende huis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

1130/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

De Pessemier Louis (Ontwerper)

neogotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), De Campenaere
Francois (Ontwerper), Declercq P.
(Ontwerper)

neogotiek

traditioneel,
neogotiek
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139948

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Polenak 15 (Lierde)

Gesloten bakstenen hoeve met onregelmatige vierhoekige
binnenplaats, merendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw,
uitgebreid en aangepast in de jaren 1920.

derde kwart
gesloten
19de eeuw
hoeven,
boerenburgerhu
izen

139952

Gemeenteschool

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Schoolstraat zonder nummer (Lierde)

Voormalige gemeenteschool van de wijk Koudenberg of Statiewijk,
gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe.
Ingeplant achter de vrije basisschool (nummer 12). In oorsprong
ommuurde geplaveide speelplaats met vrij authentiek bewaarde
gemeenteschool aan de noordzijde, bestaande uit een typische
kleinschalige dorpsschool van twee klassen.

lagere scholen

139953

Hoeve Ten Bossche

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Spende 14 (Lierde)

Grotendeels gewitte bakstenen hoeve onder snijdende pannen
zadeldaken, opklimmend tot de 18de eeuw met jongere aanpassingen
onder meer in het vierde kwart van de 19de eeuw binnenin sterk
vernieuwd boerenhuis.

gevelniskapelle 18de eeuw
n,
paardenstallen,
hoeven,
schuren, stallen

139954

Goet te Quabeke

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Spende 20 (Lierde)

Opvallende en grote gesloten hoeve ingeplant op zuidelijke helling
van beekvallei. Verankerde en gewitte baksteenbouw onder
snijdende zadeldaken, voornamelijk uit het vierde kwart van de 18de
eeuw met toevoegingen ten noorden uit de 19de eeuw, maar met
historiek die verder terug reikt in de tijd.

tweede helft
duiventillen,
18de eeuw,
gesloten
hoeven, stallen, 19de eeuw
schuren,
paardenstallen,
koetshuizen,
boerenwoninge
n

139960

Villa

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 152 (Lierde)

Bakstenen villa, volgens kadasterarchief gebouwd in 1915 door
gemeentesecretaris P.J. Minnaert; later voornamelijk achterwaarts
uitgebreid. Omringende tuin aan de straat afgesloten door
breukstenen muur met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers.

WO I
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

139961

Hoeve en afspanning

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 206 (Lierde)

Voormalige hoeve en afspanning uit het tweede kwart van de 19de
eeuw. Aan de straat gelegen boerenhuis van zes traveeën met
verhoogde begane grond.

stallen, hoeven, tweede kwart
boerenwoninge 19de eeuw
n, afspanningen

139965

Burgerhuis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 34 (Lierde)

burgerhuizen, voor WO I
Alleenstaand burgerhuis samen met rechts aanpalende vroegere
melkerij opgericht in 1910. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën zuivelfabrieken
en twee bouwlagen onder schilddak. Lager aanpalend bedrijfsgebouw
eveneens onder schilddak.

139966

Villa Van Ongevalle

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 48 (Lierde)

Eclectisch getinte villa gebouwd in de jaren 1890 als dokterswoning
naar ontwerp van architect A. Vossaert voor de familie Van
Ongevalle. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
snijdende en overstekende leien zadeldaken. Rechts aansluitende
lagere L‐vormige aanbouw van anderhalve bouwlaag met
dienstingang en vroegere dokterspraktijk van circa 1917.

WO I, vierde
villa's
kwart 19de
(bouwkundig
eeuw
erfgoed),
dokterswoninge
n,
dokterspraktijke
n

139967

Hof Borluut

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 59 (Lierde)

Voornamelijk bakstenen hoevegebouwen onder snijdende pannen
zadeldaken rondom deels met beton verharde rechthoekige
binnenplaats. Twee rechthoekige toegangspoorten met doorrit links
en rechts in de vleugel met koeienstallen ten noordwesten.
Boerenhuis van zeven traveeën met jaartal 1768 op zandstenen
gevelsteen boven de voordeur.

gesloten
hoeven, stallen,
schuren,
paardenstallen,
dreven,
boerenwoninge
n,
aardappelkelder
s

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

139968

Villa

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Steenweg 83 (Lierde)

Half vrijstaande villa gebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van
architect Maurice Vossaert; in het tweede kwart van de 20ste eeuw
voor dokter J. Van Ongevalle aangepast met uitbreiding.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

1131/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

Vossaert Maurice (Ontwerper)
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139974

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Struntel 21 (Lierde)

Bakstenen gebouwen onder snijdende pannen zadeldaken, uit midden boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, schuren,
19de eeuw. Bedrijfsgebouwen rondom verhard rechthoekig
stallen, gesloten derde kwart
binnenerf, in jongere periode deels verruimd en aangepast. .
19de eeuw
hoeven

139975

Semigesloten hoeve

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Stuivenberg 22 (Lierde)

Grote hoeve van het semigesloten type met dominant
boerenburgerhuis, teruggaand op een oudere gesloten hoeve
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw doch
wellicht nog uit eind 18de eeuw. Vermoedelijk reeds in het derde
kwart van de 19de eeuw deels herbouwde hoeve.

139976

Wegkruis

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Stuivenberg 23 (Lierde)

Geschilderd volks Christusbeeld aan kruis onder nieuw afdakje, tegen boerenwoninge vierde kwart
straatpuntgevel van recent gerenoveerde L‐vormige woning van één n, wegkruisen 18de eeuw,
eerste kwart
bouwlaag.
19de eeuw

139977

Heilige Leonarduskapel geïncorporeerd in Lierde
woonhuis

Sint‐Maria‐Lierde

Stuivenberg 44 (Lierde)

betreedbare
Heilige Leonarduskapel geïncorporeerd in een breedhuis, naar
verluidt opgericht in of kort na 1918 wegens bekomen bevrijding van kapellen (klein
erfgoed)
de Duitse oorlogsbezetter.

eerste helft
20ste eeuw

139978

Heilige Jozefkapel

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Stuivenberg zonder nummer (Lierde)

Neogotisch getinte wegkapel; rechthoekige bakstenen kapel met
driezijdige sluiting, volgens kadasterarchief gebouwd in 1877.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

139987

Sint‐Annakapel

Lierde

Sint‐Maria‐Lierde

Waesbergdries zonder nummer (Lierde)

Kapel volgens kadasterarchief van 1907, wellicht ter vervanging van
oudere wegkapel. Neogotische bakstenen kapel; rechthoekig met
driezijdige sluiting onder steil leien zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

139884

Wegkruis met linden

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Bergstraat zonder nummer (Lierde)

Traditioneel wegkruis opgesteld aan straathoek met twee linden,
aangegeven op topografische kaart van 1910. Witgeschilderd
Christusbeeld aan bruingeschilderd ijzeren kruis tegen ruitvormig
bord met afgeronde hoeken, onder afdakje.

wegkruisen,
kruisbomen

voor WO I

139907

Boerenwoning

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Holderbeke 21 (Lierde)

boerenwoninge eerste kwart
Boerenhuis, oorspronkelijk deel uitmakend van een grote gesloten
n
19de eeuw
hoeve in de straatbocht met een ruim rechthoekig binnenerf. Ten
noorden, boerenhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak.

139908

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Holderbeke 34 (Lierde)

Gesloten bakstenen hoeve voornamelijk uit het vierde kwart van de
19de eeuw, doch deels teruggaand op oudere hoeve. Brede
toegangspoort met rechthoekige gekasseide doorrit links opgenomen
in het zuidoostelijk dienstgebouw aan de straat.

stallen, schuren, vierde kwart
19de eeuw,
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n

139909

Veldkapelletje

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Holderbeke zonder nummer (Lierde)

Laag rechthoekig bakstenen pijlerkapelletje afgedekt door betonnen
ezelsrug met ijzeren topkruis.

pijlerkapellen

139914

Deel priorkwartier met boomgaard

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 11 (Lierde)

Samen met rechts aanpalende nummer 5 overblijvend deel van het
voormalig kwartier van de prior en de procureur van het
kartuizerklooster. Volgens plannen vroeger met L‐vormige aanleg.
Bijhorende stallen, deels opklimmend tot de 19de eeuw.
Hoogstamboomgaard deels begrensd door bakstenen muur.
Noordelijke grensmuur is overblijfsel van noordelijke vleugel van
grote kloostergang, minstens uit eerste helft 17de eeuw. Westelijke
muur is overblijvend deel van ommuring klooster.

woningen van derde kwart
18de eeuw
religieuzen,
stallen,
omheiningsmur
en,
boomgaarden

1132/1748

typologie

boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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139912

Twee woningen met café De Kartuizer

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 1‐3 (Lierde)

Voormalig kloostergebouw van de kartuizerpriorij van Sint‐Maartens‐ cafés, kloosters,
Bos. Onderkelderde bak‐ en zandsteenbouw waarschijnlijk uit tweede winkels
en derde kwart 18de eeuw, mogelijk teruggaand op ouder
kloostergebouw. Nummer 1 volgens kadasterarchief eind 19de eeuw
uitgebreid op straathoek met café van drie traveeën.

139915

Semigesloten hoeve Melkhof

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 13, 13A (Lierde)

Semigesloten hoeve, teruggaand op de kloosterhoeve van de
kartuizerpriorij en ingeplant aan de noordzijde van het voorplein
binnen de kloostersite. Oude kloosterhoeve na sloop, met
uitzondering van oostvleugel met 18de‐eeuwse schuur, in 1926
vervangen door nieuwe hoevegebouwen, deels met recuperatie van
het afbraakmateriaal onder andere van dakgebinten.

paardenstallen, 18de eeuw,
boerenburgerhu interbellum
izen, hekken,
hekpijlers,
kloosterhoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

139916

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 15 (Lierde)

Voorheen deel uitmakend van de brouwerij van de kartuizerpriorij,
sedert 1798 pastorie. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven
traveeën onder schilddak, daterend van 1770‐1772/73 en gelegen in
de noordoostelijke hoek van het vroeger voorplein van de
kartuizerpriorij. Aansluitende pastorietuin ten noorden.

pastorietuinen, derde kwart
18de eeuw
brouwerijen,
pastorieën,
bakhuizen

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

139913

Kartuizerpriorij Sint‐Maartens‐Bos

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 1‐5, 6‐10, 11‐16, 17‐19,
13A, zonder nummer (Lierde)

Behouden voormalige kloosterkerk sinds 1785 in gebruik als
parochiekerk; de weinige overige overblijvende voormalige
bijgebouwen van de priorij van Sint‐Maartens‐Bos aan de
Kartuizerstraat dateren grotendeels uit de 18de eeuw doch kunnen
elementen van oudere constructies incorporeren.

priorijen

18de eeuw

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

139917

Poortgebouw en gastenkwartier
kartuizerpriorij

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 16‐17 (Lierde)

Poortgebouw met deels behouden voormalig gastenkwartier van de
kartuizerpriorij Sint‐Maartens‐Bos, daterend van 1770‐1772/73.

kloosters,
poorten
(bijgebouwen)

derde kwart
18de eeuw

139918

Priorswoning

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat 5 (Lierde)

woningen van
Samen met links aanpalend nummer 11 overblijvend deel van het
religieuzen
voormalig kwartier van de prior en de procureur van de
kartuizerpriorij. Half vrijstaand breedhuis in bak‐ en zandsteenbouw,
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts
afgewolfd schilddak met inscriptie ANNO 1763.

derde kwart
18de eeuw

139919

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)

Voormalige kloosterkerk van de kartuizerpriorij Sint‐Maartens‐Bos;
sinds 1785 in gebruik als parochiekerk. Vrijstaande kerk met
voorgevel aan de straat; kerkhof ten zuiden en ten westen, omsloten
door lage bakstenen muur. Eerstesteenlegging van de kloosterkerk op
23 juli 1722.

139920

Hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Keiberg 25‐27 (Lierde)

vierde kwart
Voormalige hoeve opgericht in 1776 naast de oude kerksite van Sint‐ hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
Martens‐Lierde, met achterin gelegen boerenhuis van aanvankelijk
één bouwlaag en zeven traveeën; reeds in het tweede kwart van de n
19de eeuw gesplitst in twee woningen, herhaaldelijk aangepast en
uitgebreid.

139922

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Keiberg zonder nummer (Lierde)

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes gedateerd 1877 op
geveltop; gebouwd ter vervanging van een oudere kapel ter hoogte
van het westportaal van de circa 1788 gesloopte oude parochiekerk.
Neogotisch getinte baksteenbouw met smallere en lagere sluiting
tegen de westelijke achtergevelhoek van nummer 29.

139921

Sint‐Antoniuskapel

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Keiberg zonder nummer (Lierde)

betreedbare
Aan straathoek tegen voorgevel van verbouwde gesloten hoeve.
Kapel samen met de hoeve opgericht in het begin van de 20ste eeuw. kapellen (klein
Kleine rechthoekige bakstenen wegkapel onder steil pannen zadeldak. erfgoed)
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typologie

datering

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
kerkhoven,
kloosterkerken, 18de eeuw
omheiningsmur
en,
parochiekerken

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

stijl

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

classicisme

Coolens Luc (Ontwerper), Simoens
Jan Baptist (Ontwerper)

classicerende
barok

Baeyens Ephrem (Ontwerper),
Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Gebroeders
Vereecken (Ontwerper)
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139932

Klooster en school

Lierde

139933

Boerenarbeiderswoning

139934

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Martens‐Lierde Kloosterstraat 42‐46 (Lierde)

Voormalig kloosterhuis van de zusters Jozefienen met katholieke
kleuter‐ en lagere school. Oprichting van school met huis door
pastoor H. Naessens volgens kadasterarchief in 1882; volgens
kloosterarchief in 1895 stichting klooster met zusters van de
congregatie van de zusters Jozefienen.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
kloosters,
kleuterscholen

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kwaadstraat 42 (Lierde)

Recent sterk gerenoveerd boerenarbeidershuis onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw. Verankerde en gewitte bakstenen voorgevel met
gedichte deur.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
boerenarbeider
swoningen

Minnekenshof

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Kwaadstraat 67 (Lierde)

Grote hoeve met vrijwel vierkante opstelling uit de 18de eeuw,
gesloten aanleg sinds gedeeltelijke herbouw in de loop van de 19de
eeuw. Opvallend ingeplante hoeve met belangrijk volume,
vooruitspringend in het straatverloop binnen afgesneden straatbocht.

19de eeuw,
gesloten
18de eeuw
hoeven,
bakhuizen,
stallen, schuren,
paardenstallen,
boerenwoninge
n

139937

Boerenhuis van Hof ten Kortenbos

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Lierenhoek 6 (Lierde)

Boerenwoning, oorspronkelijk behorende tot een semigesloten hoeve
met bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken,
merendeels uit de 19de eeuw doch met 20ste‐eeuwse aanpassingen
met een rechthoekig binnenerf volledig gekasseid sinds het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

gevelniskapelle 19de eeuw
n, hekpijlers,
boerenwoninge
n,
aardappelkelder
s

139962

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Steenweg 214 (Lierde)

Boerenburgerhuis en parallel achterin gelegen schuur uit het vierde
kwart van de 19de eeuw, in het eerste of tweede kwart van de 20ste
eeuw uitgebreid met beide lage dwarsvleugels tot gesloten hoeve.
Voortuinafsluiting met ijzeren hekwerk op gecementeerde bakstenen.

gesloten
hoeven, stallen,
schuren,
hekpijlers,
hekken,
boerenburgerhu
izen

139963

Dorpswoningen

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Steenweg 231‐233 (Lierde)

Geheel van twee woningen van twee bouwlagen en respectievelijk
drie en twee traveeën onder zadeldak van circa 1925 met bakstenen
lijstgevel geritmeerd door lisenen en met sobere baksteendecoratie.

dorpswoningen interbellum

139964

Semigesloten hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Steenweg 243 (Lierde)

Semigesloten bakstenen hoeve van circa 1925 met U‐vormige quasi boerenburgerhu interbellum
symmetrische aanleg met voorin gelegen boerenburgerhuis en brede izen, hoeven
gekasseide oprit links van voortuintje.

139969

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Stratendries 23‐25 (Lierde)

Grote gesloten bakstenen hoeve onder pannen zadeldaken, tenminste
uit begin 20ste eeuw, mogelijk zelfs nog uit eind 19de eeuw; vervangt
een oudere hoeve waarvan wellicht een deel van het vroeger
boerenhuis rest. Gekasseid langwerpig onregelmatig vierhoekig
binnenerf.

gesloten
hoeven, stallen,
schuren,
boerenwoninge
n, bakovens

139970

Hoeve in U‐vorm

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Stratendries 62 (Lierde)

Hoeve met U‐vormig opgestelde bakstenen gebouwen onder pannen
zadeldaken rondom een gesloten rechthoekige binnenplaats,
merendeels gebetonneerd. Boerenhuis volgens eigenaar gebouwd in
1900‐1901, bedrijfsgebouwen van 1927.

eerste helft
aalpompen,
boerenwoninge 20ste eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n

139971

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van het Heilig Lierde
Hart

Sint‐Martens‐Lierde Stratendries zonder nummer (Lierde)

Kapel gebouwd in 1886 door Dominicus Van Der Meulen en naar de
oprichter in de volksmond ook zogenaamd Domientjeskapel.
Neogotische rechthoekige kapel met driezijdige sluiting.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

1134/1748

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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139979

Herenhuis

Lierde

139980

Burgerhuis

139981

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 25 (Lierde)

Herenhuis met omringende tuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, wellicht gebouwd circa 1875.
Bakstenen tuinmuur aan de straatzijde en ijzeren voetgangershek in
de as van de voordeur.

tweede helft
hekken,
19de eeuw
herenhuizen,
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
schandpalen,
schuren,
bakhuizen

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 35 (Lierde)

Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen van
circa 1935 met art‐deco‐inslag. Oranjekleurig bakstenen
gevelparement met brede granitobanden, muuropeningen met
typische afgeschuinde bovenhoeken.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

Burgerhuis

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 41 (Lierde)

Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder burgerhuizen
zadeldak met bakstenen lijstgevel met rechts uitspringend
vensterrisaliet, uit eind de jaren 1920.

interbellum

139982

Molenaarshuis, café en maalderij

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 69 (Lierde)

Voormalig molenaarshuis en café met aanpalend maalderijgebouw.
Molenaarshuis van vijf traveeën en aanvankelijk één bouwlaag,
volgens kadasterarchief van 1880 en in 1931 gedeeltelijk herbouwd
met toevoeging van bovenverdieping; ongeveer gelijktijdig rechts
aangebouwde nieuwe maalderij.

cafés,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
gevelniskapelle
n

139983

Boerenarbeiderswoning

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 71 (Lierde)

Boerenarbeidershuis van vijf traveeën oorspronkelijk met links
aansluitende dwarsschuur van twee traveeën onder zadeldak, uit
begin 20ste eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
20ste eeuw

139984

Hoeve met cichoreimaalderij en ‐branderij Lierde
Eeman

Sint‐Martens‐Lierde Tempel 77 (Lierde)

Voormalige hoeve met cichoreimaalderij en ‐branderij Eeman, naar
verluidt gebouwd in 1913 door Eeman R. en in werking tot circa 1975.
Typisch boerenburgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en
links aansluitende bedrijfsgebouwen in L‐vorm. Aan de straat,
landelijk cichoreifabriekje van één bouwlaag met hoge
zolderverdieping onder zadeldak, aangebouwd begin jaren 1920.

boerenburgerhu voor WO I,
interbellum
izen,
cichoreifabrieke
n, hoeven

139988

Mariakapelletje

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Wagenweg zonder nummer (Lierde)

Mariakapelletje naast veldweg en in hoek van afgesneden bocht van
oud straattracé., volgens opschrift in hardstenen herinneringssteen
opgericht in 1953 door de Boerinnengilde. Bakstenen veldkapelletje
typerend voor midden 20ste eeuw.

pijlerkapellen

na WO II

139989

Gesloten hoeve

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Watermolenstraat 1 (Lierde)

Gesloten bakstenen hoeve, in aanleg deels teruggaand op hoeve uit
het vierde kwart van de 18de eeuw, grotendeels herbouwd en
uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw
tot huidige configuratie.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

139990

Hoeve met watermolen Lindeveldmolen

Lierde

Sint‐Martens‐Lierde Watermolenstraat 32 (Lierde)

Hoeve met geïncorporeerde voormalige korenwatermolen.
Voormalige watermolen, Klein rechthoekig gebouw onder zadeldak,
wellicht nog deels opklimmend tot minstens de 16de of de 17de
eeuw. Huidige aan de watermolen gehechte hoevegebouwen
merendeels uit de tweede helft van de 19de eeuw en met gesloten
aanleg rondom onregelmatig vijfhoekig binnenerf.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
watermolens

16de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

139998

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Hoeve met boerenhuis naar het zuiden gericht en loodrecht erop ten boerenwoninge 18de eeuw
westen grotendeels vernieuwde dwarsschuur en ten oosten bakhuisje n, schuren,
bakhuizen,
en houten schuurtje.
hoeven met
losse
bestanddelen

Appensvoordestraat 101 (Lievegem)
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datering

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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139999

Twee arbeiderswoningen

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 135‐137 (Lievegem)

Twee arbeiderswoningen aan de straatkant, samen acht traveeën en arbeiderswonin 19de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.
gen

140000

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 157 (Lievegem)

Heel klein boerenarbeidershuis van drie traveeën onder zadeldak,
daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw

140001

Domein landhuis De Rode Poort

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 161 (Lievegem)

Landhuis, gelegen in een mooie tuin met vijver en in de omgeving van
het huis een oude Japanse notenboom. Volgens de huidige eigenaar,
bewaarde geveltekening en tuinontwerp van jonker G.P.E. Odemaer
uit de tweede helft van de 18de eeuw. Tuin toegankelijk via ijzeren
hek tussen bepleisterde en blauw‐wit geschilderde hekpijlers.

tweede helft
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
siertuinen,
vijvers,
afsluitingshagen
, ommuurde
moestuinen

140002

Herenhuis

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 24 (Lievegem)

Buitenplaats in grote tuin. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van hekken,
zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, daterend uit de herenhuizen
tweede helft van de 19de eeuw.

140003

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 31 (Lievegem)

Hoeve uit de 18de eeuw, vergroot en aangepast in de loop van de
19de eeuw. In het eerste kwart van de 20ste eeuw bekend als villa
van burgemeester De Ruyter.

hoeven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140004

Dorpswoning

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 7 (Lievegem)

Huis vermoedelijk vroeger gesplitst in twee woningen en
aaneengebouwd volgens repeterend schema. Eerste woning van de
hier in 1803 door kanunnik P.J. Triest gestichte orde van de zusters
van Liefde van Jezus en Maria.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

140005

Kasteeldomein Diepenbroeck

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 71‐75 (Lievegem)

Kasteel gelegen op een terp in een omwald park met grote vijver.
Bepleisterd en geschilderd kasteel van twee onderkelderde
bouwlagen in zijn huidige staat daterend uit begin 19de eeuw in
empirestijl. Naast de gedeeltelijk ommuurde moestuin, oranjerie uit
begin 19de eeuw met kleurrijke gevel, geritmeerd door
rondboogarcade van zeven traveeën op Toscaanse zuilen; ernaast
hovenierswoning uit begin 19de eeuw.

eerste kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
hovenierswonin
gen, landhuizen,
oranjeries,
vijvers,
walgrachten,
ommuurde
moestuinen,
private parken

140006

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 83 (Lievegem)

Hoeve in boomgaard met voornamelijk 19de‐eeuws uitzicht doch met boerenwoninge 19de eeuw
oudere kern. Boerenhuis ten noorden onder zadeldak.
n,
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

140007

Kasteeldomein Ter Laar

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 92‐94 (Lievegem)

Dubbel onderkelderd kasteel van 1800‐1810 in neoclassicistische stijl
van twee bouwlagen hoog onder schilddak met dakkapellen, gelegen
in een mooi park in landschappelijke stijl voorzien van walgrachten,
toegangsdreef met beuken en een grote vijver met drie eilandjes. In
het park: ijskelder, vroegere stallen en hovenierswoning en
voormalige gedeeltelijk ommuurde moestuin; boven de walgracht,
vervallen neogotisch paviljoentje uit eind 19de eeuw.
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typologie

private parken,
ommuurde
moestuinen,
dreven,
hovenierswonin
gen, ijskelders,
landhuizen,
omheiningsmur
en, stallen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
walgrachten

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Odemaer Georges Philippe
Emmanuel (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

empire

neoclassicisme,
neogotiek

Hoge Charles (Ontwerper)
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140008

Hof van Parijs

Lievegem

Lovendegem

Appensvoordestraat 96 (Lievegem)

Deels omgrachte hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning
van acht traveeën onder overstekend zadeldak, vermoedelijk
daterend uit begin 19de eeuw. Centraal op de grasboomgaard
duiventoren uit eind 17de eeuw of begin 18de eeuw. Dwarsschuur
van zeven traveeën, opgetrokken in de jaren 1880 en wagenhuis van
drie traveeën met rechthoekige inrijpoorten, vermoedelijk uit begin
19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
wagenhuizen,
duiventorens,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140023

Boerenarbeiderswoningen

Lievegem

Lovendegem

Binnenslag 16‐20 (Lievegem)

Oorspronkelijk tweegezinswoning, later uitgebreid met een derde
huis en een bovenverdieping. Grotendeels aangepaste gevel met
slechts twee behouden gekoppelde steekboogdeurtjes als enige
reminiscenties aan het vroegere huis.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
18de eeuw

140025

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Boterhoek 22 (Lievegem)

Boerenhuis in boomgaard van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Bakstenen dienstgebouwtje onder schilddak met aan de
binnengevel vlechtingen. Ten zuiden, dwarsschuur met rechthoekige
doorrit.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

140026

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Boterhoek 8 (Lievegem)

Hoeve met gecementeerde gevel en vernieuwd zadeldak met drie
dakkapellen met tuitgeveltjes.

hoeven

140027

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Bredestraat 123 (Lievegem)

boerenwoninge eerste kwart
Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk
19de eeuw
daterend uit begin 19de eeuw, gerenoveerd met behoud van typische n
ordonnantie en grijsgeschilderde deuromlijsting.

140028

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Brouwerijstraat 70 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen gelegen op het einde van de
doodlopende straat en daterend uit eerste helft 19de eeuw.

140029

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Brouwerijstraat 91 (Lievegem)

boerenwoninge tweede kwart
Gerenoveerde boerenwoning van acht traveeën onder zadeldak,
18de eeuw,
daterend uit eerste kwart 19de eeuw. Ten oosten, dwarsschuur onder n, hoeven,
eerste kwart
schuren
zadeldak, reeds in kaart gebracht in 1726.
19de eeuw

140030

Dorpswoning

Lievegem

Lovendegem

Centrumstraat 33‐35 (Lievegem)

dorpswoningen 18de eeuw
In oorsprong 18de‐eeuwse dorpswoning gesitueerd op de oude
rooilijn met voortuintje. De linker twee traveeën vormen nummer 33
en werden vermoedelijk iets later toegevoegd.

140031

Gemeentehuis van Lovendegem

Lievegem

Lovendegem

Centrumstraat 45 (Lievegem)

Gemeentehuis, volgens een gevelsteen gebouwd naar ontwerp van
bouwmeester E. De Marès door aannemer G. De Ruddere in 1911.
Vrijstaand eclectisch gebouw op de hoek met de Kasteeldreef;
ernaast pleintje met oorlogsmonument van G. Pickery van 1920.

gemeentehuize voor WO I
n

140032

Herenhuis

Lievegem

Lovendegem

Centrumstraat 48 (Lievegem)

Gerenoveerd herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

140033

Oorlogsmonument van Lovendegem

Lievegem

Lovendegem

Centrumstraat zonder nummer (Lievegem) Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers
van Lovendegem van beide Wereldoorlogen. Het gedenkteken is een
werk van beeldhouwer G. Pickery. Het werd ingehuldigd in 1921.
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stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

eclecticisme

De Marès Emile (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

Pickery Gustaaf (Ontwerper)
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140050

Burgerhuis

Lievegem

Lovendegem

Diepestraat 6 (Lievegem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
daterend uit eind 19de eeuw. Voortuintje met ijzeren afsluiting en
hek.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

140051

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Lievegem

Lovendegem

Dorp 15 (Lievegem)

Het neoclassicistisch herenhuis met aanhorigheden uit de tweede
helft van de 19de eeuw bevindt zich in een omhaagde voortuin met
een opgaande beuk en afgesloten door twee ijzeren hekken.

tweede helft
hekken,
19de eeuw
herenhuizen,
personeelswoni
ngen,
wagenhuizen,
afsluitingshagen

140052

Café Monte Christo

Lievegem

Lovendegem

Dorp 4 (Lievegem)

Rijhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit eind 19de eeuw. Bepleisterde bovenbouw met
rechthoekige vensters in geriemde omlijsting met sluitsteen.

stallen,
herbergen,
cafés

140053

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lievegem

Lovendegem

Dorp zonder nummer (Lievegem)

Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde parochiekerken eerste kwart
17de eeuw,
kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de
eerste kwart
tweede helft van de 16de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk
19de eeuw,
in 1616 door Jan en Robrecht Persyns. Heden driebeukige basilicale
vierde kwart
kerk met schip van vijf traveeën met westtoren en polygonale
19de eeuw,
zijkapellen.
tweede helft
18de eeuw

140068

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Eeksken 12 (Lievegem)

Boerenwoning met witgekalkte gevel op gepikte plint van zeven
traveeën onder zadeldak, daterend uit eind 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

140069

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Eeksken 7 (Lievegem)

Oude, nu gedeeltelijk aangepaste hoeve, eertijds gesitueerd in een
meervoudige, nu gedempte omgrachting. Woonhuis van acht
traveeën onder overstekend zadeldak, daterend uit de 18de eeuw.
Ten noorden, dwarsschuur met verbouwde muuropeningen onder
zadeldak. Tussen woonhuis en schuur, groot bakhuis onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140070

Café Bierstal

Lievegem

Lovendegem

Grote Baan 1 (Lievegem)

Alleenstaand geschilderd hoekhuis van vijf traveeën onder schilddak, cafés
oude kern.

140071

Villa Le Cèdre

Lievegem

Lovendegem

Grote Baan 18 (Lievegem)

Voormalige buitenplaats, gebouwd in het tweede kwart van de 19de
eeuw en vervangen in 1933 door de huidige villa, gelegen op het oude
omgrachte domein met stenen walbrugje, ijzeren toegangshek en
vijver. In het park, met twee zijden in de walgrachten, merkwaardig
tuinpaviljoen bovenop een imitatiegrot uit de tweede helft van de
19de eeuw in eclectische stijl.

interbellum,
walgrachten,
tweede helft
villa's
19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed),
vijvers,
tuinpaviljoenen,
grotten,
tuinbruggen,
parken, hekken

140080

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Lovendegem

Haantjenstraat 10 (Lievegem)

Aan de straat gelegen kleine boerenarbeiderswoning van vijf
traveeën onder zadelda, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

140081

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Lovendegem

Haantjenstraat 8 (Lievegem)

Boerenarbeiderswoning van vijf traveeën onder zadeldak,
vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen
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stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

't Kindt David (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper),
Ladon Gustave (Ontwerper),
Rooms Remi (Ontwerper),
Simoens Jan Baptist (Ontwerper),
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper), Van Peteghem
(familie) (Ontwerper), Vereecken
Petrus‐Joannes (Ontwerper)
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stijl

140101

Kasteeldomein van Lovendegem

Lievegem

Lovendegem

Kasteeldreef 124‐130 (Lievegem)

Het omwalde kasteel van Lovendegem is opgetrokken in eclectische
stijl, met behoud van de oude kern uit de 17de of de 18de eeuw, en
gelegen in een rechthoekig omgracht en met dreven omgeven park.
Het is toegankelijk via een ijzeren hek aan bakstenen pijlers.

calvariebergen,
dreven, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
kasteelhoeven,
omheiningsmur
en, parken,
personeelswoni
ngen, poorten
(bijgebouwen),
kapellen (klein
erfgoed),
toegangsbrugge
n, walgrachten

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neogotiek,
neotraditioneel,
eclecticisme

Van Kerkhove Pieter (Ontwerper)

140102

Villa van 1928

Lievegem

Lovendegem

Kasteeldreef 70 (Lievegem)

Villa gebouwd in 1928 door dokter E. Cocquet naar ontwerp van
architect L. De Keyser in art‐decostijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

De Keyser Leon (Ontwerper)

140103

Eclectische villa

Lievegem

Lovendegem

Kasteeldreef 72 (Lievegem)

Eclectische villa in bak‐ en natuursteen van twee bouwlagen onder
mansardedak met dakkapellen en nokhek, opgetrokken circa 1900.
Voortuin afgesloten met fraaie gietijzeren hekken.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

140104

Burgerhuis

Lievegem

Lovendegem

Kasteeldreef 78 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

tweede helft
19de eeuw

140118

Herberg In 't Scheepken

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 11 (Lievegem)

18de‐eeuws rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak.

herbergen

18de eeuw

140119

Herberg De twee linden

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 12 (Lievegem)

Herberg met twee lindebomen die zich bevinden voor het kleine
voortuintje met ijzeren afsluiting.

herbergen

140120

Twee dorpswoningen

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 13 (Lievegem)

dorpswoningen eerste kwart
Oorspronkelijk twee rijhuisjes van elk twee traveeën en twee
19de eeuw,
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw of
vierde kwart
het eerste kwart van de 19de eeuw.
18de eeuw

140121

Kasteeldomein Appensvoorde

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 25‐28, 29, Waalken 1 Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd
(Lievegem)
tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van
de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn
ingeplant in een park in landschappelijke stijl met overbrugde vijver,
langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.
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private parken,
solitaire bomen,
hoeven,
ommuurde
moestuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
oranjeries,
omheiningsmur
en, landhuizen,
koetshuizen,
ijskelders,
hekpijlers,
hekken

interbellum,
tweede helft
18de eeuw,
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Ladon F. (Ontwerper), Minard
Louis (Ontwerper)
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140122

Villa Ladon

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 40 (Lievegem)

Herenhuis in beboomde tuin met bepleisterde lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen op arduinen plint, afgedekt met
schilddak, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen,
hekken

tweede kwart
19de eeuw

140123

Vakantiewoning

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 43 (Lievegem)

Zomerhuisje met een verhoogde begane grond opgetrokken uit hout
op een stenen onderbouw van 1911.

vakantiewoning voor WO I
en

140124

Kasteeldomein Oude Wal

Lievegem

Lovendegem

Koning Leopoldstraat 46 (Lievegem)

Landhuis in neoclassicistische stijl, gelegen in een bomenrijk park in
landschappelijke stijl met ommuurde moestuin, wagenhuis, vijver en
ijskelder. Kasteel uit het derde kwart van de 18de eeuw, vergroot,
verhoogd en voorzien van de huidige ordonnantie met de zuilenorde,
fronton en vensteromlijstingen in het derde kwart van de 19de eeuw.

ijskelders,
landhuizen,
omheiningsmur
en, parken,
vijvers,
wagenhuizen,
private parken,
ommuurde
moestuinen

140125

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Lovendegem

Kort Eindeken 111 (Lievegem)

Boerenarbeiderswoning onder zadeldak uit de tweede helft van de
19de eeuw met typische bakstenen gevel afgelijnd door
gecementeerde plint en baksteenfriezen en voorzien van getoogde
muuropeningen met persiennes.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

140126

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Kort Eindeken 13 (Lievegem)

Oorspronkelijke hoeve met losse bestanddelen met gerestaureerde
boerenwoning. Vroegere tweegezinswoning met beschilderde gevel
op gepikte plint onder zadeldak, jaartal 1747 aangegeven in
dakpannen.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

140127

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Kort Eindeken 5 (Lievegem)

Voormalige omgrachte hoeve met monumentale bakstenen inrijpoort
onder zadeldakje. Boerenwoning van bak‐ en zandsteen op gepikte
plint met zadeldak met dakruitertje, minstens opklimmend tot
midden 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen)

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

140128

Hoeve Spaans Hof

Lievegem

Lovendegem

Kort Eindeken 60 (Lievegem)

Het Spaans Hof is een hoeve met L‐vormig ingeplante bestanddelen
met voorliggende boomgaard, afgesloten door ijzeren hek aan ronde
bakstenen pijlers. de hoeve klimt in kern op tot de 17de eeuw en
werd in de 18de en 19de eeuw uitgebreid.

bakhuizen,
mestvaalten,
stallen, schuren,
hoeven,
hekpijlers,
hekken,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
17de eeuw

140134

Langgestrekte hoeve

Lievegem

Lovendegem

Kuitenberg 5 (Lievegem)

boomgaarden,
Langgestrekt hoevetje met voorliggende boomgaard uitziend op
langgestrekte
Appensvoordestraat, erf afgesloten door ijzeren hek tussen
hoeven
overhoekse bakstenen pijlers. Woonhuis van vier traveeën en
aanleunende stal rechts onder doorlopend zadeldak, vermoedelijk uit
de 18de eeuw.

140135

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Kuitenberg 77 (Lievegem)

Boerenwoning op de hoek van de straat met binnenin jaartal 1758.
Bakstenen woonhuis van acht traveeën op grijsgeschilderde plint
oorspronkelijk onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers

140141

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Larestraat 25 (Lievegem)

Hoeve met boerenwoning met geschilderd jaartal 1778 op de linker
zijgevel. Rechts aangebouwd stalletje.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
stallen
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derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

18de eeuw

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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140142

Kasteeldomein Laresteen

Lievegem

Lovendegem

Larestraat 5 (Lievegem)

Kasteeltje van twee bouwlagen boven kelderverdieping,
heropgebouwd in 1851 in eclectische stijl en gelegen in een park met
vijver in landschappelijke stijl, afgesloten door zwartgeschilderd
ijzeren hek tussen dito pijlers.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
vijvers, private
parken,
grachten
(infrastructuur)

140147

Boerenwoningen

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 18‐20 (Lievegem)

Gerestaureerde tweegezinswoning onder doorlopend zadeldak;
nummer 20 in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de
eeuw, nummer 18 later toegevoegd.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

140148

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 24 (Lievegem)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, gebouwd
in 1857 in opdracht van de heer Jules Van Loo van het nabijgelegen
kasteel in Bierstal. Naast de woning, dienstgebouw onder mank
zadeldak met aardappelkelder onder laag afhellend dakschild en ten
noorden dwarsschuur van zeven traveeën onder zadeldak.

aardappelkelder derde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

140149

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 26 (Lievegem)

Boerenwoning van zes traveeën onder overstekend zadeldak,
daterend uit eind 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

140150

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 31 (Lievegem)

boerenwoninge vierde kwart
Gerestaureerde boerenwoning met geschilderde gevel op arduinen
18de eeuw
plint met zadeldak, uit eind 18de eeuw; vermoedelijk later toevoeging n
rechter travee.

140151

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 37 (Lievegem)

Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, in kern daterend uit boerenwoninge tweede helft
de tweede helft van de 18de eeuw.
n
18de eeuw

140146

Drie boerenarbeiderswoningen

Lievegem

Lovendegem

Liefkensweg 6‐10 (Lievegem)

Drie aaneenpalende boerenarbeidershuisjes met geschilderde gevel boerenarbeider vierde kwart
18de eeuw
op gepikte plint en afgedekt met doorlopend zadeldak, middendeel in swoningen
kern opklimmend tot eind 18de eeuw.

140152

Burgerhuis

Lievegem

Lovendegem

Lostraat 134 (Lievegem)

Bakstenen burgerhuis uit 1882 van vijf traveeën en één bouwlaag
onder pseudomansardedak met dakkapellen.

140153

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Lostraat 152 (Lievegem)

tweede helft
Hoevetje met losse bestanddelen in omhaagde boomgaard, daterend hagen,
boerenwoninge 18de eeuw
uit de tweede helft van de 18de eeuw en gelegen aan de aardeweg
n,
leidend naar de Brugse Vaart.
boomgaarden,
hoeven met
losse
bestanddelen

140154

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Lovendegem

Lostraat 158 (Lievegem)

Eind 18de‐eeuwse boerenarbeiderswoning in boomgaard met
middenpad, eveneens gelegen aan de aardeweg naar de Brugse
Vaart.

140155

Herberg De Nieuwe Wandeling

Lievegem

Lovendegem

Lostraat 33 (Lievegem)

Landelijke herberg op de hoek met Vijverstraat, uit de eerste helft van herbergen
de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde gevel.

1141/1748

burgerhuizen

datering

vierde kwart
19de eeuw

boerenarbeider vierde kwart
18de eeuw
swoningen,
boomgaarden

eerste helft
19de eeuw

stijl
eclecticisme

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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140156

Twee boerenwoningen

Lievegem

Lovendegem

Lostraat 62 (Lievegem)

Goed bewaarde 18de‐eeuwse boerenwoningen van vijf en twee
traveeën, laatstgenoemde waarschijnlijk iets later toegevoegd of
weefkamer, nu apart huisje.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n,
waterpompen,
werkplaatsen

140166

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Meienbroek 53 (Lievegem)

Hoeve met boerenhuis van vier traveeën onder zadeldak, daterend uit boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
het vierde kwart van de 18de eeuw. Ernaast, dwarsschuur van zes
hoeven met
traveeën onder zadeldak.
losse
bestanddelen

140175

School en klooster der zusters van liefde
van Jezus en Maria

Lievegem

Lovendegem

Molendreef 16 (Lievegem)

Ruim gebouwencomplex met een ingewikkelde bouwgeschiedenis.
Aan de straatkant, lange vleugel van zestien traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk daterend van 1896. De
aanpalende kloosterkerk dateert van 1865 en werd opgetrokken in
neoromaanse stijl naar ontwerp van architect J. Bruyenne.

begraafplaatsen
, grafkapellen,
kloosterkerken,
kloosters,
onderwijsgebou
wen,
weeshuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140216

Herenhuis

Lievegem

Lovendegem

Schachterijstraat 5 (Lievegem)

Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Voortuintje met ijzeren hek tussen twee linden.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

140246

Villa Dr. De Ruyter

Lievegem

Lovendegem

Vaartstraat 20 (Lievegem)

burgerhuizen
Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
afgedekt met schilddak, door middel van hekken afgesloten voortuin,
uit eind 19de eeuw.

140247

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Vaartstraat 42 (Lievegem)

Hoevetje met boerenwoning met later aangebouwd stalletje,
daterend uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
opslagplaatsen,
stallen

140248

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Lievegem

Lovendegem

Vaartstraat zonder nummer (Lievegem)

Witgekalkte Onze‐Lieve‐Vrouwekapel uit eind 18de eeuw met
rondboogvormige vleugeldeur met waaier en getoogde zijvensters.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140249

Twee boerenarbeiderswoningen

Lievegem

Lovendegem

Vellare 127‐129 (Lievegem)

Twee boerenarbeiderswoningen onder doorlopend zadeldak, uit de
18de eeuw. Naar het zuiden gerichte witgekalkte gevels op gepikte
plint met oorspronkelijk beluikte rechthoekige vensters en
korfboogdeurtjes.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen,
waterpompen

140250

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Vellare 65 (Lievegem)

Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

140251

Boerenwoning

Lievegem

Lovendegem

Vellare 93 (Lievegem)

Boerenwoning ingeplant op een met gras begroeid en omhaagd erf.
Bakstenen gevel op gepikte plint van zes traveeën onder zadeldak.
Ten noorden, dwarsschuur met rechthoekige muuropeningen,
vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hagen,
hoeven, schuren

140252

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Vijverstraat 43 (Lievegem)

Hoeve van het langgestrekte type met boerenhuis van zes traveeën
en rechts aanleunend schuurtje onder afzonderlijk zadeldak,
opklimmend tot begin 18de eeuw. Achter het woonhuis bakhuis met
voorpuntgevel afgewerkt met vlechtingen.

schuren,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140253

Langgestrekte hoeve

Lievegem

Lovendegem

Vijverstraat 52 (Lievegem)

Hoeve van het langgestrekte type onder zadeldak, jaartal 1758 in
dakpannen van de links aangebouwde schuur.

langgestrekte
hoeven

derde kwart
18de eeuw
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datering

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stijl

neoromaans

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Bruyenne Justin (Ontwerper)
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140254

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Lovendegem

Vijverstraat 56 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot 18de eeuw:
boerenwoning onder zadeldak van zes traveeën en aanleunend
wagenhuis met rechthoekige doorgang, dwarsschuur met inspringend
middengedeelte met rechthoekige inrijpoort uit vierde kwart 19de
eeuw en bakhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140258

Hoeve

Lievegem

Lovendegem

Waalken 1 (Lievegem)

Hoevetje, gelegen in boomgaard, met woning aanleunend tegen de
voormalige oranjerie van het ernaast gelegen kasteel. Boerenwoning
van drie traveeën onder overstekend zadeldak uit de 19de eeuw. Ten
oosten, bakstenen dwarsschuur met zadeldak en rondboogpoort.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
boomgaarden

140269

Villa des Acacias

Lievegem

Lovendegem

Wielmakersveld 20 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis van twee bouwlagen onder mansardedak
met dakkapellen, van 1860, doch gebouwd op de plaats van een
ouder huis.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140049

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Oostwinkel

Diepenbeek 4 (Lievegem)

De boerenwoning is reeds ingetekend op de kadastrale kaart van P.C.
Popp, de schuur dateert volgens het kadasterarchief in kern van 1889
en is later vermoedelijk vergroot. Erf met boomgaard aan de straat
afgesloten door meidoornhaag en twee hulstboompjes.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven, schuren

140138

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Oostwinkel

Langestraat 1 (Lievegem)

De boerenwoning van de hoeve met losse bestanddelen dateert uit de
18de eeuw, maar heeft een oudere kern die in oorsprong mogelijk tot
de 16de eeuw opklimt. Bij de hoeve bevindt zich een deels door een
meidoornhaag begrensde hoogstamboomgaard. Rijen knotwilgen
omzomen het erf en weiland grotendeels.

achterhuizen,
bakovens,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
knotbomen,
bomenrijen,
afsluitingshagen
,
hoogstamboom
gaarden

140139

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Oostwinkel

Langestraat 11 (Lievegem)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën onder
zadeldak; naar verluidt niet meer zichtbaar jaartal uit de 18de eeuw
op resterende balk van oude kern. Ten zuidwesten, bakstenen
bedrijfsvleugel onder zadeldak.

18de eeuw,
bijgebouwen,
boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

140140

Boerenwoning

Lievegem

Oostwinkel

Langestraat 21 (Lievegem)

Boerenerf met achterin gelegen boerenhuis van vier traveeën onder
hoog zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Ten oosten, lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur,
wagenhuis en stallen.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

140143

Kasteelgoed

Lievegem

Oostwinkel

Leendreef 13 (Lievegem)

Site teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van
Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Enige
architecturale overblijfselen van de kasteelsite zijn de twee
oorspronkelijk voor het kasteel tegenover elkaar ingeplante
koetshuizen, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.

koetshuizen

1143/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

16de eeuw,
18de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

Salix, Crataegus

Minard Louis (Ontwerper)
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typologie

140187

Hoeve Wagenmakershof

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 1 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen. Boerenwoning ingeplant achter
boomgaard. Bakstenen woning van zes traveeën onder zadeldak,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Ten zuidwesten, bakstenen
bedrijfsvleugel met pannen zadeldak; omlijst gevelnisje met Sint‐
Antoniusbeeld in de straatpuntgevel.

gevelniskapelle 18de eeuw
n,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
gemakhuisjes,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140188

Dorpswoning

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 25‐27 (Lievegem)

18de eeuw
cafés,
Half vrijstaande landelijke dorpswoning van één bouwlaag, onder
gemeentehuize
zadeldak, ingeplant links van de hoofdtoegang tot het kerkhof met
n, herbergen
parochiekerk. Haaks achter aansluitende onderkelderde vroegere
schepenkamer en gemeentehuis. Verhoogde begane grond van twee
traveeën onder pannen zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

140189

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 3 (Lievegem)

Schuin achterin gelegen boerenwoning van vijf traveeën met rechts
drie staltraveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Voormalig bakhuisje van het samengestelde type
op het achtererf. Ten noorden, kleine varkensstallen en herbouwde
schuur met stallen.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140190

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 34 (Lievegem)

IJzeren toegangshek aan twee ronde bakstenen hekpijlers met
hardstenen dekplaat. Achterin gelegen boerenhuis, in oorsprong
waarschijnlijk uit de 18de eeuw; recent vrijwel volledig verbouwd.
Ten noordoosten, bakstenen stallen onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140191

Boerenwoning

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 5 (Lievegem)

Boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw met
latere aanpassingen.

boerenwoninge 19de eeuw
n

140192

Burgerhuis

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp 6 (Lievegem)

Alleenstaand eclectisch getint breedhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen, onder schilddak van circa 1907.

burgerhuizen

voor WO I

140193

Parochiekerk Sint‐Jans‐Onthoofding met
kerkhof

Lievegem

Oostwinkel

Oostwinkeldorp zonder nummer
(Lievegem)

Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof gelegen achter de
onpare huizenrij. IJzeren toegangshek tot het kerkhof in de as van de
westgevel van de kerk, aan vier slanke ijzeren hekpijlers. Huidige
driebeukige hallenkerk met vierkante westelijke toren resulterend uit
een diverse malen verbouwde gotische kerk waarvan aangenomen
wordt dat zij voor een groot deel zou opgericht zijn in de 15de eeuw.
Op het kerkhof een collectie graftekens voornamelijk daterende uit
het interbellum en later.

parochiekerken,
calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
militaire
ereperken

tweede kwart
18de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

140245

Boerenwoning

Lievegem

Oostwinkel

Vaartkant 2 (Lievegem)

Boerenwoning ingeplant aan de westoever van het Schipdonkkanaal; boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. n
Rechts aansluitende annex van vijf traveeën onder doorlopend
zadeldak.

140085

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Ronsele

Hoekstraat 3 (Lievegem)

Hoeve met ten noorden boerenwoning met gewitte gevel uit de 18de boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
eeuw. Ten westen, bakstenen schuur van tien traveeën onder
hoeven met
zadeldak.
losse
bestanddelen
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datering

stijl

gotiek,
classicisme

plantensoort

context

persoon

Warie Roger (Ontwerper)
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140086

Kapel van de Heilige Anna en huisje

Lievegem

Ronsele

Hoekstraat 5 (Lievegem)

Wegkapelletje afgewerkt met ezelsrug, vermoedelijk uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

pijlerkapellen

tweede helft
19de eeuw

140111

Pastorie Sint‐Gangulfusparochie

Lievegem

Ronsele

Kerkplein 1 (Lievegem)

Huidige pastorie in 1822 gebouwd tegenover de kerk in opdracht van pastorieën
baron de Draeck. In 1843 met één verdieping verhoogd. Ruim huis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

140112

Twee dorpswoningen met hoeve

Lievegem

Ronsele

Kerkplein 3‐5, 3A (Lievegem)

Tegen de pastorie aangebouwde dorpswoningen met hoeve, van
respectievelijk twee en vier traveeën onder zadeldak, vermoedelijk
uit de 19de eeuw. Ten noorden op het erf, nu verbouwde schuur van
acht traveeën onder zadeldak.

dorpswoningen, 19de eeuw
hoeven, schuren

140113

Gemeentehuis van Ronsele

Lievegem

Ronsele

Kerkplein 4‐6 (Lievegem)

Voormalig gemeentehuis en ook herberg, vernield tijdens de Eerste
Wereldoorlog en erna heropgebouwd. Heden gecementeerde
lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen. Loodrecht op het
woonhuis aangebouwde aanhorigheden met misschien oudere kern.
Links aangebouwd hoekhuis van één bouwlaag met afgekante
hoektravee.

interbellum
cafés,
dorpswoningen,
gemeentehuize
n, herbergen

140114

Parochiekerk Sint‐Gangulfus

Lievegem

Ronsele

Kerkplein zonder nummer (Lievegem)

Reeds vermeld in 1105 en door de geuzen vernield in 1568. Bouw van
een volledig nieuwe kerk in 1665. De grote oorlogsschade van 1918
noodzaakte een nagenoeg volledige heropbouw naar het model van
de vernielde kerk onder leiding van architect Valentin Vaerwyck in
1922‐23. Op het huidige kerkhof, afgesloten door ijzeren hekken,
staan zeven statiën van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën,
geplaatst in 1935.

derde kwart
hekken,
17de eeuw,
hekpijlers,
interbellum
kerkhoven,
ommegangen,
parochiekerken

140209

Hof te Ronsele

Lievegem

Ronsele

Ronselestraat 7 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen en voorheen met houten koren‐ en
oliewindmolen, opklimmend tot 1550 en gesloopt in 1914. Eenvoudig
woonhuis van drie traveeën, in 1909 met een verdieping verhoogd.
Dwarsschuur onder zadeldak, gedateerd 1892.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

140232

Vrije Katholieke Kleuterschool

Lievegem

Ronsele

Stoktevijver 21B (Lievegem)

Het eerste schoolgebouw dateert van 1829. Landelijk schooltje met kleuterscholen, interbellum
ommuurde speelplaats. Na vernieling door bombardement in oktober omheiningsmur
en
1918 onder leiding van architect L. De Landsheere in 1923
heropgebouwd met regionalistische componenten.

140233

Kasteeldomein van Ronsele

Lievegem

Ronsele

Stoktevijver 43 (Lievegem)

Kasteel gelegen op een dubbel omgracht perceel met een toegang
aan Parklaan en Stoktevijver. Brugjes en ijzeren hekken geven
toegang tot het kasteel. Onderkelderd kasteel in neo‐Lodewijk XVI‐
stijl van 1920 op rechthoekig grondplan met gecementeerde gevels
van twee bouwlagen hoog onder een pseudomansardedak. Op een
verbreed gedeelte van de wal nabij de vroegere toegang in
Stoktevijver, staat een klein polygonaal bakstenen tuinpaviljoen. In
zuidoostelijke hoek van het vroegere park, nu een villatuin, begin
19de‐eeuwse ijskelder, begroeid met bomen.

eerste kwart
aubettes,
private parken, 19de eeuw,
interbellum
bruggen,
hekken,
ijskelders,
landhuizen,
walgrachten

140021

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Vinderhoute

Bergstraat 17 (Lievegem)

Achterin gelegen voormalige hoevetje met losse bestanddelen op een
met gras begroeid erf, met breed woonhuis van zeven traveeën en
één bouwlaag afgedekt met een overstekend zadeldak, daterend uit
de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, stallen,
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen
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stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

De Landsheere Louis (Ontwerper)

neoclassicisme

Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)
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140022

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Vinderhoute

Bergstraat 18 (Lievegem)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen. Gerenoveerd boerenhuis
van zes traveeën onder zadeldak, met twee lagere aanbouwsels
rechts onder afzonderlijke zadeldakjes. Bakhuis van het
samengestelde type.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140054

Dorpswoning en café

Lievegem

Vinderhoute

Dorsweg 17‐19 (Lievegem)

Woonhuis en café eertijds zogenaamd De Kraaiende Haan, in 1779
vermeld als herberg De Zwaan, met beraapte en geschilderde gevel
van zeven traveeën onder zadeldak.

herbergen,
vierde kwart
dorpswoningen 18de eeuw

140055

Pastorie

Lievegem

Vinderhoute

Dorsweg 4 (Lievegem)

Vermoedelijk voormalige pastorie daterend van 1710. Heden
gerestaureerde woning, type boerenhuis van circa 1800. Erf
toegankelijk via ijzeren afsluithek.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw,
n, hekken,
eerste kwart
pastorieën
19de eeuw

140056

Parochiekerk Heilige Bavo en kerkhof

Lievegem

Vinderhoute

Dorsweg 6 (Lievegem)

Neoclassicistische bakstenen kerk opgericht in 1855‐56 ter
vervanging van een in 1854 gesloopt éénbeukig romaans kerkje met
achthoekige toren. Omringend kerkhof met ijzeren afsluiting. Op het
kerkhof, bakstenen neoromaanse kapel met graf van familie De Smet,
met binnenin een calvarie.

derde kwart
grafkapellen,
19de eeuw
hekken,
kerkhoven,
parochiekerken

140105

Boerenwoning

Lievegem

Vinderhoute

Kasteellaan 21 (Lievegem)

Klein boerenhuisje van vier traveeën en zadeldak met beraapte gevel boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
op gecementeerde plint, opklimmend tot eind 18de eeuw; links
schuren
aangebouwde dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort.

140106

Boerenarbeiderswoning

Lievegem

Vinderhoute

Kasteellaan 23 (Lievegem)

Boerenarbeiderswoning van vier traveeën zonder dienstgebouwen,
vermoedelijk uit de 19de eeuw.

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

140107

Kasteeldomein van Vinderhoute

Lievegem

Vinderhoute

Kasteellaan 44‐46, St. Annadreef 4
(Lievegem)

Gelegen in een omgracht park met fraaie ijzeren toegangspoort
tussen arduinen pijlers met vaasbekroning, oorspronkelijk L‐vormig
kasteel misschien daterend uit de 16de eeuw, door sloping van een
vleugel midden 19de eeuw herleid tot een onderkelderd rechthoekig
blok met bepleisterde gevels onder een schilddak. Ten westen van het
kasteel, dienstgebouw met rondboogarcade van negentien traveeën.

dreven, private 16de eeuw,
parken, hekken, vierde kwart
19de eeuw
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
oranjeries,
personeelswoni
ngen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
walgrachten

140108

Dreefkasteel

Lievegem

Vinderhoute

Kasteellaan 6 (Lievegem)

sculpturen,
Buitenplaats uit het laatste kwart van de 18de eeuw, vermoedelijk
oorspronkelijk kleiner met later toevoeging van twee linkse traveeën belvedères,
hekken,
en gelegen in grote tuin met vijver en belvedère op ijskelder.
hekpijlers,
ijskelders,
kiosken,
landhuizen,
vijvers

1146/1748

datering

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Bressers Adrien (Ontwerper),
Bucquoy Charles (Ontwerper),
Coppejans Daniël (Ontwerper),
D'Havé Albert (Ontwerper), De
Vigne‐Quyo Pierre (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Van Crombrugghe
Charles (Ontwerper), Van
Crombrugghe Emile (Ontwerper),
Van Eenaeme Antoon
(Ontwerper), Van Santen Aug.
(Ontwerper), Tytgat L.
(Uitvoerder)

traditioneel

Wirtz Jacques (Ontwerper)
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140109

Klooster, kleuterschool en rustoord der
zusters franciscanessen

Lievegem

Vinderhoute

Kasteellaan 7‐9 (Lievegem)

Klooster, kleuterschool en rustoord der zusters franciscanessen.
Oudste bouwonderdeel met hoofdingang daterend uit de 18de eeuw
en eertijds pastorie. Sinds 1892 in gebruik genomen als klooster en
een jaar later bouw van een nieuwe vleugel.

18de eeuw,
internaten,
kleuterscholen, vierde kwart
19de eeuw
kloosters,
pastorieën,
rusthuizen

140167

Kasteelhoeve bij kasteel van Vinderhoute

Lievegem

Vinderhoute

Meirestraat 2 (Lievegem)

Voormalige kasteelhoeve bij het kasteel van Vinderhoute met
boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de
18de eeuw. Ten oosten naast het huis, dienstgebouw met stallen en
schuur onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen

140168

Sint‐Annakapel

Lievegem

Vinderhoute

Meirestraat zonder nummer (Lievegem)

Bakstenen wegkapel gelegen op een vijfsprong en aan het einde van
een beukendreef naar het kasteel van Vinderhoute en opgericht in
traditionele stijl circa 1648.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140176

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Vinderhoute

Molenslag 2 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen op erf afgesloten door ijzeren hek met
witgeschilderd woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot 18de eeuw met links aangebouwde stallen. Aan de
straatkant, witgekalkte stallen op gepikte plint onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140177

Van Vlaenderensmolen

Lievegem

Vinderhoute

Molenslag 40 (Lievegem)

Stenen bergmolen met molenaarswoning aan noordelijke zijde. De
molen wordt Van Vlaenderensmolen genoemd naar de eigenaars
vanaf 1887. De molen is in 1905 gebouwd op een kouter, vijf meter
hoger gelegen dan de omgeving, aan de rand van de vallei van de
Oude Kale. Op deze plek stond reeds vóór 1591 een houten
staakmolen die toebehoorde aan de heren van Vinderhoute.

windmolens

140178

Kasteel Ten Velde

Lievegem

Vinderhoute

Neerstraat 1 (Lievegem)

landhuizen,
In 1937 heropgebouwd kasteel naar ontwerp van architect J.
Hebbelynck in classiciserende en empire getinte stijl naar model van tuinpaviljoenen,
het vroegere kasteel. Wagenhuis met rondboogarcade op U‐vormige wagenhuizen
plattegrond, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Veelhoekig tuinpaviljoentje onder strodak, daterend uit begin 20ste
eeuw.

140179

Domein Wit Kasteel

Lievegem

Vinderhoute

Neerstraat 29‐33 (Lievegem)

Fraai gesitueerd landhuis uit de 18de eeuw in cirkelvormige
omwalling. Parkaanleg deels in Franse stijl met rechthoekige vijver.
Ten oosten, dienstgebouw, voormalige remise, van vijf traveeën met
rondboogdeuren en ten westen, gerestaureerd 18de‐eeuws neerhof
met latere aanpassingen op L‐vormig grondplan met gewit 19de‐
eeuws duiventorentje met trapgevels.

140196

Dorpswoning

Lievegem

Vinderhoute

Pastoor Moernautstraat 18 (Lievegem)

Kleine dorpswoning van drie traveeën onder zadeldak, uit de tweede dorpswoningen tweede helft
helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

140197

Pastorie met tuin

Lievegem

Vinderhoute

Pastoor Moernautstraat 20 (Lievegem)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1866, met aansluitende pastorietuin. Ijzeren hek aan
vierkante bakstenen pijlers.

140198

Gemeentehuis van Vinderhoute

Lievegem

Vinderhoute

Pastoor Moernautstraat 3‐7 (Lievegem)

Voormalig burgerhuis vanaf circa 1880 ingericht als gemeentehuis en burgerhuizen, vierde kwart
daartoe aangepast. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen gemeentehuize 19de eeuw
n
onder mansardedak oorspronkelijk met twee oeils‐de‐boeuf,
daterend uit de 19de eeuw.

1147/1748

datering

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
17de eeuw

voor WO I

Wieme Molenbouw (Uitvoerder)

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

duiventorens, 19de eeuw,
18de eeuw
sites met
walgracht,
bruggen,
private parken,
vijvers,
landhuizen,
kasteelhoeven,
boerenwoninge
n, stallen

hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen

stijl

derde kwart
19de eeuw
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140201

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Vinderhoute

Poekstraat 28 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen, schuin ingeplant, erf afgesloten door
middel van ijzeren toegangshekje en inrijhek aan vierkante bakstenen
pijlers. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel van circa 1800.
Dwarsschuur van twaalf traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen,
schuren

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
19de eeuw

140226

Langgestrekte hoeve

Lievegem

Vinderhoute

Schouwbroekstraat 40 (Lievegem)

Langgestrekte hoeve, afgesloten door zwartgeschilderd gietijzeren
hek tussen vierkante, witgeschilderde bakstenen pijlers. Witgekalkt
woonhuis op gepikte plint van vijf traveeën onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 18de eeuw. Links aangebouwde schuur met
rechthoekige inrijpoort en stallen, onder doorlopend zadeldak.
Bakhuis achter het woonhuis.

langgestrekte
hoeven,
bakhuizen,
hekken,
hekpijlers

tweede helft
18de eeuw

140255

Gemeenteschool

Lievegem

Vinderhoute

Vredesdreef 18 (Lievegem)

Achterin gelegen schoolhuis of directeurswoning in neogotische stijl
uit het vierde kwart van de 19de eeuw, toegankelijk via ijzeren hek.

hekken, lagere vierde kwart
19de eeuw
scholen,
onderwijzerswo
ningen

neogotiek

140256

Neoclassicistisch landhuis met tuin

Lievegem

Vinderhoute

Vredesdreef 22 (Lievegem)

Herenhuis in neoclassicistische stijl met omringende tuin afgesloten
door middel van ijzeren hek tussen dito pijlers, daterend van circa
1870. Bepleisterd dubbelhuis van vijf traveeën en tweeënhalve
bouwlaag onder schilddak.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
tuinen,
afsluitingshagen

neoclassicisme

140257

Landhuis Beukenhof

Lievegem

Vinderhoute

Vredesdreef 24 (Lievegem)

Landhuis daterend van circa 1800, gelegen in grote tuin afgesloten
door hek tussen vierkante bakstenen pijlers. Breedhuis met
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

landhuizen,
hekken,
hekpijlers

140009

Schuur van het Goed te Arisdonk

Lievegem

Waarschoot

Arisdonk 10 (Lievegem)

Oude, vandaag grotendeels verbouwde hoeve waarvan de
geschiedenis opklimt tot de 13de eeuw. Ruim omhaagd erf met
schuur en wagenhuis ten zuiden.

wagenhuizen,
schuren

140010

Hoeve Waarschoot

Lievegem

Waarschoot

Arisdonk 18 (Lievegem)

Achterin gelegen boerenwoning, oorspronkelijk meergezinswoning,
op met gras begroeid erf, vermoedelijk opgetrokken vóór 1580 in
vakwerk en in die periode versteend met integratie van stijl‐ en
regelwerk. Ten oosten, achter het woonhuis, grote bakstenen schuur
en stallen, van circa 1860‐80 ter vervanging van de houten schuur.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

140011

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Waarschoot

Arisdonk 77 (Lievegem)

gevelniskapelle 18de eeuw
Grote hoeve met losse bestanddelen, in zijn huidige vorm minstens
opklimmend tot de 18de eeuw doch vermoedelijk teruggaand op zeer n, hoeven met
losse
oude landbouwuitbating.
bestanddelen,
schuren, hagen,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

140015

Hoeve

Lievegem

Waarschoot

Beke 145 (Lievegem)

Achterin gelegen hoeve met aangepast woonhuis en stallen op met
gras begroeid erf met boomgaard en ijzeren toegangshek tussen
gietijzeren zuiltjes. Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten zuidoosten, bakstenen schuur en
stallen onder zadeldak.

1148/1748

stijl

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven, hekken,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon

Callens Georges J. (Ontwerper)
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140016

Brouwershuis en brouwerij

Lievegem

Waarschoot

Beke 3, zonder nummer (Lievegem)

Voormalig brouwershuis en brouwerij van de familie De Schepper,
opgericht in 1904. Villa in art‐nouveaugetinte stijl met aan de
straatzijde fraai ijzeren hek op bakstenen voet. Op de binnenplaats
achteraan, voormalige brouwerij, eveneens van 1904, van donkere
baksteen, acht traveeën en twee en een halve en drie bouwlagen
onder zadeldak met centraal laadvenster.

voor WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
brouwerswonin
gen,
brouwerijen

140017

Burgerhuis

Lievegem

Waarschoot

Beke 41 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin, vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900. Eclectische
baksteenarchitectuur met neo‐Vlaamserenaissance‐invloed.

burgerhuizen

140018

Hoeve De Haven

Lievegem

Waarschoot

Beke 55 (Lievegem)

Achterin gelegen gebouwen op met gras begroeid erf met
boomgaard, van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken op
bakstenen voet. Behouden grote voormalige overslagschuur van
baksteen van elf traveeën.

stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven, hekken

140019

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Beke 93 (Lievegem)

Achterin gelegen aangepaste boerenwoning met aan de straat
behouden ronde hekpijler met heiligennis en ijzeren hek.

niskapellen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers

140020

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Beke 95 (Lievegem)

Achter nieuw woonhuis, behouden boerenhuisje van vier traveeën
onder zadeldak, rechts met sporen van vlechtingen, opklimmend tot
de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140036

Maalderij en olieslagerij Bauwens

Lievegem

Waarschoot

Daasdonk 1 (Lievegem)

Voormalige maalderij en olieslagerij Bauwens, opgericht in 1883 door
A. Bauwens, waarvan het maalderijgebouw op L‐vormige plattegrond
met vijf traveeën lange machinekamer en graanmaalderij onder
zadeldak is bewaard, evenals het ijzeren hek aan betonnen pijlers,
waarlangs het erf betreden kon worden.

hekken,
hekpijlers,
maalderijen,
machinezalen,
oliefabrieken

vierde kwart
19de eeuw

140037

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Daasdonk 5 (Lievegem)

Hoeve met losstaande bestanddelen. Achterin gelegen, gerenoveerde
boerenwoning in kern vermoedelijk opklimmend tot het einde van de
achttiende eeuw. Sobere boerenwoning van oorspronkelijk zeven
traveeën en een bouwlaag onder een overkragend zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

140038

Kasteeldomein op de Dam

Lievegem

Waarschoot

Dam 40‐42 (Lievegem)

Kasteel in omringend park met monumentale inrijpoort, opgetrokken
in regionalistische baksteenarchitectuur met voornamelijk neo‐
Vlaamserenaissance‐kenmerken en gebouwd in 1900 ter vervanging
van een landhuis van circa 1840. Heden grotendeels omgracht
kasteeldomein met park en vijver in landschappelijke stijl, centraal
ingeplant kasteel met ten oosten erachter de hovenierswoning met
vroegere koetshuizen en paardenstallen en kasteelhoeve.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw,
hekpijlers,
hovenierswonin voor WO I
gen,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
vijvers, private
parken

140074

Café De Dam

Lievegem

Waarschoot

Guido Gezellelaan 31 (Lievegem)

Hoekhuis, gebouwd in 1929 in art‐decostijl. Kleurige bakstenen gevels burgerhuizen,
cafés
verrijkt met bepleisterde delen, respectievelijk vijf, één en vier
traveeën en twee bouwlagen onder plat dak met balustrade.

140082

Directeurswoning

Lievegem

Waarschoot

Hoekje 1 (Lievegem)

Achterin gelegen alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Rechts aanleunend monumentale ingangspoort van het
fabrieksterrein. Achterin gelegen vroegere ververij en weverij nu
opslagplaats voor oude metalen.
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datering

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

vierde kwart
hekpijlers,
19de eeuw
hekken,
directeurswonin
gen

stijl

eclecticisme

regionalisme

art deco

plantensoort

context

persoon
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140083

Textielfabriek S.A.W.

Lievegem

Waarschoot

Hoekje 5‐7 (Lievegem)

Voormalige S.A.W.‐textielfabriek. Opgericht als N.V. in 1889 als
voortzetting van de "Société d'Heygere et Cie", sinds de afsplitsing
van de fabriek d'Heygere, zogenaamd "S.A.W." Aankoop van een
terrein tegenover het station in 1889 waarbij de aanwezigheid van de
spoorweg determinerend was (particuliere verbinding met
laatstgenoemde sinds 1899).

katoenfabrieken eerste helft
20ste eeuw,
,
kantoorgebouw voor WO I
en,
fabrieksschoors
tenen,
spinnerijen

140084

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel met linden

Lievegem

Waarschoot

Hoekje zonder nummer, Kapellestraat
zonder nummer (Lievegem)

Door knotlinden omkranst bakstenen kapelletje, opgericht in 1860
onder pastoor Van Dorpe en ingeschakeld in de Sint‐
Ghislenusommegang.

pijlerkapellen, derde kwart
19de eeuw
kapelbomen,
knotbomen,
kruispuntbomen

140091

Langgestrekte hoeve

Lievegem

Waarschoot

Hogevoorde 10 (Lievegem)

Langgestrekte hoeve op een met gras begroeid en volledig omhaagd
erf. Huidig woonhuis van vier + vier traveeën onder doorlopend
zadeldak met drie staltraveeën, opklimmend tot de 18de eeuw.
Bakhuis op achtererf, uit dezelfde periode.

hagen,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

140092

Goed ten Akker

Lievegem

Waarschoot

Hogevoorde 11 (Lievegem)

Ver achterin gelegen nog middeleeuwse site bij de Lieve. Woonhuis
van zes traveeën onder zadeldak met sporen van vlechtingen in
rechter zijgevel; zeer oude kern herhaaldelijk aangepast en
uitgebreid. Ten zuiden, zeer grote bakstenen schuur, nu stallen,
minstens uit de 18de eeuw.

18de eeuw,
sites met
13de eeuw
walgracht,
kapellen (klein
erfgoed),
stallen, schuren,
hoeven,
boerenwoninge
n

140093

Twee boerenarbeiderswoningen

Lievegem

Waarschoot

Hogevoorde 18, 22 (Lievegem)

Achterin gelegen boerenarbeiderswoningen achter nieuwe huizen,
vier + vier traveeën onder zadeldak met links zijaandak met
vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

140094

Het Grote Goed te Voorde

Lievegem

Waarschoot

Hogevoorde 21 (Lievegem)

Oud pachthof, oorspronkelijk afhankelijk van de armendis van de Sint‐
Jacobskerk te Gent, volgens archiefdocumenten teruggaand tot 1370.
Bouw van kleine en grote toegangspoort in 1623 en nieuw woonhuis
in 1781. Nog deels omgracht rechthoekig erf met woonhuis, grote
schuur en toegangshek met begroeide gewitte pijlers. Vroegere
woonhuis, later stallen ten westen bij de wal.

duifhuizen, sites
met walgracht,
stallen, schuren,
hoeven,
hekpijlers,
hekken,
boerenwoninge
n

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
14de eeuw

140095

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Heilig Hart

Lievegem

Waarschoot

Hogevoorde zonder nummer (Lievegem)

Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder overstekend
zadeldak met houten gelobde daklijst en klokkenstoel, gebouwd in
1893.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

140096

Oorlogsmonument

Lievegem

Waarschoot

Hovingen zonder nummer (Lievegem)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Waarschoot. Op 12
augustus 1928 werd het oorlogsmonument naar ontwerp van
beeldhouwer Jules Vits, ingehuldigd.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens, Heilig
Hartbeelden

140097

Sint‐Machariuskapel

Lievegem

Waarschoot

Jagerpad zonder nummer (Lievegem)

Bakstenen kapel gebouwd in 1878, gesloopt bij wegverbreding en
heropgebouwd in 1979.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen

140099

Pachterswoning

Lievegem

Waarschoot

Kapellestraat 53 (Lievegem)

Voormalige pachterswoning van het tot pachthoeve omgevormde
domein van de priorij van Waarschoot, gebouwd circa 1753 op de
plaats van de grondvesten van de voormalige kerk.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
18de eeuw

1150/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Dua Ch. (Ontwerper)

Tilia

18de eeuw

vanaf 1975

Vits Jules (Ontwerper)
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140100

Priorij Onze‐Lieve‐Vrouw‐ten‐Hove

Lievegem

Waarschoot

Kapellestraat 53‐55 (Lievegem)

Laatste overblijfsel van het voormalige klooster, gesticht in 1444 door pijlerkapellen,
priorijen, sites
de Gentse patriciër en baljuw van Eeklo, Simoen Utenhove en zijn
echtgenote Margriete sBusers, vrouw van Bassevelde, op hun goed in met walgracht
de Waarschootse bossen. Nu nog deels omgracht domein met aan de
straat een pijlerkapelletje, gebouwd in 1944. Achterin ingeplant
voormalige priorshuis, opgetrokken uit baksteen en in kern
teruggaand tot 15de eeuw, 16de tot 17de eeuw en 18de eeuw.

140115

Neoclassicistisch herenhuis

Lievegem

Waarschoot

Kerkstraat 2 (Lievegem)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, in zijn huidige vorm daterend van 1876, volgens
archiefdocumenten toen verhoogd met één bouwlaag en voorzien
van een nieuwe gevel en ramen.

140116

Herenhuis

Lievegem

Waarschoot

Kerkstraat 29 (Lievegem)

eerste helft
Imposant alleenstaand herenhuis met achterliggende ommuurde tuin. herenhuizen,
omheiningsmur 19de eeuw
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
en
geflankeerd door zijtravee onder lessenaarsdak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

140117

Herenhuis

Lievegem

Waarschoot

Kerkstraat 4 (Lievegem)

herenhuizen,
Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw met oudere kern. Links koetshuizen
van het huis, vroegere doorrit naar het voormalig koetshuis.

140144

Rij arbeiderswoningen

Lievegem

Waarschoot

Leest 34‐38 (Lievegem)

Resterende rij 19de‐eeuwse arbeiderswoningen van elk twee
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, oorspronkelijk
onderbroken door een steegje.

140145

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Legevoorde 4 (Lievegem)

Boerenwoning van drie traveeën onder zadeldak uit begin 18de eeuw. boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
Rechts aanleunende stal onder lessenaarsdak.
n, hoeven,
stallen

140181

Station Waarschoot en omgeving

Lievegem

Waarschoot

Nijverheidsstraat, Stationsplein (Lievegem) Het Stationsplein is een rechthoekig plein gelegen vóór het station op stationsgebouw
de spoorlijn Gent‐Eeklo, aangelegd in 1859‐61, afgeschaft in 1984 en en,
arbeiderswonin
sinds 1988 opnieuw als stopplaats ingevoerd.
gen, cafés,
openbare
pleinen

140182

Textielfabriek Textilia

Lievegem

Waarschoot

Oostmoer 10 (Lievegem)

Voormalige textielfabriek, oorspronkelijk opgericht als onderafdeling weverijen
van S.A.W. in 1908, zelfstandige fabriek aan Oostmoer in 1925. Ruim
complex gebouwen in een grotendeels behouden decoratieve
baksteenarchitectuur met kenmerkende pilasterindeling aan de
straatzijde en raekemdaken.

140183

Hoeve

Lievegem

Waarschoot

Oostmoer 172 (Lievegem)

Omhaagde hoeve met mooi groen‐ en witgeschilderd dubbel ijzeren
hek. Ten noorden, woonhuis van vijf traveeën onder verspringend
zadeldak met sporen van vlechtingen van een steiler dak in linker
zijgevel, in kern opklimmend tot de 18de eeuw met latere
uitbreidingen rechts.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hagen,
hoeven

140184

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Waarschoot

Oostmoer 200 (Lievegem)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op een met gras
begroeid erf. Ten oosten, woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak,
rechts met sporen van vlechtingen, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

140185

Maalderij De Wilde

Lievegem

Waarschoot

Oostmoer 24 (Lievegem)

Mechanische graanmaalderij gebouwd in 1907 bij de zogenaamde
Oostmoermolen, een houten korenwindmolen, in het bezit van de
familie De Wilde sinds 1884, omgewaaid in 1907.

maalderijen

140186

Hoeve

Lievegem

Waarschoot

Oostmoer 84 (Lievegem)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis parallel aan de schuur.
Boerenhuis van zeven traveeën onder imposant mank zadeldak
tussen aandaken met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren

1151/1748

typologie

herenhuizen

datering

stijl

WO II, tweede
kwart 15de
eeuw, vierde
kwart 16de
eeuw, derde
kwart 17de
eeuw, vierde
kwart 18de
eeuw
vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

voor WO I

voor WO I

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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140219

Klooster van Waarschoot

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 33 (Lievegem)

Grotendeels gerenoveerd complex met gebouwen met verschillende
vleugels geschikt rondom binnentuinen en speelplaatsen, gesticht in
1839 met belangrijke bouwcampagnes vanaf de tweede helft van de
19de eeuw tot op heden. Kapel naar ontwerp van bouwkundige J.
Bethune in neogotische stijl, gewijd 12 mei 1868.

omheiningsmur
en,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neogotiek,
neotraditioneel

140220

Directeurswoning

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 35 (Lievegem)

Aan de straat palende directeurswoning omsloten door het
kloostercomplex. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, in zijn huidige vorm daterend van 1893.

directeurswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

140218

Kasteeldomein De Schepper

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 3‐5, 27 (Lievegem)

Het huidige domein omvat vandaag een imposante toegangspoort,
het landhuis De Schepper en hovenierswoning op de plaats van de
vroegere koetshuizen, een uitgestrekte beboomde tuin met
merkwaardige treurbeuk, grotendeels behouden omgrachting rond
het landhuis en de zogenaamde motte met arbeiderswoning en
schuur.

solitaire bomen,
tuinen, sites
met walgracht,
poorten
(bijgebouwen),
landhuizen,
hekken,
bruggen,
arbeiderswonin
gen

140221

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 37 (Lievegem)

Binnen de ommuring van het klooster gelegen voormalige
boerenwoning met gewitte gevels, onder zadeldak met links
zijaandak en vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140222

Brouwerswoning

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 4 (Lievegem)

Brouwershuis van brouwerij Wallyn. Herenhuis van vijf traveeën en brouwerswonin vierde kwart
19de eeuw
gen, hekken,
twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, in neoclassicistische
stijl, van circa 1883. Op de linker hoek, aan de straat palend paviljoen. hekpijlers,
herenhuizen,
tuinpaviljoenen

140223

Herenhuis

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 42 (Lievegem)

herenhuizen,
Alleenstaand herenhuis met voortuin omsloten door lage ijzeren
hekken tussen gietijzeren zuiltjes. Ontpleisterde bakstenen voorgevel hekken
met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit midden 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

140224

Kasteel De Saegher

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 45‐47 (Lievegem)

Alleenstaand herenhuis, opklimmend tot de eerste helft van de 19de hekken,
herenhuizen
eeuw, in grote boomrijke tuin van de straat afgesloten door fraaie,
hoge ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op lage bakstenen voet.

eerste helft
19de eeuw

140225

Villa Joos

Lievegem

Waarschoot

Schoolstraat 56 (Lievegem)

Villa van circa 1912, ingeplant in een boomrijke tuin afgesloten door
ijzeren hekken, met ingewerkte initialen J B, tussen vierkante
gemetste pijlers. Kleurig bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder tentdak onderbroken door een hoger
opgetrokken deurrisaliet onder afzonderlijk tentdakje.

140228

Burgerhuis

Lievegem

Waarschoot

Stationsplein 11 (Lievegem)

Rijhuis van circa 1900 met opvallende puntgevel met overstekend dak burgerhuizen
op uitgesneden houten profielen. Enkelhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak opgetrokken uit baksteen met
overladen natuursteenelementen zoals sokkel, hoekblokken en
vensteromlijstingen.

140227

Station Waarschoot

Lievegem

Waarschoot

Stationsplein 8‐10 (Lievegem)

Typisch plattelandsstationnetje op de lijn Gent‐Eeklo, in zijn huidige
vorm daterend van 1903.

1152/1748

tweede helft
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

opslagplaatsen, voor WO I
stationsgebouw
en

barok

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)
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140229

Burgerhuis

Lievegem

Waarschoot

Stationsplein 9 (Lievegem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van burgerhuizen
circa 1900. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
dubbelhuisopstand.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

140230

Burgerhuis

Lievegem

Waarschoot

Stationsstraat 126 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin. Dubbelhuis van drie traveeën burgerhuizen,
hekken
en twee bouwlagen onder zadeldak in decoratieve
baksteenarchitectuur, van circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

140231

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Stationsstraat 130 (Lievegem)

Boerenwoning opklimmend tot de 18de eeuw, achterin omhaagde
grasboomgaard met oprit rechts en centraal ijzeren
voetgangershekje.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140236

Hoeve Hof te Brakele

Lievegem

Waarschoot

Stuiver 29 (Lievegem)

Ver achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op een met gras
begroeid erf. Woonhuis van acht traveeën onder zadeldak met rechts
aandak met vlechtingen, minstens opklimmend tot begin 18de eeuw.
Ten oosten en ten zuiden, grote bakstenen bedrijfsgebouwen onder
zadeldaken. Voormalig bakhuis, opklimmend tot de 18de eeuw.

schuren, hoeven 18de eeuw
met losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen,
boerenwoninge
n

140237

Hoeve Remondshof

Lievegem

Waarschoot

Stuiver 31 (Lievegem)

Remondshof gebouwd circa 1840 op de oude site van het
zogenaamde Goed te Brakel, één der zeer oude nederzettingen aan
de rand van de Westmoer.

hoeven

tweede kwart
19de eeuw

140238

Hoeve Goed te Breebroek

Lievegem

Waarschoot

Stuiver 36 (Lievegem)

Eén der oudste landbouwuitbatingen van de streek, van grafelijke
oorsprong, teruggaand tot de grote 13de‐eeuwse ontginningen.
Typische site met walgracht en mottestructuur. Heden nog ver
achterin gelegen hoevegebouwen, op nog deels omgracht erf
toegankelijk via een lange dreef en ijzeren hek tussen vierkante
gemetste pijlers. Woonhuis in kern minstens opklimmend tot de 15de
eeuw. Verder nog een schuur en stallen uit 1877 en een deels
vernieuwde schuur met noordelijk deel vermoedelijk opklimmend tot
begin 15de eeuw.

boerenwoninge
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht

13de eeuw,
15de eeuw,
17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

140239

Hoeve Goed te Zoetendale

Lievegem

Waarschoot

Stuiver 44 (Lievegem)

Oorspronkelijk omgracht pachthof van de abdij van Zoetendale,
gesticht in 1215 te Maldegem, vermoedelijk opklimmend tot de 13de
eeuw. Achterin gelegen woonhuis met mooie toegangsdreef van rode
beuken en omhaagde voortuin.

boerenwoninge 13de eeuw,
derde kwart
n, dreven,
19de eeuw
hoeven,
gevelniskapelle
n

140240

Kapel Nood zoekt Troost

Lievegem

Waarschoot

Stuiver zonder nummer (Lievegem)

Kapel ingeplant op de splitsing met de dreef naar de achterin gelegen betreedbare
kapellen (klein
hoeven. Heden geschilderde bakstenen kapel op rechthoekige
plattegrond onder overstekend afgewolfd zadeldak met klokkenstoel, erfgoed)
ingewijd in 1911.

140259

Gemeentehuis van Waarschoot

Lievegem

Waarschoot

Waarschootdorp 1 (Lievegem)

Gebouw van 1950‐51 naar ontwerp van architect Roger Dryhoel ter
vervanging van het vroegere Gemeentehuis‐Gasthof, voorheen
herberg de Zwaan en wethuis sinds begin 19de eeuw. Huidige
bakstenen constructie met drie bouwlagen onder zadeldak,
gemarkeerd door een brede portiekingang en monumentale trap.

gemeentehuize na WO II
n,
gerechtsgebou
wen, herbergen

140260

Dorpswoning

Lievegem

Waarschoot

Waarschootdorp 6 (Lievegem)

Dorpshuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
midden 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Dryhoel Roger (Ontwerper)
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140261

Parochiekerk Sint‐Ghislenus

Lievegem

Waarschoot

Waarschootdorp zonder nummer
(Lievegem)

parochiekerken vierde kwart
Tijdens oudejaarsnacht 2001‐2002 werd de kerk door een
16de eeuw,
moedwillige brandstichting geteisterd waardoor ze nagenoeg volledig
eerste helft
vernield werd. Enkel de kerktoren en een deel van de zijbeuk is blijven
17de eeuw,
staan.
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

140262

Brouwerswoning

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 37 (Lievegem)

Brouwershuis van brouwerij Standaert, vermoedelijk opgericht begin
19de eeuw op de plaats van een bestaand hoevetje. Huidig herenhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in deels
ommuurde tuin met ingewerkte fraaie ijzeren hekken en links dito
toegangshek aan overhoeks geplaatste bakstenen pijlers. Oude
druivenserre tegen linker muur achteraan en aangelegde tuin met
merkwaardige bomen.

derde kwart
siertuinen,
19de eeuw
serres,
omheiningsmur
en,
herenhuizen,
hekpijlers,
hekken,
brouwerswonin
gen

140263

Schuur met stallen en wagenhuis

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 45 (Lievegem)

Bakstenen schuur met stallen en wagenhuis onder één zadeldak, in
omhaagde boomgaard, toegankelijk via fraai ijzeren hek aan
gietijzeren zuilen.

18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hekken,
boomgaarden,
gevelniskapelle
n

140264

Boerenburgerhuis met schuur

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 49 (Lievegem)

Hoeve van circa 1900 met boerenburgerhuis en grote schuur in tuin
met fraai ijzeren toegangshek.

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw,
izen, hekken,
hoeven, schuren voor WO I

140265

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 53 (Lievegem)

Achterin beplante voortuin, boerenwoning van vier traveeën onder
zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140266

Boerenwoning

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 64 (Lievegem)

Achterin gelegen boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak uit
eind 18de eeuw.

vierde kwart
schuren,
18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

140267

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 68 (Lievegem)

18de eeuw
hoeven met
Achterin omhaagde boomgaard, in oorsprong hoeve met losse
bestanddelen waarvan de bakstenen schuur met stallen en wagenhuis losse
bestanddelen,
onder één zadeldak bewaard zijn.
wagenhuizen,
stallen, schuren,
hagen,
boomgaarden

1154/1748

typologie

datering

stijl
gotiek

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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140268

Hoeve Ruitershof

Lievegem

Waarschoot

Weststraat 82 (Lievegem)

Aangepaste hoeve achterin omhaagde boomgaard, toegankelijk via
een imposant ijzeren zwart‐en witgeschilderd trek met zijhekjes aan
gietijzeren zuilen met bekroning. Huidige boerenwoning met oude
kern, links en rechts uitgebreid in loop van de 18de tot de 19de eeuw.
Erachter, grote bakstenen schuur van 1897.

19de eeuw,
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren,
hekken, hagen,
burchten,
boomgaarden,
boerenwoninge
n

139993

Neoclassicistisch herenhuis

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat 26‐28 (Lievegem)

Neoclassicistisch herenhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën,
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

139994

Sifferskasteel

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat 35 (Lievegem)

Midden in een diepe, vroeger deels omgrachte tuin gelegen villa.
Diverse, voornamelijk inwendige bouwelementen wijzen op een
vroeger kleinere herenwoning uit midden 18de eeuw, die later
verschillende keren gewijzigd werd.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

139995

Villa

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat 37 (Lievegem)

Ruime en lange rechthoekige villa gelegen voorin een beboomde tuin,
aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan dito pijlers op
sokkel. Aanvankelijk twee aaneenpalende kleinere huizen, minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw en later, in de loop
van de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw,
herhaaldelijk aangepast.

hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

139996

Dokterswoning

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat 42 (Lievegem)

dokterswoninge tweede kwart
Alleenstaande voormalige dokterswoning uit 1833. De ondiepe
voortuin van het burgerhuis is afgesloten door laag decoratief ijzeren n, koetshuizen 19de eeuw
hekwerk.

139997

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Gedurige
Bijstand

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat zonder nummer
(Lievegem)

Kapel, deel uitmakend van een zijdelingse annex van woning nummer betreedbare
kapellen (klein
47. Rechthoekig gewitte bakstenen kapel onder pannen
erfgoed)
lessenaarsdak, vermoedelijk opgericht in midden 19de eeuw.

139992

Dorpskom Zomergem

Lievegem

Zomergem

Alfons Sifferstraat, Dekenijstraat, Dreef,
Kleitstraat, Luitenant Dobbelaerestraat,
Maarten Steyaertplein, Markt, Zomerlaan
(Lievegem)

De Dorpskom van Zomergem is gelegen op een heuvel van 22 meter
hoogte en is gecentreerd rond de Markt. Vanuit dit ovaal plein
vertrekken straalsgewijs vijf straten, met centraal de gotische
parochiekerk Sint‐Martinus.

dorpen

140012

Bloemistenwoning

Lievegem

Zomergem

Azaleastraat 32 (Lievegem)

Bloemistenwoning met bloemisterijbedrijf hier gevestigd in 1895.
Alleenstaand burgerhuis achter haag met sierlijk ijzeren
voetgangershek tegenover de voordeur en groot ijzeren hekken
rechts opzij. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder
schilddak met dakkappelletjes, van circa 1895.

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw
hekken,
tuinbouwbedrij
ven

140013

Boswachterswoning

Lievegem

Zomergem

Bauwerwaan 58 (Lievegem)

boswachterswo tweede kwart
Voormalige boswachterswoning met bijhorend stalletje, het huis
19de eeuw
dateert volgens het kadaster in kern van 1846, en is vermoedelijk in ningen
1884 verbouwd en in 1938 uitgebreid met een tweede woongedeelte.

140014

Hoeve

Lievegem

Zomergem

Bauwerwaan 60 (Lievegem)

Ver achterin gelegen hoeve, volgens kadastergegevens opgetrokken
in 1864. Boerenwoning met aangebouwd dienstgebouw onder
zadeldaken. Aan de noordzijde aangebouwde schuur en stalvleugel.

140024

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Blauwersstraat 6 (Lievegem)

Aan de straat palende vrijstaand burgerhuis met vijf traveeën en twee burgerhuizen,
bouwlagen, onder zadeldak, waarschijnlijk uit het derde kwart van de hekken,
19de eeuw. Links aansluitend ijzeren hek aan zware vierkante pijlers hekpijlers
met hardstenen bekroning.

1155/1748

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
schuren, stallen
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140034

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Daalmstraat 22 (Lievegem)

Deels omhaagde hoeve met losse bestanddelen. Achterin gelegen
naar het zuiden georiënteerde boerenwoning van zeven traveeën,
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

140035

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Daalmstraat 7 (Lievegem)

Naar het westen georiënteerde boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak uit 1772.

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

140039

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 10 (Lievegem)

Classicistische pastorie van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd in 1773 en gelegen in een ommuurde ruime
rechthoekige tuin met bijgebouwen waaronder tuinpaviljoen. In de
voortuin, diverse bijgebouwen onder meer koetshuizen van circa
1800 en uit de eerste helft van de 19de eeuw en een dienstwoning uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

vijvers, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, pastorieën,
personeelswoni
ngen,
tuinpaviljoenen,
pastorietuinen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

classicisme

140040

Eclectisch burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 2 (Lievegem)

Eclectisch breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met jaartal 1887 op cartouche onder het dakvenster.
Lijstgevel van baksteen en gewitte natuursteen met opvallende
sierankers en hardstenen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

140041

Burgerhuis van 1902

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 3 (Lievegem)

Burgerhuis van 1902, van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

140042

Villa

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 36 (Lievegem)

Villa in ommuurde tuin, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
gebouwd door de familie Lampaert als brouwershuis met
bijbehorende bierbrouwerij, op een plaats waar minstens sinds het
eerste kwart van de 19de eeuw een brouwerij gevestigd was.

eerste helft
brouwerijen,
brouwerswonin 20ste eeuw
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140043

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 39, 39A (Lievegem)

L‐vormig bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pannen bedaking, van de jaren 1890. Door horizontale banden,
lijsten en gekleurde tegelfriezen gelede lijstgevels met links
vooruitspringend vensterrisaliet.

vierde kwart
19de eeuw

140044

Eclectisch burgerhuis uit 1887

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 4 (Lievegem)

Eclectisch rijhuis uit 1887 met bak‐ en natuurstenen lijstgevel van het burgerhuizen
dubbelhuistype. Twee rechtse venstertraveeën verhoogd tot
trapgevel met topoculus en op overkragende penanten.

vierde kwart
19de eeuw

140045

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 5 (Lievegem)

Burgerhuis van het type dubbelhuis met vijf traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, van circa 1870.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

140046

Eclectisch herenhuis met siertuin

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 7 (Lievegem)

Het eclectische herenhuis werd in 1922 gebouwd op de plaats van de
voormalige brouwerswoning van brouwerij Galens. Achter de woning
strekt zich een siertuin aangelegd in landschappelijke stijl uit. In de
tuin bevinden zich nog het voormalig koetshuis met paardenstallen en
het mouterijgebouw.

koetshuizen,
paardenstallen,
mouterijen,
boomgaarden,
stallen,
siertuinen,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

1156/1748

datering

stijl

eclecticisme

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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140047

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 8 (Lievegem)

burgerhuizen
Eclectisch getint dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak van circa 1905. Licht uitspringend rechter risaliet van
twee traveeën eindigend op trapgevel met ijzeren bekroning van het
topstuk.

voor WO I

140048

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dekenijstraat 9 (Lievegem)

Rijhuis van circa 1890.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

140057

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Dreef 25 (Lievegem)

Rijhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak.
Gevelsteen met jaartal 1910 boven de polygonale erker die de
inspringende deurtravee markeert.

burgerhuizen

voor WO I

140058

Neoclassicistisch herenhuis

Lievegem

Zomergem

Dreef 34 (Lievegem)

herenhuizen
Neoclassicistisch herenhuis van twee bouwlagen en vier traveeën
onder links afgewolfd zadeldak, vermoedelijk uit het vierde kwart van
de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

140059

Neoclassicistisch herenhuis

Lievegem

Zomergem

Dreef 36 (Lievegem)

Neoclassicistisch herenhuis van twee bouwlagen en vier traveeën
onder schilddak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

140060

Herenhuis

Lievegem

Zomergem

Dreef 39 (Lievegem)

hekken,
Herenhuis met voortuin omheind door sierlijk ijzeren hekwerk.
Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen, waarschijnlijk uit herenhuizen
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw doch licht aangepast in
begin 20ste eeuw.

140061

Villa

Lievegem

Zomergem

Dreef 43 (Lievegem)

Villa van circa 1890 in tuin, aan de straatkant afgesloten door laag
ijzeren hekwerk. Bak‐ en hardstenen dubbelhuis in eclectische stijl
van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder snijdende leien
zadeldaken.

dokterswoninge vierde kwart
n
19de eeuw

140062

Café Kasteeldreef Tramstatie

Lievegem

Zomergem

Dreef 46, 46A (Lievegem)

Café van twee bouwlagen en vier traveeën onder rechts afgewolfd
zadeldak, van circa 1910. Gele bakstenen lijstgevel met oranje
bakstenen horizontale banden en boogstenen.

cafés

140063

Dorpswoning

Lievegem

Zomergem

Dreef 56 (Lievegem)

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, uit dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw
het tweede kwart van de 19de eeuw. Verankerde, bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen onder
geprofileerde architraaf‐ en daklijst.

140064

Bedrijfsvleugel van Hoeve Durmenstede

Lievegem

Zomergem

Durmstraat 49 (Lievegem)

Bedrijfsheuvel van een hoeve met losse bestanddelen, in oorsprong
minstens opklimmend tot begin 19de eeuw. Bedrijfsvleugel met
dwarsschuur en stallen uit 1861. Erfgevel met beglaasde
rondboogvormige gevelnis.

gevelniskapelle derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen,
stallen, schuren

140065

Duiventoren bij hoeve

Lievegem

Zomergem

Durmstraat 54 (Lievegem)

Duiventoren in de boomgaard van het omhaagde voorerf van een
gemoderniseerde hoeve. Naar verluidt hofstede vroeger afhangend
van het verdwenen Kasteel van Durmen. Vierkante bakstenen
duiventoren van drie bouwlagen onder vernieuwd zadeldak,
waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw.

boomgaarden, 17de eeuw
duivenverblijve
n,
kasteelhoeven

140066

Domein Ter Durmen

Lievegem

Zomergem

Durmstraat 86 (Lievegem)

Rest van kasteelpark met villa gebouwd na de Tweede Wereldoorlog
op de plaats van het zogenaamd Kasteel van Durmen. Bewaard
toegangshek van het kasteelpark: twee gewitte bepleisterde
vierkante bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaat. Aansluitend
hekwerk en rest van omheiningsmuur met tweede toegangshek.
Kleine, moderne Onze‐Lieve‐Vrouwekapel naar ontwerp van 1980 van
architect W. Van Den Bulcke gebouwd circa 1983.

hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
kapellen (klein
erfgoed)

1157/1748

typologie

herenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
eclecticisme

voor WO I

tweede kwart
18de eeuw, na
WO II, vanaf
1975

Sigismondi F. (Ontwerper), Van
Den Bulcke Willy (Ontwerper)
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140067

Durmenkruis

Lievegem

Zomergem

Durmstraat zonder nummer (Lievegem)

wegkruisen,
Kruis in een perk met vier linden op de hoek met Hulsemstraat;
volgens M. Ryckaert werd het kruis al vermeld in 1821 en 1836. Laag kruisbomen
groengeverfd ijzeren hek voor kruis met gewit Christusbeeld onder
gebogen afdak met gelobde rand.

140072

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Grote Steenweg 15 (Lievegem)

Gerenoveerde boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140073

Lindekenskruis met linden

Lievegem

Zomergem

Grote Steenweg zonder nummer,
Korteboeken zonder nummer (Lievegem)

Kruis in een open rechthoekige kapel, schuin ingeplant op de hoek
met Korteboeken en geflankeerd door linden. Kruis aangegeven op
topografische kaart van 1862, vernietigd in 1918 en heropgericht in
1923.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kruisen,
kapelbomen,
hoekbomen

interbellum

140075

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Guido Gezellestraat 1 (Lievegem)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

140076

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Guido Gezellestraat 11 (Lievegem)

boerenwoninge 18de eeuw
Naar het zuidoosten georiënteerde gecementeerde bakstenen
boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de n
18de eeuw.

140077

Eclectisch burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Guido Gezellestraat 14 (Lievegem)

Eclectisch burgerhuis met door ijzeren hekwerk afgesloten voortuin.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak,
van circa 1905.

burgerhuizen

140078

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Haagstraat 28 (Lievegem)

Lang, naar het zuidoosten georiënteerde boerenwoning van acht
traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de
19de eeuw. Ten oosten, aangepast en uitgebreid bakstenen
bedrijfsgebouw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

140079

Boerenwoning gedateerd 1773

Lievegem

Zomergem

Haagstraat 37 (Lievegem)

Gerenoveerde bakstenen boerenwoning van acht traveeën onder
zadeldak, tussen aandaken met vlechtingen; jaarankers 1773 op de
linker zijpuntgevel. Tegen de rechter zijgevel aangebouwde bakoven.
Gerenoveerde bakstenen dwarsschuur met stallen op het achtererf.

derde kwart
bakovens,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

140087

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Hoetsel 18 (Lievegem)

Diep achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. Bakstenen
boerenwoning van zeven traveeën onder pannen zadeldak,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw, met latere aanpassingen. Lage
bakstenen stalvleugel en een dwarsschuur met wagenhuis beide
onder pannen zadeldak. Roodgeverfd driedelig ijzeren toegangshek
aan dito pijlers aan de straat.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140088

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Hoetsel 20 (Lievegem)

Hoeve met naar het zuiden georiënteerde boerenwoning van acht
traveeën onder zadeldak, in oorsprong opklimmend tot de 18de
eeuw. Aangepaste woning met gecementeerde gevels. Bakstenen
stalvleugel met rondboogvormige gevelnis. Houten dwarsschuur met
aan weerszij licht verhoogde schuurpoort en deels herbouwd houten
wagenhuis.

18de eeuw
stallen,
gevelniskapelle
n,
boerenwoninge
n, schuren,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140089

Hoeve

Lievegem

Zomergem

Hoetsel 43 (Lievegem)

Hoeve met driedelig roodgeverfd ijzeren hek aan dito pijlertjes.
Achterin gelegen 18de‐eeuwse boerenwoning van zes traveeën,
onder zadeldak, tussen zijaandaken met vlechtingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

1158/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

voor WO I

Tilia

eclecticisme

context

persoon
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140090

Hoetselkruis

Lievegem

Zomergem

Hoetsel zonder nummer (Lievegem)

wegkruisen
Kruis op splitsing van Hoetsel en Bellemstraat. In oorsprong
waarschijnlijk een oud grenskruis, namelijk aangeduid door bisschop
Walter van Marvis in 1242 als parochiegrensbaken. Vernield in 1798
tijdens de Franse revolutie, heropgericht in 1804 en hersteld in 1972.

140098

Hoofdonderwijzerswoning van de Vrije
Lagere Jongensschool

Lievegem

Zomergem

Jongensschoolpleintje 1‐10, 11 (Lievegem) Oorspronkelijk achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex
opgericht rond rechthoekige binnenkoer met behouden woning van
de hoofdonderwijzer; bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak van 1865 naar ontwerp van
architect Edmond de Perre.

onderwijzerswo derde kwart
ningen
19de eeuw

140110

Bedrijfsgebouw van 1919

Lievegem

Zomergem

Kerhoek 5 (Lievegem)

Lang bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen onder
zadeldak. Jaartal 1919 in uitspringende bakstenen cijfers tegen de
straatpuntgevel.

schuren, stallen, interbellum
hoeven met
losse
bestanddelen

140129

Hoeve 't Hof de Priem

Lievegem

Zomergem

Korteboeken 71 (Lievegem)

Boerenerf achter haag. Opvallend decoratief ijzeren toegangshek met
afzonderlijk hek voor voetgangers, aan drie ronde, gewitte bakstenen
hekpijlers. In de rechter pijler uitgespaarde beglaasde rondboognis
met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld. Lange bakstenen boerenwoning van
acht traveeën onder pannen zadeldak, vermoedelijk uit het tweede
kwart van de 19de eeuw maar mogelijk oudere kern.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
herbergen,
hoeven,
niskapellen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140131

Restant van Molen Van Hecke

Lievegem

Zomergem

Korteboeken zonder nummer (Lievegem)

Restant van een ronde stenen korenwindmolen, genoemd naar de
molenaar Van Hecke. Deze liet deze stenen bergmolen in 1877
oprichten ter vervanging van een houten windmolen uit 1858. De
molen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschoten.

windmolens

vierde kwart
19de eeuw, WO
II

140130

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Lievegem

Zomergem

Korteboeken zonder nummer (Lievegem)

Kapel gebouwd in 1919 op het erf van de eigenaars van de vroegere
hoeve en bijbehorende windmolen om een belofte na te komen,
namelijke omdat de molen niet vernield werd tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

140132

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Kruisstraat 35 (Lievegem)

Hoeve met naar het zuidoosten georiënteerde boerenwoning van zes boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit de eerste helft van de
stallen, hoeven
19de eeuw.
met losse
bestanddelen

140133

Calvarie

Lievegem

Zomergem

Kruisstraat zonder nummer (Lievegem)

Calvarie in open rechthoekige bakstenen kapel. De huidige kapel is
wellicht een verbouwing van circa 1940 van de bestaande kapel uit
begin 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140136

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Langeboeken 2 (Lievegem)

Groen‐ en geelgeverfd ijzeren toegangshek tot de voortuin van een
opvallende boerenwoning uit 1762. Pittoreske woning van vier
traveeën onder zadeldak tussen aandaken: rechts aandak met
vlechtingen, links gecementeerd. Op het achtererf, kleine bakstenen
dwarsschuur van drie traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hekken,
schuren,
kastkapellen

140137

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Langeboeken 20 (Lievegem)

boerenwoninge 18de eeuw
Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak,
n, hoeven,
vergroting met verhoging van de voorgevel van een woning uit de
schuren, stallen
18de eeuw. Op het voorerf, lange bakstenen bedrijfsvleugel met
dwarsschuur en stallen met verhoogde schuurpoort, onder zadeldak.

140157

Dorpswoning

Lievegem

Zomergem

Luitenant Dobbelaerestraat 29 (Lievegem) Dorpswoning met voortuin achter een lang ijzeren hek op sokkel.
Dubbelhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder
pseudomansardedak van circa 1910.

140158

Villa Rozenberg

Lievegem

Zomergem

Luitenant Dobbelaerestraat 37 (Lievegem) Villa van twee bouwlagen onder schilddak aansluitend bij de nieuwe villa's
(bouwkundig
zakelijkheid, naar verluidt daterend van circa 1936. Gele
baksteenbouw op plint van bruine baksteen. met gebruik van typische erfgoed)
buisleuningen.

1159/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Vaerwyck Valentin
(Ontwerper)

interbellum

dorpswoningen, voor WO I
gedenktekens

interbellum

modernisme
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140159

Rijkswachtkazerne

Lievegem

Zomergem

Luitenant Dobbelaerestraat 39 (Lievegem) Rijkswachtkazerne, gebouwd circa 1895. Hoog, alleenstaand
onderkelderd huis van drie traveeën en twee en drie bouwlagen
onder snijdende leien zadeldaken; links aangebouwde lagere
poorttravee deels met plat dak.

rijkswachtkazer vierde kwart
nes
19de eeuw

140160

Dorpspomp met beeld van Maarten
Steyaert

Lievegem

Zomergem

Maarten Steyaertplein zonder nummer
(Lievegem)

Monumentale hardstenen pomp, ingehuldigd op 8 september 1863
op de plaats van een gemeenschappelijke waterput. Als bekroning
van de gedenknaald staat een bronzen borstbeeld van de in
Zomergem geboren theoloog Maarten Steyaert, geplaatst in 1991.

waterpompen,
borstbeelden

140161

Gemeentehuis Zomergem

Lievegem

Zomergem

Markt 1 (Lievegem)

Dominant alleenstaand gebouw opgericht als gemeentehuis en
vredegerecht, aan de smalle westelijke kant van de Markt. Gebouwd
ter vervanging van het gemeentehuis uit 1870 aan de oostelijke zijde
van de Markt dat in 1918 door beschietingen werd vernield.
Gemeentehuis in neotraditionele stijl, gebouwd in 1923 naar ontwerp
van 1920 van architect Valentin Vaerwyck.

gemeentehuize interbellum
n,
gerechtsgebou
wen,
oorlogsgedenkt
ekens

140162

Hoekhuis

Lievegem

Zomergem

Markt 12 (Lievegem)

Ruime burgerwoning van het type dubbelhuis. Ruime burgerwoning
van het type dubbelhuis met vijf traveeën en twee bouwlagen onder
links afgewolfd zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

140163

Twee burgerhuizen

Lievegem

Zomergem

Markt 13‐14 (Lievegem)

Twee burgerhuizen gebouwd eind van de jaren 1920 op de plaats van burgerhuizen,
winkels
het in 1918 vernielde en later gesloopte gemeentehuis uit 1870.
Schaarse voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in de
gemeente.

interbellum

140164

Notariswoning

Lievegem

Zomergem

Markt 15 (Lievegem)

Herenhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder
pseudomansardedak, herstelling uit het begin van de jaren 1920 van
een huis uit detweede helft van de 19de eeuw, na oorlogsschade.
Waarschijnlijk al sinds circa 1900 notariswoning.

140165

Parochiekerk Sint‐Martinus

Lievegem

Zomergem

Markt zonder nummer (Lievegem)

parochiekerken 13de eeuw,
Georiënteerde hallenkerk met drie beuken van zes traveeën onder
15de eeuw,
afzonderlijke zadeldaken, een vroeggotische vierkante kruisingstoren,
derde kwart
grotendeels herbouwd in 1921‐1923, tussen niet uitspringend
18de eeuw,
transept, een hoofdkoor met vijfzijdige sluiting en zijkoren met
derde kwart
driezijdige sluiting. Er zijn vrijwel geen precieze historische gegevens
19de eeuw
omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk, voor
eind 16de eeuw.

140169

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Meirlare 13 (Lievegem)

Naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van vijf traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk deels uit de 18de eeuw maar met latere
aanpassingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

140170

Hoeve Goed te Meerlare

Lievegem

Zomergem

Meirlare 19 (Lievegem)

Een der oudste pachthoven van de streek, gesticht in de 14de eeuw.
Deels omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf
met ijzeren toegangshek. Gebouwen heden nog op dezelfde plaats als
de houten gebouwen uit de 15de eeuw. Huidig uitzicht van de hoeve
voornamelijk resulterend uit bouwcampagne van 1754 en 1806.

boerenwoninge
n, hagen,
hekken,
koetshuizen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1160/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Paternotte Edmond (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

neotraditioneel

Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Vits Jules (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder), Vindevogel
(Zwijnaarde) (Uitvoerder)

gotiek,
neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Paternotte Edmond (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Van de Cappelle Jan Baptiste
(Ontwerper), Vander Heyden
(Ontwerper)

interbellum
herenhuizen,
notariswoninge
n

15de eeuw,
vierde kwart
14de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
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140171

Hoeve Hof ter Meers

Lievegem

Zomergem

Meirlare 38 (Lievegem)

Grote hoeve met losse bestanddelen. Ruim achterin gelegen
boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Ten oosten, bakstenen bedrijfsgebouw met oude
dwarsschuur en aansluitende stallen onder pannen zadeldaken.
Diverse, verspreid staande kleine bijgebouwen.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140172

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Meirlare 7 (Lievegem)

Hoeve met achterin gelegen naar het zuiden georiënteerde
boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
schilddak, daterend van circa 1860.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

140173

Dorpswoning en smidse

Lievegem

Zomergem

Molenbergstraat 25 (Lievegem)

dorpswoningen, tweede helft
Schuin ingeplante dorpswoning achter lindebomen met links
19de eeuw
zijdelings aangebouwde en aan de straat palende voormalige smidse, smidsen
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

140174

Hoeve 't Molenhof

Lievegem

Zomergem

Molenbergstraat 31 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen met molenaarshuis van vijf traveeën,
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Verder lange
bakstenen bedrijfsvleugel met stallen en dwarsschuur, en een houten
stal en bakstenen bakhuisje beide laatste uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

hekken,
hekpijlers,
molenaarswoni
ngen, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140180

Nekkekruis

Lievegem

Zomergem

Nekke zonder nummer (Lievegem)

Kruis binnen een geplaveid en met ijzeren hekwerk omheind
vierhoekig perk. Volgens M. Ryckaert vermelding van Nekkekruis in
1821. Kruis aangegeven op topografische kaart van 1862.

hekken,
wegkruisen,
kruisbomen

eerste kwart
19de eeuw

140194

Parochiekerk Sint‐Maurus

Lievegem

Zomergem

Oude Staatsbaan 66 (Lievegem)

parochiekerken interbellum
Zuidwest‐georiënteerde kerk van het gehucht Beke achter
rechthoekig voorplein, gebouwd volgens plannen van 1931 van
architect H. Vaerwyck‐Suys. Afwerking en inwijding in 1933. Moderne
bakstenen zaalkerk van vier traveeën onder zadeldak, eindigend op
recht afgesloten koor.

140195

Pastorie van de Sint‐Maurusparochie met
tuin

Lievegem

Zomergem

Oude Staatsbaan 68 (Lievegem)

Pastorie met aansluitende tuin, gebouwd links van de Sint‐
Mauruskerk. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met klokkenstoel, naar ontwerp van
architect M. Roelandt, van 1931‐1932.

pastorieën,
pastorietuinen

140199

Twee boerenarbeiderswoningen

Lievegem

Zomergem

Paterstraat 14‐16 (Lievegem)

Twee aanpalende gelijkaardige boerenarbeiderswoningen van elk
drie traveeën, onder zadeldak, met resten van vlechtingen in de
zijgevel van nummer 16, waarschijnlijk uit de 18de eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

140200

Paardenstallen en koetshuis van
Durmenkasteel

Lievegem

Zomergem

Peperhoek 2 (Lievegem)

Paardenstallen en koetshuis van het verdwenen Durmenkasteel;
opgericht in de zuidwesthoek van het kasteelpark aan de noordzijde
van de vroegere moestuin, ten oosten afgesloten door bakstenen
muur. Lang L‐vormig gewit bakstenen gebouw van zeven traveeën
onder pannen zadeldak en haaks afgewolfd dak, waarschijnlijk uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
koetshuizen,
19de eeuw
moestuinen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
parken

140202

Klooster van Beke

Lievegem

Zomergem

Priemwegel 2 (Lievegem)

Klooster van Beke, gebouwd in 1934 als kloosterhuis voor de zusters
van Sint‐Vincentius à Paulo. Bak‐ en natuurstenen gebouw van twee
verdiepingen onder pannen bedaking naar ontwerp van
architectenbureau A. Bressers uit Gent. Herkenbare
interbellumarchitectuur onder meer aan de typische dieperliggende
lintvoegen.

kloosters

interbellum

140203

Parochiale feestzaal

Lievegem

Zomergem

Priemwegel zonder nummer (Lievegem)

Parochiale feestzaal, opgericht in 1958 in expostijl naar ontwerp van
architect Roger Dryhoel.

gedenktekens,
parochiezalen

na WO II
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

interbellum

Roelandt Marcel (Ontwerper)

Bressers Adrien (Ontwerper)

expo‐stijl

Dryhoel Roger (Ontwerper)
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140204

Hoeve Hof van Rapenburg

Lievegem

Zomergem

Rapenburg 9 (Lievegem)

Het Hof van Rapenburg is een nog deels omgrachte grote pachthoeve,
omringd door akkers en weilanden. De hoeve is bereikbaar via een
populierendreef. De gebouwen van de hoeve met losse bestanddelen
dateren voornamelijk uit het eerste kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, dreven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen,
opgaande
bomen,
knotbomen

140205

Hoeve

Lievegem

Zomergem

Rijvers 17 (Lievegem)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve met in oorsprong 18de‐eeuwse boerenwoning, circa 1975
n, hoeven,
gerenoveerd grosso modo met behoud van het bestaande
bouwvolume. Vroeger bestaand uit een woongedeelte rechts van vier schuren, stallen
traveeën en links aansluitende stallen. Sterk verbouwde vroegere
schuur.

140206

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Rijvers 56 (Lievegem)

Aan de straat gelegen boerenwoning van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n
20ste eeuw

140208

Sint‐Rochuskapel

Lievegem

Zomergem

Rijvers zonder nummer (Lievegem)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen wegkapel onder pannen
zadeldak, opgericht in 1920 naar aanleiding van de toen heersende
runderpest.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

140207

Kruis van Rijvers

Lievegem

Zomergem

Rijvers zonder nummer (Lievegem)

Kruis van Rijvers, op de hoek met Daalmstraat. Kruis aangegeven op
topografische kaart van 1862. Christusbeeld aan houten kruis onder
gebogen houten aidakje en op hoge bakstenen sokkel in perk met
linden.

wegkruisen

derde kwart
19de eeuw

140210

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Rostraat 13 (Lievegem)

Gerenoveerde tweegezinswoning in een lang naar het zuidoosten
georiënteerd boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak, in
oorsprong mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

140211

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Rostraat 19 (Lievegem)

Achterin ingeplante boerenwoning van vier traveeën, onder zadeldak, boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw
in oorsprong minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw, maar met latere aanpassingen. Gewitte gietijzeren
voetgangersbrug over de gracht aan de straatzijde.

140212

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Rostraat 26 (Lievegem)

Hoeve met lang, achterin gebouwde boerenwoning van vier traveeën boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
onder zadeldak, tussen aandaken met vlechtingen; in oorsprong
hoeven met
waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar met latere aanpassingen.
losse
bestanddelen

140213

Boerenwoning

Lievegem

Zomergem

Rostraat 4 (Lievegem)

Boerenerf met achterin gelegen, bakstenen boerenwoning onder
zadeldak. Jaartal 1736 gekerfd in balk van houten zoldering van de
woonkamer, jaartal 1856 in balk van de achterkeuken.
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datering

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140214

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Rostraat 6, 6A (Lievegem)

Deels omgrachte hoeve met voorin gelegen boerenburgerhuis van
zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak van 1865.
Over de walgracht: gietijzeren voetgangersbrugje met leuningen en
hekje en een brede gekasseide brug met gietijzeren leuningen en
openzwaaiend hek aan zuilvormige ijzeren hekpijlers. Voortuin links
opzij afgesloten door ijzeren hekwerk.

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
schuren, serres,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
toegangsbrugge
n,
gevelniskapelle
n, walgrachten,
hoeven met
losse
bestanddelen

140215

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Lievegem

Zomergem

Rostraat zonder nummer (Lievegem)

kapellen
Neogotische bakstenen wegkapel van 1893 op rechthoekige
plattegrond met driezijdige sluiting, afgedekt door een leien zadeldak. (gebouwen en
Polygonale houten dakruiter met leien spits en kruisbekroning achter structuren)
de voorgevel.

140217

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Schipdonckstraat 10 (Lievegem)

Hoeve met losse bestanddelen ingeplant naast de Brugse Vaart met
aan de zuidelijke erfzijde opgerichte boerenwoning van negen
traveeën met in de laatste travee geïncorporeerde stallen, onder
zadeldak. Vermoedelijk 19de‐eeuwse vergroting van ouder huis.
Deels herbouwde stalvleugel aan de westelijke erfzijde achter
mestvaalt.

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

140234

Hoeve met losse bestanddelen

Lievegem

Zomergem

Stoktevijver 95 (Lievegem)

Hoeve van het type met losse bestanddelen, minstens uit de 18de
eeuw. De boerenwoning ligt achterin en telt zes traveeën. Verder
zijdelings ingeplante lange en lage dwarsschuur, vermoedelijk van de
eerste helft van de 19de eeuw en een klein bakstenen bijgebouw met
stallen vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen,
hoogstamboom
gaarden

140235

Heilige Jozefkapel

Lievegem

Zomergem

Stoktevijver zonder nummer (Lievegem)

betreedbare
Neogotische rechthoekige bakstenen wegkapel met driezijdige
sluiting onder zadeldak, gebouwd in 1888 door de familie Maenhout‐ kapellen (klein
erfgoed)
Vindevogel.

vierde kwart
19de eeuw

140241

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Ter Wal 1 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

140242

Domein Ter Walle

Lievegem

Zomergem

Ter Wal 4 (Lievegem)

Domein Ter Walle gaat terug op een site met walgracht en omvat een
18de‐/19de‐eeuws landhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën,
In kern opklimmend tot de 16de eeuw of begin 17de eeuw. Tegen de
zuidwestelijke walgracht, vroegere jeneverstokerij opgericht in 1831,
na verkoop in 1837 gewijzigd tot paardenstal voor luxepaarden. In het
bijbehorende park staan enkele door hun omvang merkwaardige
bomen.

private parken,
solitaire bomen,
distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
paardenstallen,
sites met
walgracht

16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140243

Steegbeluik

Lievegem

Zomergem

Tuimelaar 21‐41 (Lievegem)

arbeiderswonin vierde kwart
Eenzijdig bebouwd steegbeluik oorspronkelijk van twaalf rijhuizen.
19de eeuw,
Vier eerste woningen van circa 1896, volgende van circa 1901‐1902 gen, beluiken
voor WO I
opgericht door de eigenaar van het rechts daarvan gelegen vroegere
carrosseriebedrijf De Beveren van 1901.

1163/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

neogotiek

context

persoon

Acke Hubert I.J. (Ontwerper)

neogotiek

Acer campestre,
Fagus sylvatica
'Atropunicea',
Fraxinus
excelsior
'Pendula',
Morus
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140244

Kruis van Beke

Lievegem

Zomergem

Tuimelaar zonder nummer (Lievegem)

wegkruisen
Kruis van Beke, opgericht in 1910 aan de straatkant op het voorerf
van een hoeve . Gewit Christusbeeld aan houten kruis onder gebogen
houten afdak, op rechthoekig perk omringd door knotlinden en
vooraan afgesloten door laag ijzeren hek.

140270

Burgerhuis

Lievegem

Zomergem

Zandstraat 2 (Lievegem)

Alleenstaand burgerhuis met ondiepe voortuin afgesloten door
sierlijk ijzeren hekwerk. Dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, gebouwd circa 1890. Houten
gevelkapelletje tegen de rechtse hoekpenant.

burgerhuizen,
hekken,
kastkapellen

140271

Villa

Lievegem

Zomergem

Zomerlaan 28 (Lievegem)

Villa in ruime omringende tuin, gebouwd in 1906‐1907. Eclectisch
getinte villa van twee bouwlagen onder leien mansardedak en
achterzijde deels met plat dak, met lichte art‐nouveau‐inslag,
voornamelijk in de siermotieven van de ijzeren leuningen.
Afzonderlijk bijbehorend voormalig koetshuis met paardenstal.

voor WO I
koetshuizen,
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140280

Boerenwoning

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 15 (Lochristi)

Achterin gelegen zuidelijk georiënteerd boerenhuis van zeven
traveeën onder een zadeldak; woonhuisgedeelte vermoedelijk
opklimmend tot de 18de eeuw, stallen in rechterdeel toegevoegd in
de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
19de eeuw
stallen,
waterpompen

140281

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 21 (Lochristi)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen rondom rechthoekig
binnenerf, minstens opklimmend tot het begin van de 19de eeuw
maar verbouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

140282

Brouwershuis

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 30 (Lochristi)

tweede kwart
brouwerijen,
Aan de straat palend alleenstaand voormalig brouwershuis, eerst
brouwerswonin 19de eeuw
eigendom van de familie Imschoot, door aankoop in 1890 van de
gen
familie Ongena. Ruim dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven
traveeën, onder zadeldak gebouwd circa 1840, later in de 19de eeuw
aangepaste voorgevel.

140283

Boerenburgerhuis

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 31 (Lochristi)

Boerenburgerhuis van vijf traveeën met zadeldak, waarschijnlijk uit boerenburgerhu tweede kwart
19de eeuw,
izen, hekken,
midden 19de eeuw, met voortuin afgesloten door een hoog ijzeren
derde kwart
hek op bepleisterd muurtje, evenals het toegangshek tussen gewitte, hekpijlers
19de eeuw
vierkante bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaat.

140284

Burgerhuis

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 32 (Lochristi)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met zadeldak,
vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw.

140285

Twee dorpswoningen

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 35‐37 (Lochristi)

Twee aaneenpalende kleine dorpswoningen achter drie leilinden van dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
een rij van zes dubbelhuisjes van één bouwlaag en drie traveeën
onder zadeldak, met jaarankers 1862 op de rechter zijgeveltop van
nummer 37.

140286

Olieslagershuis gedateerd 1766

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 39 (Lochristi)

boerenburgerhu derde kwart
Voormalig olieslagershuis, door middel van jaarankers op de linker
izen, stallen
18de eeuw
zijgeveltop gedateerd 1766. Aan de straat gebouwd
boerenburgerhuis achter een rij van drie leilinden van een rij van zes.

140287

Dokterswoning

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 44 (Lochristi)

Voormalige dokterswoning gebouwd circa 1830. Herenwoning met
lichte empire‐inslag, in omringende tuin. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak. Ten westen aan de straat
palend koetshuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw.
Bijbehorende overgroeide ijskelder in de achtertuin.
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typologie

burgerhuizen

datering
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

dokterswoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
hovenierswonin
gen, ijskelders,
koetshuizen

stijl

plantensoort

context

persoon
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140288

Dorpsherberg Zevenster

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 51 (Lochristi)

Voormalige dorpsherberg, in 1921 jaar waarin de gemeente
Beervelde werd gevormd, aangekocht als gemeentehuis van
Beervelde. L‐vormig bakstenen dorpshuis met vermoedelijk circa
1900 vernieuwde voorgevel, in kern echter opklimmend tot de 18de
eeuw.

gemeentehuize 18de eeuw,
n, herbergen
vierde kwart
19de eeuw

140289

Herberg De Bonte Koe

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 58 (Lochristi)

Aan het kerkhof palende landelijke herberg, naar verluidt voorheen
met achterliggende bijbehorende brouwerij. Breedhuis van zes
traveeën onder zadeldak. Sporen van vlechtingen wijzen op een
minstens 18de‐eeuwse oude kern, waarschijnlijk aangepast in de
eerste helft van de 19de eeuw.

herbergen

140290

Parochiekerk Sint‐Daniël

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 60 (Lochristi)

In 1927 werd de vroegere kerk, teruggaand op een 14de‐eeuwse
kapel, gesloopt met uitzondering van de gotische toren waarachter
een nieuwe neogotische kerk werd opgericht in 1928 naar ontwerp
van architect Henri Valcke.

parochiekerken eerste kwart
14de eeuw,
interbellum

140291

Pastorie van de Sint‐Daniëlparochie met
tuin

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 66 (Lochristi)

Pastorie gebouwd circa 1914 naar ontwerp van architect J. De
Bosscher. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
schilddak. Een ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers sluit de
voortuin af, deels ommuurde achtertuin als openbaar parkje in
gebruik.

pastorietuinen, WO I
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
gevelniskapelle
n

140292

Kasteeldomein van Beervelde

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 71‐77, Toverstraat 3‐5
(Lochristi)

Huidig kasteel, gewitte villa van circa 1950, wellicht naar ontwerp
van architect Pierre Agie de Selsaeten, met bijgebouwen, onder meer
portierswoningen, modelhoeve met personeelswoning,
paardenstallen, koestallen, koetshuizen, in park met vijver en
begrensd door de Beerveldse Baan, de spoorlijn Gent‐Antwerpen, de
Toverstraat en een beek. De keldergangen van het voormalige kasteel
zijn bewaard en bevatten muurschilderingen naar ontwerp van Roger
Raveel.

private parken, derde kwart
19de eeuw
arboreta,
conciërgewonin
gen, dreven,
hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, serres,
stallen,
tuinbruggen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
ommuurde
moestuinen

140293

Dorpswoning

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 76 (Lochristi)

Dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën met zadeldak, uit de dorpswoningen tweede helft
tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

140294

Herberg

Lochristi

Beervelde

Beervelde‐Dorp 9 (Lochristi)

Zuid georiënteerd alleenstaand boerenhuis van vijf traveeën onder
zadeldak. Zijaandaken met vlechtingen wijzend op een 18de‐eeuwse
kern, aangepast vermoedelijk in eerste helft 19de eeuw.

herbergen

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

140295

Postkantoor

Lochristi

Beervelde

Beerveldse Baan 17 (Lochristi)

Alleenstaand voormalig postkantoor met twee bouwlagen en drie
traveeën onder schilddak van circa 1880 met bak‐ en natuurstenen
lijstgevel in neotraditionele stijl.

postkantoren

vierde kwart
19de eeuw

140298

Station Beervelde

Lochristi

Beervelde

Beerveldse Baan 28‐30 (Lochristi)

Station met woning van de stationschef aan de lijn Gent‐Antwerpen
gebouwd circa 1904. Typisch eenvoudig plattelandsstation van gele
en oranjekleurige baksteen, met lichte neotraditionele inslag.

stationsgebouw voor WO I
en,
stationschefwo
ningen
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

Valcke Henri (Ontwerper)

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

vakwerkbouw,
neoclassicisme,
neotraditioneel

neotraditioneel

Agie de Selsaeten Pierre
(Ontwerper), Bureau Théophile
(Ontwerper), De Keyser Raoul
(Ontwerper), Elias Etienne
(Ontwerper), Fuchs Louis
(Ontwerper), Lucassen Reinier
(Ontwerper), Raveel Roger
(Ontwerper)
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140312

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Brandstraat 67 (Lochristi)

Vroeger omgracht L‐vormig boerenerf met boomgaard, heden
bewaarde zuidelijke walgracht, overige grachten gedempt. Zuidelijk
georiënteerd boerenhuis van oorspronkelijk zes traveeën onder
zadeldak, uit de 18de eeuw met ten westen aanleunende stallen.

aardappelkelder 18de eeuw,
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140313

Herberg Klein Gent

Lochristi

Beervelde

Breestraat 1 (Lochristi)

Landelijke herberg aan een oude viersprong op de wijk Klein Gent.
Hoekhuis van vier traveeën onder zadeldak waarschijnlijk uit het
midden van de 19de eeuw en bedrijfsgebouw met stallen ten zuiden
op het achtererf.

herbergen,
stallen

derde kwart
19de eeuw

140317

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Cootveld 5 (Lochristi)

Achterin gelegen noordelijk georiënteerd boerenhuis van
oorspronkelijk drie traveeën onder zadeldak met links toegevoegde
travee, vermoedelijk daterend van circa 1800. Verankerde en gewitte
bakstenen voorgevel op gecementeerde en gepikte plint.

boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140318

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw van
Altijddurende Bijstand met linden

Lochristi

Beervelde

Cootveld zonder nummer (Lochristi)

Rechthoekige bakstenen kapel met pannen zadeldak, volgens twee
gevelstenen aan weerszij van de deur dagtekenend van 1861.
Voorgevel naar verluidt later heropgebouwd. Kapel is geflankeerd
door twee lindes.

derde kwart
kapelbomen,
19de eeuw
knotbomen,
gevelniskapelle
n, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140351

Hoeve Ten Bossche

Lochristi

Beervelde

Haanhoutstraat 114 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met rechthoekig
omgracht boerenerf deels afgezoomd door populieren achter een
circa 100 meter lange aarden toegangsweg. Achter de boomgaard
zuidelijk georiënteerd boerenhuis van acht traveeën, onder zadeldak,
met oude kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
schuren, stallen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140352

Boerenwoning

Lochristi

Beervelde

Haanhoutstraat 6 (Lochristi)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, uit het laatste kwart boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw
van de 19de eeuw. Op het achtererf lange haaks ingeplante
bakstenen bedrijfsvleugel onder zadeldak.

140353

De witte hoeve

Lochristi

Beervelde

Haanhoutstraat 71 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen met achterin gelegen noordelijk
georiënteerd boerenhuis van zes traveeën, waarschijnlijk uit de 18de
eeuw. Lange gewitte bakstenen bedrijfsvleugel met zadeldak, aan
weerszij met geknikte dakoverstek. IJzeren toegangshek aan
betonnen pijlers in de haag aan de straat.

1166/1748

datering

18de eeuw
achterhuizen,
bakovens,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

Tilia
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140354

Toegangspoort Haanhouthoeve

Lochristi

Beervelde

Haanhoutstraat 86 (Lochristi)

Gewitte bakstenen toegangspoort met gepikte plint. Brede
korfboogvormige doorrit met kwarthol beloop tussen pilasters.
Lijstgevel met cordonband en kroonlijst onder ezelsrug van drie
pannenrijen.

eerste helft
sites met
15de eeuw
walgracht,
poorten
(bijgebouwen),
dreven

140356

Hoeve 't Walleken

Lochristi

Beervelde

Hanselaarstraat 23 (Lochristi)

Rechthoekige omgrachte hoeve met losse bestanddelen zogenaamd, aardappelkelder eerste kwart
19de eeuw
uitwendig vernieuwd met noordelijk georiënteerd boerenhuis van vijf s,
boerenwoninge
traveeën, naar verluidt uit het begin van de 19de eeuw.
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140357

Boerenarbeiderswoning

Lochristi

Beervelde

Hanselaarstraat 28 (Lochristi)

Achterin gelegen en met de rugzijde naar de straat gekeerd
boerenarbeidershuisje van drie traveeën, van circa 1800.

boerenarbeider eerste kwart
19de eeuw
swoningen,
stallen

140358

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Heistraat 78 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met noordelijk
georiënteerde boerenwoning van vier traveeën, waarschijnlijk
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten oosten op het voorerf gebouwde
lange bakstenen bedrijfsvleugel onder zadeldak met verhoogde
schuurpoort.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140367

Boerenwoning gedateerd 1754

Lochristi

Beervelde

Hoogstraat 3 (Lochristi)

Vroegere boerenwoning, door renovatie sterk gewijzigd; zandstenen boerenwoninge derde kwart
gevelsteen met jaartal 1754 boven de deur.
n
18de eeuw

140376

Onderwijsgebouw Eugenia's School

Lochristi

Beervelde

Kasteelstraat 25 (Lochristi)

onderwijsgebou derde kwart
Meisjesschool, opgericht in 1875 door graaf Ch. de Kerchove de
19de eeuw
Denterghem, kasteelheer te Beervelde. Herkenbaar bouwvolume met wen
deels aangepaste muuropeningen. Bakstenen gebouw van drie
verdiepingen onder zadeldakmet aanpalende deurtravee van twee
bouwlagen onder plat dak.

140384

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Lochristi

Beervelde

Kloosterstraat 2 (Lochristi)

Gemeenteschool en onderwijzerswoning gebouwd op de hoek
Kloosterstraat. Rechthoekig bakstenen gebouw van zeven traveeën
onder zadeldak van circa 1860.

140385

Boerenwoning

Lochristi

Beervelde

Kloosterstraat 5 (Lochristi)

Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, van boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, hoeven,
circa 1800. Ten westen bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak
schuren, stallen, eerste kwart
met dwarsschuur, stallen en wagenhuis.
19de eeuw
wagenhuizen

140390

Bedrijfsvleugel van hoeve met losse
bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Magretstraat 54 (Lochristi)

Lange bakstenen bedrijfsvleugel met paardenstal, wagenhuis,
aardappelkelder met tas, dwarsschuur en koeienstallen met
voederstal onder zadeldak; erfgevel met verhoogde schuurpoort.

aardappelkelder vierde kwart
18de eeuw
s,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140391

Hoeve

Lochristi

Beervelde

Magretstraat 75 (Lochristi)

Hoeve met achterin gelegen naar het zuiden georiënteerd boerenhuis
van zes traveeën met twee traveeën van paardenstal rechts, onder
zadeldak; waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar met diverse
aanpassingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren
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datering

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen
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plantensoort
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140392

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Lochristi

Beervelde

Magretstraat zonder nummer (Lochristi)

Recent herbouwde rechthoekige wegkapel met driezijdige sluiting,
onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140393

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Molenberglaan 14A (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, bereikbaar via een
gebogen populierendreef. Boerenhuis op de plaats van een ouder
boerenhuis aan de oostelijke erfzijde opgericht in 1891. Ten westen
en ten noorden bakstenen bedrijfsvleugels met pannen zadeldaken en
licht aangepaste erfgevels.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140395

Hoeve Grote Most

Lochristi

Beervelde

Moststraat 1 (Lochristi)

Heden hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis van zes
traveeën met links twee aansluitende traveeën van de vroegere
paardenstallen, onder zadeldak, minstens opklimmend tot begin 19de
eeuw maar met 20ste‐eeuwse aanpassingen. Aan weerszij van het
voorerf een bakstenen bedrijfsgebouw met zadeldak met 20ste‐
eeuwse aanpassingen.

vierde kwart
bakovens,
16de eeuw,
hoeven met
20ste eeuw
losse
bestanddelen,
paardenstallen,
boerenwoninge
n, achterhuizen

140409

Drie boerenarbeiderswoningen

Lochristi

Beervelde

Parochiedreef 17‐21 (Lochristi)

Rij van drie boerenarbeiderswoningen met voortuin, van drie of vier
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

140413

Bedrijfsgebouw van hoeve

Lochristi

Beervelde

Pensionaatstraat 1 (Lochristi)

Lang bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen ten
zuiden van de nu verdwenen oorspronkelijke boerenwoning en ten
westen van het nieuwe woonhuis.

hoeven,
schuren, stallen

140416

Raveschoothoeve

Lochristi

Beervelde

Raveschoot 11 (Lochristi)

Heden enkelvoudig rechthoekig omgrachte hoeve met losse
bestanddelen en ijzeren toegangshek aan dito pijlers aan de zuidelijke
walgracht tegenover het nieuwe woonhuis. Ten westen bakstenen
bedrijfsgebouw met pannen zadeldak.

schuren, stallen, derde kwart
18de eeuw
hekken,
hekpijlers, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140421

Boerenwoning

Lochristi

Beervelde

Reigersstraat 24 (Lochristi)

Achterin gelegen boerenhuis van vier traveeën onder zadeldak,
waarschijnlijk uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n

140422

Bedrijfsgebouw van Hoeve Grote Belderik Lochristi

Beervelde

Reigersstraat 9 (Lochristi)

Groot gewit bakstenen bedrijfsgebouw met pannen zadeldak,
minstens uit begin 19de eeuw, met erfgevel met dakoverstek op
houten schoren.

schuren, stallen, eerste kwart
hoeven
19de eeuw

140423

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Rietveldstraat 2 (Lochristi)

Achterin gelegen op het zuiden georiënteerd boerenhuis van zeven
traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Ten oosten
op het voorerf bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur, stallen
en wagenhuis onder zadeldak met verhoogde schuurpoort.

boerenwoninge 17de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140426

Romp van Molen De Visscher

Lochristi

Beervelde

Rivierstraat 12 (Lochristi)

Molenromp van een stenen grondzeiler, die in 1873‐1877 als
oliewindmolen werd opgetrokken door olieslager Jan Waeyenbergh.
In 1881 werd een stoommachine geplaatst.

windmolens
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tweede helft
19de eeuw
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140427

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Beervelde

Rivierstraat 55 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen uit het vierde kwart van de 19de eeuw
met achterin gelegen naar het westen georiënteerd boerenhuis van
zes traveeën onder zadeldak. Lange bakstenen bedrijfsvleugel met
dwarsschuur en stallen onder zadeldak met achteraanbouwsels.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140442

Nieuwhofstede

Lochristi

Beervelde

Terpoelen 1 (Lochristi)

Achterin gelegen rechthoekige omgrachte hoeve met losse
bestanddelen. Ten zuiden en ten westen walgracht afgeboord met
populieren, een rechte populierendreef als toegangsweg en ten
zuiden omhaagd perceel. Naar het zuiden georiënteerd boerenhuis
van zeven traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, dreven,
19de eeuw
stallen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140443

Hoeve Hof ter Poelen

Lochristi

Beervelde

Terpoelen 2 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen op een rechthoekig omgracht erf deels
afgeboord met populieren. IJzeren toegangshek ten zuiden aan
vierkante bakstenen hekpijlers. Op een lichte terp, westelijk
georiënteerd boerenhuis van vijf traveeën onder hoog zadeldak
minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.

abdijhoeven,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140444

Boerenwoning

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 178 (Lochristi)

Achterin gelegen voormalig boerenhuis van zes traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
waterpompen

140445

Bocksgaverhoeve

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 183 (Lochristi)

Ruim 200 meter achterin gelegen rechthoekige omgrachte hoeve met
losse bestanddelen. Boerenhuis ten noorden achter boomgaard
gebouwd op terp met naar het zuiden georiënteerde voorgevel van
zeven traveeën onder zadeldak uit de 17de tot 18de eeuw.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140446

Burgerhuis

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 33 (Lochristi)

Alleenstaand eclectisch getint enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder schilddak. Volgens opschrift in de geprofileerde
hardstenen plint links van de deurportiek gebouwd in 1913 naar
ontwerp van architect O. Clemminck.

burgerhuizen

voor WO I

140447

Dorpswoning

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 4 (Lochristi)

Dorpshuis van drie traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, uit de dorpswoningen 18de eeuw
18de eeuw. De voorgevel werd hersteld in 1945 na oorlogsschade.

140448

Dokterswoning

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 42 (Lochristi)

Dokterswoning gebouwd circa 1904, in omgevende tuin en aan de
straat afgesloten door een lage muur met ijzeren hekwerk en
decoratief toegangshek aan gemetste hekpijlers.

1169/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

dokterswoninge eerste helft
20ste eeuw
n, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Clemminck Homère (Ontwerper)
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140449

Jongensschool

Lochristi

Beervelde

Toleindestraat 7 (Lochristi)

Voormalige jongensschool opgericht circa 1885 door graaf Ch. de
Kerchove de Denterghem, kasteelheer van Beervelde. Bakstenen
gebouw van twee verdiepingen met vijf traveeën van de vroegere
woning en tien van het schoolgebouw, onder zadeldak.

onderwijzerswo vierde kwart
19de eeuw
ningen,
onderwijsgebou
wen

140450

Herenhuis

Lochristi

Beervelde

Tollekenswegel 1 (Lochristi)

voor WO I,
Herenwoning aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid. Ruim voormalig herenhuizen,
bloemistenhuis, naar verluidt verbouwing en vergroting van 1935 van tuinbouwbedrij interbellum
ven
een kleinere woning uit begin 20ste eeuw. Achteran aansluitende
bijgebouwen van voormalig bloemisterijbedrijf.

140451

Hoeve 't Blauwhof

Lochristi

Beervelde

Voldersstraat 13 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen op een rechthoekig omgracht erf.
Boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend
tot de 18de eeuw. Lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur,
stallen en wagenhuis en kleine stal met bakoven.

18de eeuw
achterhuizen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140453

Hovenierswoning van Kasteel Ertbuer

Lochristi

Beervelde

Vossenstraat 21 (Lochristi)

Hovenierswoning, paardenstallen en koetshuis van het Kasteel
Ertbuer, gebouwd ten noorden van de omgrachte oude kasteelsite,
achter de gracht die het kasteelpark aan de straat begrenst.
Rechthoekig bakstenen gebouw van één verdieping onder schilddak,
waarschijnlijk gelijktijdig gebouwd met het kasteel in 1876.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
paardenstallen

140454

Kasteeldomein Ertbuer

Lochristi

Beervelde

Vossenstraat 21‐23 (Lochristi)

Binnen het huidige kasteeldomein in landschappelijke stijl met vijver
bleven de buitenste walgrachten van een oudere kasteelsite grosso
modo bewaard. Bak‐ en hardstenen kasteel in neoclassicistische stijl,
volgens plintsteen in de rechter zijgevel gebouwd in 1876 naar
ontwerp van architecten gebroeders Brunau. Gewit ijzeren
toegangshek aan twee geblokte hardstenen hekpijlers met
siervaasbekroning; aansluitende ijzeren brugleuningen en kettingen
aan paaltjes. Aan drie zijden ommuurde rechthoekige moestuin en
twee kleine serres. Ten noorden van de omgrachte oude kasteelsite,
achter de gracht die het kasteelpark aan de straat begrenst, staat de
voormalige hovenierswoning, paardenstallen en koetshuis van het
kasteel.

serres, kastelen vierde kwart
19de eeuw,
(woningen),
18de eeuw
sites met
walgracht,
dreven,
hekpijlers,
hekken, private
parken,
ommuurde
moestuinen,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
paardenstallen

140455

Hoeve Goed te Magerheit

Lochristi

Beervelde

Vossenstraat 24 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen en deels bewaarde walgrachten. Goed
bewaard achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën onder
zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw. lange bakstenen
bedrijfsvleugel met dwarsschuur, stallen en wagenhuis onder
overstekend zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakhuis
achter de boerenwoning.

schuren, hoeven tweede helft
19de eeuw,
met losse
bestanddelen, 17de eeuw
sites met
walgracht,
bakhuizen,
wagenhuizen,
stallen,
boerenwoninge
n

140272

Villa Maria

Lochristi

Lochristi

Antwerpse Steenweg 20 (Lochristi)

Achterin gelegen alleenstaande bloemistenwoning, gebouwd in 1905
naar ontwerp van architect J. Rooms. Bak‐ en natuurstenen
dubbelhuis in eclectische stijl, van drie traveeën en twee bouwlagen
onder steil leien schilddak.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1170/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

neoclassicisme

Gebroeders Brunau (Ontwerper)

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)
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140273

Tweegezinswoning Villa Paula

Lochristi

Lochristi

Antwerpse Steenweg 25‐27 (Lochristi)

Imposante tweegezinswoning met kasteelallures gebouwd in
opdracht van de gebroeders Van Acker wier bloemisterijbedrijf aan
de overkant van de steenweg lag. Volgens archiefstukken en oude
prentbriefkaarten gebouwd naar opdracht van architect J. Rooms in
1906.

hekpijlers, villa's voor WO I
(bouwkundig
erfgoed)

140274

Villa Johanna

Lochristi

Lochristi

Antwerpse Steenweg 43 (Lochristi)

Ruime bakstenen villa met cottage‐allures, daterend van 1926‐1927
naar ontwerp van van architect Maurice De Wilde. Woonhuis van de
voormalige handelsbloemisterij Demijer met ondiepe voortuin
afgesloten door ijzeren leuning. Aangebouwde dienstwoning in
aanverwante stijl.

personeelswoni interbellum
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140275

Bloemistenvilla in nieuwe zakelijkheid

Lochristi

Lochristi

Antwerpse Steenweg 92 (Lochristi)

Grote rode bakstenen bloemistenvilla in nieuwe zakelijkheid naar
verluidt gebouwd in 1932‐1933 naar ontwerp van architect Maurice
De Wilde.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140296

Hoeve Loose goed

Lochristi

Lochristi

Beerveldse Baan 2 (Lochristi)

Grote breed omgrachte hoeve vroeger zogenaamd "Loose goed"
heden naar verluidt zogenaamd "Hof de Lozen Boer". Erftoegang
oorspronkelijk over de zuidelijke walgracht (gedempt). Oude
hoevegebouwen in 1920 vervangen door het huidig boerenhuis en
aanpassing van de bedrijfsgebouwen.

interbellum
hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n

140297

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Beerveldse Baan 20 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis van
negen traveeën, onder zadeldak; aanpassing uit midden 19de eeuw
van een ouder boerenhuis. Ten noordoosten: lange bakstenen
bedrijfsvleugel, vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

gevelniskapelle 19de eeuw
n, achterhuizen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140305

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Bosdreef 104 (Lochristi)

dorpswoningen, derde kwart
Aangepast dorpshuis, enkel vermeldenswaardig omwille van de
gedenktekens 19de eeuw
hardstenen gedenksteen aan de oprichting van de Loboskapel in
1607, die in 1874 bij de bouw van de woning werd ingemetseld in de
zijgevel.

140306

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Bosdreef 79 (Lochristi)

Gerenoveerde voormalige hoeve met losse bestanddelen met naar
het zuiden georiënteerd bakstenen boerenhuis van acht traveeën
onder zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

140307

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Boskapellaan 2 (Lochristi)

Zuidelijk georiënteerde dorpswoning met voortuin. Breedhuis van
anderhalve bouwlaag wellicht teruggaand op een lagere woning die
in oorsprong minstens opklom tot de eerste helft van de 19de eeuw
of de tweede helft van de 18de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

140308

Herberg In 't Kapelhof

Lochristi

Lochristi

Boskapellaan 38 (Lochristi)

Voormalige herberg met deels leesbaar opschrift boven de deur: "In 't dorpswoningen, tweede kwart
herbergen
19de eeuw,
Kapelhof". Dorpswoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder
derde kwart
zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), vermoedelijk uit
19de eeuw
midden 19de eeuw. Verankerde gewitte bakstenen lijstgevel met
rechthoekige muuropeningen.

140309

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Boskapellaan 7 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen gebouwd circa 1890 ter vervanging
van een oudere boerderij. Boerenburgerhuis met voortuintje
afgesloten door een geschilderde decoratieve ijzeren afsluiting aan
vier ronde hekpijlertjes. Haaks achter aangebouwde stallen en schuin
ingeplante rechthoekige bakstenen dwarsschuur met overstekend
pannen zadeldak.

1171/1748

datering

interbellum

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Rooms Jan (Ontwerper)

De Wilde Maurice (Ontwerper)

modernisme

De Wilde Maurice (Ontwerper)
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140310

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lobos

Lochristi

Lochristi

Boskapellaan zonder nummer (Lochristi)

ommegangen,
Kapel met zeven statiën van Onze‐Lieve‐Vrouw der Zeven Weeën
bedevaartkapell
ingeplant op een aan drie zijden omhaagd en met geknotte linden
omzoomd plantsoen. Huidige Loboskapel opgericht in 1895 door de en
toenmalige eigenares van de grond en van Kasteel Rozelaar.
Neogotische bak‐ en natuurstenen kapel met vierkante portiek. Zeven
statiën gewijd in 1894.

140311

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Bosstraat 29 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen omheind door een meidoornhaag.
Achterin gelegen naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van vijf
traveeën, onder zadeldak, daterend van circa 1900. Ten oosten op het
voorerf lange bakstenen bedrijfsvleugel.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hagen,
schuren, stallen, voor WO I
wagenhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

140314

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Bunder 19A (Lochristi)

Boerenhuis van zeven traveeën, onder zadeldak, tussen zijaandaken
met vlechtingen. Jaarankers 1780 op de gewitte zijpuntgevel rechts.
Bakstenen dwarsschuur met stallen onder zadeldak vermoedelijk uit
het vierde kwart van de 19de eeuw, kleine gewitte bakstenen stal en
bakhuis.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140324

Dekenij Sint‐Nicolaasparochie

Lochristi

Lochristi

Dekenijstraat 1 (Lochristi)

Dekenij met ruime achterliggende tuin naast het kerkplantsoen.
Voormalig buitenverblijf van de familie Cocquyt‐Baert, sinds 1872 in
gebruik genomen als pastorie en sinds 1910 dekenij.

burgerhuizen,
dekenijen,
gedenktekens

tweede kwart
19de eeuw

140325

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Dekenijstraat 22 (Lochristi)

Dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak met dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
centrale kleine houten dakkapel, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

140327

Boerenwoningen

Lochristi

Lochristi

Dekenijstraat 34 (Lochristi)

Pittoresk ensemble gevormd door drie aan elkaar palende en haaks
op de straat ingeplante boerenhuisjes uit de 18de of 19de eeuw met
verspringende daknok en grotendeels afzonderlijk omhaagde voor‐ en
achtertuintjes.

waterpompen,
stallen, hoeven,
hagen,
duivenverblijve
n,
boerenwoninge
n

140326

Rijkswachtkazerne

Lochristi

Lochristi

Dekenijstraat 3‐5 (Lochristi)

Rijkswachtkazerne, naar verluidt gebouwd circa 1900. Hoog
onderkelderd bakstenen gebouw van twee verdiepingen en vijf
traveeën onder zadeldak.

rijkswachtkazer vierde kwart
nes
19de eeuw,
voor WO I

140328

Parochiekerk Sint‐Nicolaas

Lochristi

Lochristi

Dekenijstraat zonder nummer (Lochristi)

In 1156 stond er te Lochristi reeds een kapel die afhing van de Heilig
Kerstkerk te Gent, waarschijnlijk op de plaats van de huidige kerk.
Heden georiënteerde bakstenen, transeptloze driebeukige
plattelandskerk in classicistische stijl. Oudste deel van de kerk:
vierkante gotische kruisingstoren van Balegemse en Ledische
kalkzandsteen uit de 15de eeuw onder korte leien spits.

parochiekerken 15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140329

Stelplaats van buurtspoorlijn

Lochristi

Lochristi

Denen 1 (Lochristi)

Voormalige stelplaats van de buurtspoorweglijn Gent Heirnisse‐
Lochristi. Plannen voor de achterin gelegen loods, oorspronkelijk voor
stoomtrams, daterend van 1902. Rechthoekig bakstenen gebouw van
één bouwlaag en twaalf traveeën lang, onder zadeldak. Bij de straat
alleenstaande woning, oorspronkelijk met bijbehorend bureel en
watertoren voor de stoomtrams, volgens plannen daterend van 1914.

dorpswoningen, voor WO I
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen,
stelplaatsen,
watertorens

1172/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw,
19de eeuw,
18de eeuw

gotiek,
classicisme

Hanselaer Remi (Ontwerper)
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140330

Omwalde hoevesite met bedrijfsvleugel

Lochristi

Lochristi

Denen 121 (Lochristi)

vierde kwart
hekken,
Lange bakstenen bedrijfsvleugel met stallen, dwarsschuur en
19de eeuw
wagenhuis, aanpassing uit de 20ste eeuw van een oudere constructie hekpijlers,
schuren, stallen,
op een rechthoekige omwalde hoevesite.
wagenhuizen,
sites met
walgracht

140331

Villa ontworpen door Emile De Nil

Lochristi

Lochristi

Denen 61 (Lochristi)

villa's
Villa in nieuwe zakelijkheid naar verluidt gebouwd in 1936 naar
(bouwkundig
ontwerp van architect Emile De Nil. Onderkelderde woning van het
voormalig tuinbouwbedrijf A.G. Van Damme. Opvallende constructie erfgoed)
met contrasterende bouwvolumes en kleurrijk bouwmateriaal.

140332

Boerenwoning

Lochristi

Lochristi

Doornzelestraat 27 (Lochristi)

Achterin gelegen naar het zuiden georiënteerde boerenwoning.
Voorerf afgesloten door een gemengde haag. Aangepaste 18de‐
eeuwse boerenwoning van zes traveeën met zadeldak.

140333

Herenhuis

Lochristi

Lochristi

Dorp‐Oost 13 (Lochristi)

Herenhuis met eclectische inslag van circa 1910. Dubbelhuis van vier herenhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder leien bedaking met twee
mansardevensters.

140334

Neoclassicistische villa

Lochristi

Lochristi

Dorp‐Oost 17, 17A (Lochristi)

Neoclassicistische villa, volgens archiefstukken van 1828 naar
ontwerp van architect Louis Minard. Omringende tuin aan de straat
afgesloten door een decoratieve ijzeren afsluiting aan dito hekpijlers
en met twee openzwaaiende hekken.

volières, villa's tweede kwart
19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
hekken,
dokterswoninge
n

140335

Herenhuis

Lochristi

Lochristi

Dorp‐Oost 41 (Lochristi)

Voormalige dokters‐, brouwers‐ en burgemeesterswoning, volgens
oude prentbriefkaart van Dr. Pr. Vermeulen. Alleenstaand herenhuis
van 1905 van twee bouwlagen en vier traveeën, heden onder
zadeldak voorheen echter een geknikt zadeldak met klimmende
dakkapellen, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.

brouwerswonin voor WO I
gen,
dokterswoninge
n

140336

Brouwerswoning

Lochristi

Lochristi

Dorp‐Oost 5 (Lochristi)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit midden 19de eeuw met latere aanpassingen.

brouwerswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140337

Oorlogsmonument

Lochristi

Lochristi

Dorp‐Oost zonder nummer (Lochristi)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lochristi. De
beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

140348

Bedrijfsvleugel van voormalige hoeve

Lochristi

Lochristi

Dorpsstraat 26 (Lochristi)

Haaks ingeplante lange bakstenen bedrijfsvleugel van voormalige
hoeve met pannen zadeldak en jaarankers 1861 op de
straatpuntgevel. De boerenwoning is sterk gerenoveerd.

schuren,
hekken,
hekpijlers,
hoeven

derde kwart
19de eeuw

140349

Heilige Antoniuskapel

Lochristi

Lochristi

Dorpsstraat zonder nummer (Lochristi)

Rechthoekige rode bakstenen kapel met driezijdige sluiting onder
leien bedaking. Jaartal 1870 in uitspringende grijze bakstenen cijfers
tussen de pilasters die de kapel rondom ritmeren.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

140338

Burgerhuis

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 101 (Lochristi)

Neoclassicistisch getint burgerhuis in omringende tuin. Dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder schilddak, daterend van
circa 1850.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140339

Burgerhuis

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 138 (Lochristi)

Burgerhuis in omringende tuin. Dubbelhuis van twee bouwlagen en
burgerhuizen
vijf traveeën, onder schilddak, waarschijnlijk uit het vierde kwart van
de 19de eeuw.

1173/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

De Nil Emile (Ontwerper)

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
bakhuizen
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

De Beule Aloïs (Ontwerper)
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140340

Villa Braeckman met tuin en Onze‐Lieve‐
Vrouwkapel

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 148, Kapelleken zonder
nummer (Lochristi)

Eclectische villa uit 1903 van twee bouwlagen en twee traveeën, naar
ontwerp van architect J. Room. Rechts in de tuin afzonderlijke
vroegere conciërgewoning aangepast tot garage en achterin de tuin
gebouwde rechthoekige neogotisch getinte wegkapel van
onregelmatig gekapte grijze natuursteen, onder leien zadeldak,
opgericht circa 1913.

conciërgewonin voor WO I
gen, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wintertuinen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140341

Slagerij

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 47 (Lochristi)

Rijhuis met slagerswinkel van de familie Van Acker, naar verluidt
gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect J. Rooms. Rode
bakstenen lijstgevel met gele bakstenen banden en twee rijen
sierankers.

slagerijen

140342

Gemeentehuis van Lochristi

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 52 (Lochristi)

Aan de straat palende herenwoning met achterliggend park, gebouwd herenhuizen
door geneesheer Rommel in de periode 1770‐1780. Merkwaardige
classicistische voorgevel met elementen in Lodewijk XV‐ en XVI‐stijl.
Voormalig herenhuis aangekocht in 1961 door de gemeente,
sindsdien gemeentehuis.

tweede helft
18de eeuw

classicisme

140343

Villa's Van der Linden

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 57‐59 (Lochristi)

burgerhuizen
Opmerkelijk ensemble gevormd door twee bij elkaar horende
voorgevels in art‐decostijl van twee rijhuizen van drie traveeën en
twee bouwlagen, onder geknikt zadeldak, daterend van circa 1925 en
naar ontwerp van architect Félicien Bilsen.

interbellum

art deco

140344

Villa Ch. Vuylsteke

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 73 (Lochristi)

Herenhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl met omringende tuin, daterend
van voor 1830 en twee keer uitgebreid: op het einde van de 19de
eeuw met een massieve vierkante toren links en op het einde van de
jaren 1940. Achter de woning bewaarde schuur in 1887 in het
kadaster geregistreerd.

herenhuizen,
schuren

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

neoclassicisme

140345

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 74 (Lochristi)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak, in
kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw doch diverse keren
aangepast.

dorpswoningen 18de eeuw

140346

Villa Van Eeckhoute

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 89 (Lochristi)

Vroegere oranjerie van circa 1890, veranderd circa 1900 in een huis
met later bijgevoegde erker en watertoren links. Neoclassicistisch
getint dubbelhuis van drie traveeën, deels één en twee bouwlagen
onder mansardedak.

oranjeries,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
watertorens

140347

Villa J. De Puysseleyr

Lochristi

Lochristi

Dorp‐West 93 (Lochristi)

Ruime gele bakstenen villa, verbouwing van 1930 van een bestaande villa's
(bouwkundig
woning naar verluidt naar ontwerp van architect M. De Backer.
Voortuin met decoratieve betonnen afsluiting aan bakstenen pijlers. erfgoed)

140359

Herberg

Lochristi

Lochristi

Hijfte‐Center 1 (Lochristi)

Boerenhuis van zes traveeën, onder steil zadeldak met hogere nok
boven de twee rechtse traveeën; jaarankers 1756 op de linker
zijpuntgevel met vlechtingen.

herbergen

derde kwart
18de eeuw

140360

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Hijfte‐Center 21‐23 (Lochristi)

Voormalige hoeve, naar verluidt tot 1925 met bakkerij en winkel.
Achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak,
vermoedelijk vergroting uit het vierde kwart van de 19de eeuw van
een ouder kleiner huis. Rechts op het voorerf ingeplante bakstenen
dwarsschuur met stallen, voorzien van jaarankers 1869 op de
straatpuntgevel.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140361

Klooster van de zusters van
Barmhartigheid van Ronse

Lochristi

Lochristi

Hijfte‐Center 35, 35A (Lochristi)

Voormalig klooster van de zusters van Barmhartigheid van Ronse,
gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Gaston Vandenheuvel
en opgericht voor de bediening van de erachter gelegen vroegere
zogenaamde Mariaschool.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

interbellum

1174/1748

datering

stijl
eclecticisme

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Rooms Jan (Ontwerper)

Rooms Jan (Ontwerper)

Bilsen Félicien (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

De Backer M. (Ontwerper)

Vandenheuvel Gaston
(Ontwerper)
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140362

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Middelaresparochie

Lochristi

Lochristi

Hijfte‐Center 40 (Lochristi)

Pastorie van Hijfte gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect
Gaston Vandenheuvel. Alleenstaand bak‐ en hardstenen dubbelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen met tentdak.

pastorieën

interbellum

140363

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Middelares

Lochristi

Lochristi

Hijfte‐Center zonder nummer (Lochristi)

Moderne bakstenen kerk met gestileerde gotische elementen, naar
ontwerp van architect Adrien Bressers. Inwijding op 25 maart 1952.

parochiekerken na WO II

140364

Hoeve

Lochristi

Lochristi

Hoekskensstraat 126 (Lochristi)

Naar het zuidwesten georiënteerd achterin gelegen boerenhuis van
zes traveeën met zadeldak, in kern waarschijnlijk opklimmend tot de
18de eeuw maar aangepast in de loop van de 20ste eeuw. Aan de
straat palende bakstenen bedrijfsvleuge onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
20ste eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

140369

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Kapelleken 40 (Lochristi)

Hoekhuis met Hijftestraat van circa 1900. Gewit bakstenen dorpshuis dorpswoningen vierde kwart
van één bouwlaag onder rechts afgewolfd pannen zadeldak.
19de eeuw,
voor WO I

140373

Twee boerenwoningen

Lochristi

Lochristi

Kapiteinsstraat 23‐25 (Lochristi)

Twee aanpalende naar het zuiden georiënteerde boerenwoningen
waarschijnlijk uit de 18de eeuw, met doorlopende verankerde en
gewitte voorgevel onder pannen zadeldak. Ten westen parallel aan de
straat bakstenen stallen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
waterpompen

140374

Boerenburgerhuis van hoeve met losse
bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Kasteeldreef 27 (Lochristi)

Boerenburgerhuis van achterin gelegen en vroeger rechthoekig
omgrachte voormalige hoeve met losse bestanddelen.

boerenburgerhu eerste helft
16de eeuw
izen, hoeven
met losse
bestanddelen

140375

Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Lochristi

Lochristi

Kasteeldreef 31 (Lochristi)

Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef,
Stationsstraat en de Ledebeek. Site met walgrachten in oorsprong
opklimmend tot de late middeleeuwen. Huidig kasteel als
buitenplaats opgericht naar plannen van 1833 naar ontwerp van
architect Louis Minard door aanpassing van de vroegere
paardenstallen, serre en oranjerie, van 1782‐1783.

boerenwoninge
n, dreven,
duivenverblijve
n, hekken,
hekpijlers,
kasteelhoeven,
kippenhokken,
koetshuizen,
landhuizen,
oranjeries,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, serres,
bakhuizen,
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht

140389

Boerenwoning

Lochristi

Lochristi

Lichtelarestraat 43 (Lochristi)

Naar het zuiden georiënteerde boerenwoning, verscholen achter
smalle omhaagde voortuin, met rechts aansluitende stallen, onder
zadeldak, oude 17de‐eeuwse kern met diverse latere aanpassingen.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
stallen

140398

Dorpswoning

Lochristi

Lochristi

Nieuwstraat 40 (Lochristi)

Bloemistenhuisje van één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak, dorpswoningen eerste helft
uit begin 20ste eeuw.
20ste eeuw

140399

Boerenwoning van voormalige hoeve

Lochristi

Lochristi

Ommegangstraat 8 (Lochristi)

Zuidoost‐georiënteerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak
uit de 18de eeuw met links twee later bijgevoegde traveeën onder
zadeldaken.

1175/1748

13de eeuw,
14de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

boerenwoninge 18de eeuw
n

stijl

plantensoort

context

persoon
Vandenheuvel Gaston
(Ontwerper)

Bressers Adrien (Ontwerper)

rococo,
neoclassicisme

Drieghe Frans (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper)
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140410

Hoeve met omgrachting

Lochristi

Lochristi

Pauwstraat 108 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met gedeeltelijk
bewaarde haast vierkante omgrachting en bereikbaar via een bijna
300 meter lange populierendreef. Als omgrachte hoeve afgebeeld op
een kaart van P. Benthuys van 1721. Boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, met oude kern, minstens uit begin 18de eeuw.

hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
herbergen,
dreven,
boerenwoninge
n

tweede kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

140411

Hoeve

Lochristi

Lochristi

Pauwstraat 15 (Lochristi)

Achterin gelegen omgrachte hoeve met rechte toegangsweg.
Woonhuis bestaande uit drie verschillende aaneenpalende gedeelten
met dezelfde nokrichting. Rechter zijtuitgevel met twee zandstenen
gevelstenen voorzien van het opschrift ANNO 1679. Afzonderlijke
lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur en stallen, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

sites met
walgracht,
stallen, schuren,
hoeven,
boerenwoninge
n

tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

140412

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Pauwstraat 154 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve binnen bewaarde onregelmatige
rechthoekige omgrachting met erftoegang midden de zuidwestelijke
walgracht bereikbaar via lange populierendreef. Voormalig
boerenhuis van zes traveeën met oude kern, minstens uit de 18de
eeuw. Stalvleugel van vier traveeën en 50 meter lange,
indrukwekkende gebogen gewitte bakstenen bedrijfsvleugel met
stallen, wagenhuis, aardappelkelder en dwarsschuur.

aardappelkelder 18de eeuw,
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, dreven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140424

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Ringstraat 10 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen in oorsprong minstens uit de eerste
helft van de 19de eeuw maar aangepast in de eerste helft van de
20ste eeuw. Boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak. Op het
voorerf lange bakstenen bedrijfsvleugel, verbouwde dwarsschuur,
stallen en wagenhuis.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140425

Pijlerkapel

Lochristi

Lochristi

Ringstraat zonder nummer (Lochristi)

Lage en brede pijlerkapel op hoek Verleydonckstraat. Rechthoekige
pijlerkapellen
gewitte bakstenen sokkel met vernieuwde puntgevel onder zadeldak.

140428

Hoeve en pijlerkapel

Lochristi

Lochristi

Rostijnenstraat 22 (Lochristi)

boerenwoninge vierde kwart
Hoeve met aangepaste boerenwoning uit eind 19de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
vermeldenswaardig omwille van de pijlerkapel aan de straat, met
beeldje van gekroonde Onze‐Lieve‐Vrouw met Kind. L‐vormige aan de pijlerkapellen
straat palende bedrijfsvleugel.

140429

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Rostijnenstraat 51 (Lochristi)

Hoeve met achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën onder
zadeldak, uit de 18de eeuw. Ten oosten haaks ingeplante, bakstenen
dwarsschuur met stallen en wagenhuis, onder zadeldak met
jaarankers 1829 op de straatpuntgevel.

1176/1748

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon
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140430

Pachthoeve Wispelaere Goed

Lochristi

Lochristi

Rostijnenstraat 61 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen gebouwd op de zuidelijke helft van de
site met samengestelde omgrachting. Bakstenen poortgebouw aan de
westelijke walgracht. Ten zuiden zijdelings aangebouwde lage
stalvleugel met pannen zadeldak en een bredere varkensstal.Ruime
boerenwoning van acht traveeën, waarschijnlijk uit de eerste helft
van de 18de eeuw.

aardappelkelder eerste helft
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
stallen,
kastkapellen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140433

Onderwijzerswoning

Lochristi

Lochristi

Schoolstraat 16 (Lochristi)

onderwijzerswo vierde kwart
Onderwijzerswoning van de gemeenteschool centrum. Dubbelhuis
19de eeuw
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd circa ningen
1885 in de semi‐officiële bouwstijl eigen aan de Oostvlaamse
gemeentescholen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

140434

Villa

Lochristi

Lochristi

Schoolstraat 47 (Lochristi)

interbellum
Villa van de bloemisten Adriaenssens‐Prové. Bakstenen villa met art‐ hekken,
hekpijlers, villa's
deco‐inslag uit 1930, naar verluidt naar ontwerp van architect
(bouwkundig
Richard Deweirdt.
erfgoed)

140436

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Slagmanstraat 37 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen en rood‐ en witgeschilderd ijzeren
toegangshek aan betonnen hekpijlers met
bolornament.Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak
waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar aangepast midden 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

140438

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Smalle Heerweg 164 (Lochristi)

Circa 250 meter achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen.
Naar het zuiden georiënteerd L‐vormig boerenhuis van zes traveeën
breed, onder zadeldaken, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140440

Hoeve met duiventoren

Lochristi

Lochristi

Smalle Heerweg 62 (Lochristi)

Grote hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van acht of
tien traveeën, onder zadeldak. Vierkante duiventoren van drie meter
en twee bouwlagen onder steil zadeldak, waarschijnlijk uit de 18de
eeuw. Bakstenen dwarsschuur en stallen uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
duiventorens,
hoeven met
losse
bestanddelen

1177/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Deweirdt Richard (Ontwerper)
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140441

Neerhof van Kasteel Rozelaar

Lochristi

Lochristi

Stationsstraat 103, 107, 105A (Lochristi)

Vroegere dienstgebouwen en kasteelhoeve ingeplant aan weerszij
van de westelijke toegangsweg naar het kasteelpark met kasteel.
Gecementeerde toegangsbrug over de westelijke walgracht aan de
straat, met gebogen lage leuningen tussen vierkante postamenten.

hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
kasteelhoeven,
kippenhokken,
koetshuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
toegangsbrugge
n

16de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

140452

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Lochristi

Voordestraat 37 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met naar het oosten boerenwoninge 18de eeuw
n,
georiënteerd boerenhuis van zeven traveeën, onder zadeldak,
paardenstallen,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw.
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140299

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Bommel zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

140300

Overblijfsel van Torregoed

Lochristi

Zaffelare

Bosdam 60 (Lochristi)

Huidig woonhuis van het tuinbouwbedrijf zou gedeeltelijk een
overblijfsel zijn van het vroeger neerhof, mogelijk opklimmend tot de
15de eeuw en als dusdanig tot de oudste gebouwen van Zaffelare
behorend. Bestaand uit een hoog rechthoekig gebouw van één
verdieping onder afgewolfd schilddak.

tuinbouwbedrij 15de eeuw
ven,
boerenwoninge
n, abdijhoeven

140304

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Bosdam zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140303

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Bosdam zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140302

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Bosdam zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140301

Pijlerkapel

Lochristi

Zaffelare

Bosdam zonder nummer (Lochristi)

Pijlerkapel deel uitmakend van de ommegang van de Rozenkrans van ommegangen,
1889 met afbeelding van het tweede mysterie namelijk Maria bezoekt pijlerkapellen
haar nicht Elisabeth.

1178/1748

WO I

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140315

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zaffelare

Busstraat 11 (Lochristi)

Hoeve met achterin gelegen naar het zuiden georiënteerd boerenhuis
van zes traveeën, onder zadeldak, gebouwd in 1841 ter vervanging
van een ouder boerenhuis. Ten westen op het voorerf: bakstenen
bedrijfsgebouw uit 1838 onder afgewolfd zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

140319

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Dam 106 (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

140320

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zaffelare

Dam 65 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van drie traveeën
onder zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Bescheiden bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen
onder zadeldak op het achtererf.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140321

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Dam 73 (Lochristi)

bunkers
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung. Gezien
de ligging had hij tot doel de overgang over de Zuidlede te
verdedigen.

WO I

140323

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Dam zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140322

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Dam zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140368

School en kapel van de zusters van Liefde
van Jezus en Maria

Lochristi

Zaffelare

Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan 4,
Zaffelare‐Dorp 2 (Lochristi)

Schoolgebouwencomplex waarvan het oudste deel gevormd wordt
door de lagere school of de rechtervleugel aan de straat, opgericht in
1867. Het links aansluitend vroeger schoolgebouw is vermoedelijk
van circa 1880. Achterin de tuin opgerichte Onze‐Lieve‐Vrouwekapel,
gedateerd 1850. Het klooster en rustoord zijn inmiddels verhuisd
naar de nieuwe rust‐ en verzorgingsinstelling Sint‐Vincentius van
1981.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed), lagere
scholen,
gevelniskapelle
n

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

140371

Pijlerkapel

Lochristi

Zaffelare

Kapelstraat zonder nummer (Lochristi)

Hardstenen pijlerkapel onder lindeboom, deel uitmakend van de
ommegang van de Rozenkrans van 1889. Negende statie van de
ommegang voorstellend de Kruisdraging van Jezus.

ommegangen,
pijlerkapellen

vierde kwart
19de eeuw

140370

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Lochristi

Zaffelare

Kapelstraat zonder nummer (Lochristi)

Eenvoudige bakstenen wegkapel gelegen op de hoek Molenstraat op betreedbare
de plaats waar minstens sinds 1767 een kapel stond.
kapellen (klein
erfgoed)

140372

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zaffelare

Kapiteinsstraat 10 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen met naar het zuiden georiënteerd
boerenhuis van negen traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw. Ten
zuiden bakstenen dwarsschuur met wagenhuis en stallen onder
zadeldak uit de 19de eeuw.

1179/1748

datering

WO I

vanaf 1975

18de eeuw,
achterhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon
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140377

Café Sint Hubertus

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 1, Zaffelare‐Dorp 47 (Lochristi) Huidig bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën
onder zadeldak, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.

cafés

tweede helft
19de eeuw

140378

Burgerhuis

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 22 (Lochristi)

Alleenstaand burgerhuis met omringende tuin. Onderkelderd huis van burgerhuizen
twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

140379

Brouwershuis

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 24 (Lochristi)

brouwerijen,
Burgerhuis met omringende beboomde tuin, gebouwd in 1851.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak. Ten brouwerswonin
gen
noorden, leegstaand voormalig brouwerijgebouw. Lang bakstenen
landelijk bedrijfsgebouw onder zadeldak met jaarankers 1839 op de
straatpuntgevel.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140380

Notariswoning

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 26 (Lochristi)

Herenhuis met omringend park, gebouwd in 1884 door notaris C.
Haverbeke. In 1890 verkocht aan notaris C. Van Goethem. In 1906
aangekocht door A. Van Hecke, befaamd bloemist die in 1893 een
tuinbouwbedrijf begon in de Kerkstraat.

140381

Bloemistenhuis uit 1900

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 30 (Lochristi)

Eclectisch dubbelhuis uit 1900 van drie traveeën en twee bouwlagen herenhuizen
onder zadeldak tussen zijtrapgevels; op stilistische gronden
waarschijnlijk toe te schrijven aan architect J. Rooms.

140382

Kasteel Dr. Waelkens

Lochristi

Zaffelare

Kerkstraat 37 (Lochristi)

140383

Villa

Lochristi

Zaffelare

140386

Duitse bunker

Lochristi

140387

Hoeve 't Sionghengoed

140388

140394

notariswoninge vierde kwart
19de eeuw
n, parken,
serres,
tuinbouwbedrij
ven

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

Voormalig dokters‐ en bloemistenhuis. Geneesheer J.‐B. Waelkens
richtte in 1896 een bloemisterij op in de Kerkstraat gevolgd door de
bouw van zijn woonhuis in 1901. Oorspronkelijke bak‐ en hardstenen
villa in eclectische stijl naar ontwerp van architect J. Rooms.

tuinbouwbedrij voor WO I,
vierde kwart
ven,
dokterswoninge 19de eeuw
n

eclecticisme

Rooms Jan (Ontwerper)

Kerkstraat 62 (Lochristi)

Voormalige notariswoning gebouwd in 1913 door notaris Mabilde
naar ontwerp van architect O. Clemminck. Bakstenen villa met
omringende tuin.

voor WO I
garages,
notariswoninge
n, serres, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Zaffelare

Koedreef zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

Lochristi

Zaffelare

Leemstraat 46 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen en 80 meter lange
gekasseide rechte populierendreef met laag ijzeren toegangshek aan
de oostkant van het erf. Boerenwoning van zes traveeën met zadeldak
opgetrokken van circa 1591. Ten westen lang bakstenen
bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
16de eeuw
n, dreven,
hekken,
schuren, stallen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

Drie pijlerkapellen

Lochristi

Zaffelare

Leemstraat zonder nummer, zonder
nummer (Lochristi)

Drie pijlerkapellen deel uitmakend van de ommegang van de
Rozenkrans opgericht in 1889.

ommegangen,
pijlerkapellen

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zaffelare

Molenstraat 21 (Lochristi)

Hoeve met losse bestanddelen en deels omhaagd voorerf. Bakstenen
pijlerkapel met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje naast het laag ijzeren
toegangshek aan betonnen pijlers. Achterin gelegen boerenwoning
van zes traveeën onder zadeldak met rechts zijaandak met
vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, hekken,
hekpijlers,
20ste eeuw
stallen,
pijlerkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen
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WO I

vierde kwart
19de eeuw

Clemminck Homère (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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gemeente
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korte beschrijving

typologie

datering

stijl

140396

Kasteel van de Woestijne

Lochristi

Zaffelare

Nerenhoek 35‐37 (Lochristi)

Herenhuis met ruime omringende tuin. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, opklimmend tot de
eerste helft van de 18de eeuw. In de jaren 1920 aangepast door
architect V. Vaerwyck. De maalderij is ondergebracht in een lang
rechthoekig bakstenen gebouw van één verdieping. Het vervangt
gedeeltelijk een ouder bijgebouw wellicht uit de 18de eeuw.

tuinbouwbedrij
ven, rosmolens,
maalderijen,
landhuizen,
koetshuizen,
hovenierswonin
gen,
herenhuizen,
hekpijlers,
hekken

eerste helft
18de eeuw,
20ste eeuw,
19de eeuw

rococo,
classicerende
barok

140397

Boerenwoning van voormalige hoeve

Lochristi

Zaffelare

Nerenhoek 42 (Lochristi)

Naar het zuiden georiënteerde, ruime en hoge boerenwoning van
zeven traveeën, onder zadeldak met vlechtingen in de zijpuntgevels.

boerenwoninge tweede kwart
n
18de eeuw

140400

Burgerhuis

Lochristi

Zaffelare

Oosteinde 16 (Lochristi)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend van circa 1860.

burgerhuizen

140401

Herenhuis

Lochristi

Zaffelare

Oosteinde 18 (Lochristi)

Herenhuis met omringend park. Breedhuis met symmetrische
dubbelhuisopstand, van twee bouwlagen en vijf traveeën onder steil
schilddak, gebouwd tussen 1744 en 1778 en hersteld met lichte
aanpassingen in 1947 door architect Louël.

18de eeuw,
hekken,
vierde kwart
hekpijlers,
19de eeuw
herenhuizen,
parken,
personeelswoni
ngen

140406

Herberg De Nieuwe Bareel

Lochristi

Zaffelare

Oude Veldstraat 179 (Lochristi)

Café en winkelhuis in een aan de straat palende landelijke woning van herbergen
zeven traveeën onder zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.

140407

Hoeve Goed ter Hellen

Lochristi

Zaffelare

Oude Veldstraat 27 (Lochristi)

Rechthoekige omgrachte hoeve met korte rechte toegangsdreef met
heden naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van vijf traveeën
onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw maar
met latere aanpassingen. Heden geen bijgebouwen meer op het erf.

boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
hoeven,
waterpompen,
sites met
walgracht

140414

Boerenwoning van het Hof van Bruyssel

Lochristi

Zaffelare

Persijzerstraat 33 (Lochristi)

Lang achterin gelegen bakstenen naar het zuiden georiënteerd
boerenhuis van negen traveeën onder zadeldak met bakstenen
voorgevel met rechthoekige muuropeningen; vensters met groene
luiken en hardstenen lekdrempel.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

140415

Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Lochristi

Zaffelare

Persijzerstraat 47 (Lochristi)

Een 75 meter lange toegangsdreef leidt naar het omgrachte
voormalig boerenerf. Gerenoveerd voormalig boerenhuis bestaand
uit een hooghof en een later aangebouwd neerhof en mogelijk
opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw.. Ingekorte kleine
voormalige donjon of woontoren, in oorsprong mogelijk opklimmend
tot begin 13de eeuw.

boerenwoninge
n, donjons,
dreven, hoeven,
sites met
walgracht

140417

Hoeve

Lochristi

Zaffelare

Rechtstraat 178 (Lochristi)

Achterin gelegen voormalige hoeve met moestuin op het deels
omhaagd voorerf. Naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van
zeven traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
moestuinen,
paardenstallen,
schuren, stallen

140418

Goed ten Briele

Lochristi

Zaffelare

Rechtstraat 194‐196 (Lochristi)

Vroegste vermelding van het goed van 1360. Oorspronkelijk
enkelvoudig rechthoekige omgrachte site met rechte toegangsweg, in
1660 in twee gesplitst en sindsdien twee hoeven op het erf. Deel van
noordelijke walgracht bewaard, overige gedempt.

19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
sites met
walgracht,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n
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plantensoort

context

persoon
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

eerste kwart
13de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

Louël Hubert (Ontwerper)
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140419

Hoeve Hof Van Nieuwerburgh

Lochristi

Zaffelare

Rechtstraat 195 (Lochristi)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning uit de 18de eeuw,
uitgebreid in de loop van de 19de eeuw. Toegangshek aan twee
vierkante bakstenen hekpijlers.
Rechter hekpijler met mijterboogvormige beglaasde nis met Onze‐
Lieve‐Vrouwebeeld. Op het erf lange voornamelijk bakstenen
bedrijfsvleugel onder zadeldak met stallen, maalderij en dwarsschuur.

18de eeuw,
niskapellen,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
gedenktekens,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
maalderijen,
paardenstallen,
schuren, stallen

140420

Pachthoeve Winkelgoed

Lochristi

Zaffelare

Rechtstraat 40 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen en gedeeltelijk
bewaarde walgrachten. Lange boerenwoning van zeven traveeën en
twee staltraveeën rechts, onder verspringend zadeldak waarvan de
twee hogere linker traveeën tussen aandaken, uit de 17de en de 18de
eeuw. Lang bakstenen bedrijfsgebouw uit 1841 onder zijdelings
afgewolfd zadeldak en een rechthoekige bakstenen meststal met
zadeldak.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140456

Hoeve Rosengoed

Lochristi

Zaffelare

Windgat 11 (Lochristi)

Omgrachte hoeve met op een lichte terp gebouwd boerenhuis van
vier traveeën onder zadeldak, gedagtekend 1617. Links aanpalend
bakhuisje en rechts voormalig buitenverblijf of speelhuis van de heer.
Ten zuiden lang en laag bakstenen bedrijfsgebouw, minstens uit begin
19de eeuw. Ten oosten haast vierkant bakstenen bijgebouw met
stallen.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste kwart
n, dreven,
17de eeuw
hekken,
kasteelhoeven,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht

140457

Landhuis

Lochristi

Zaffelare

Windgat 32 (Lochristi)

Staat bekend als voormalige kapel en ook als vroeger speelhuis
oorspronkelijk behorend bij het kasteeldomein Te Speurdonk. Vrij
hoog rechthoekig bakstenen gebouwtje met afgeschuinde
achterhoeken en onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.

landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

18de eeuw

140458

Duitse bunker

Lochristi

Zaffelare

Windgat zonder nummer (Lochristi)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140459

Notarishuis en bloemistenhuis

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 10 (Lochristi)

Alleenstaand burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
zadeldak, gebouwd circa 1860 door notaris P. Ameye wiens zoon A.
Ameye in 1890 achter het huis een bloemisterij oprichtte.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n,
notariswoninge
n,
tuinbouwbedrij
ven

140460

Neoclassicistisch herenhuis

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 11 (Lochristi)

Voormalig burgemeesters‐, notaris‐ en brouwershuis van de familie
De Bock. Neoclassicistisch herenhuis van twee bouwlagen en zeven
traveeën met schilddak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

brouwerswonin tweede kwart
19de eeuw
gen,
herenhuizen,
notariswoninge
n

1182/1748

datering

stijl

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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140461

Dokterswoning

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 17 (Lochristi)

Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, gebouwd in 1848, met neoclassicistische inslag.

dokterswoninge tweede kwart
n, herenhuizen, 19de eeuw
koetshuizen,
notariswoninge
n,
tuinpaviljoenen

140462

Burgerhuis

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 50 (Lochristi)

Alleenstaand burgerhuis van hetzelfde type als nummer 10 in
dezelfde straat. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën
onder zadeldak, uit 1870.

burgerhuizen

140463

Gemeenteschool

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 52 (Lochristi)

Gemeenteschool gebouwd in 1867 naar ontwerp van de Gentse
architect E. Van Hoecke‐Peeters. Tot 1900 gemeentejongensschool,
nadien voor meisjes. Rechthoekig schoolhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak.

onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

140464

Electriciteitscentrale

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 77‐79 (Lochristi)

Voormalige elektriciteitscentrale gebouwd naar ontwerp van
architect O. Clemminck, volgens opschrift links in de plint van 1916.

burgerhuizen, WO I
elektriciteitscen
trales

Clemminck Homère (Ontwerper)

140465

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Pieter

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 8 (Lochristi)

De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare‐Dorp
binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en
ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip
van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en
met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
roepstenen

140466

Villa in cottagestijl

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 81 (Lochristi)

Kleine villa in cottagestijl gebouwd eind van de jaren 1920 als eigen
woning door architect O. Clemminck. Deels ommuurde tuin palend
aan de pastorietuin.

architectenwoni interbellum
ngen,
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140467

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Pieterparochie met tuin

Lochristi

Zaffelare

Zaffelare‐Dorp 83 (Lochristi)

Pastorie gelegen midden in een ruime pastorietuin, vroeger met
complexe meerdelige omgrachting met binnen‐ en buitengrachten
maar enkel de gedeelten die de hoger gelegen pastorie omgeven
bleven bewaard. Het precieze bouwjaar van de pastorie onbekend.
Het huidig uitwendige voorkomen van de pastorie wordt
voornamelijk bepaald door herstellingen van 1790.

koetshuizen,
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht,
pastorietuinen

140276

Hoeve Goed of Hof te Winckel

Lochristi

Zeveneken

Bastelare 1 (Lochristi)

Voormalige pachthoeve van de Gentse Sint‐Baafsabdij reeds vermeld
in 1480. Bewaard lang rechthoekig bakstenen bedrijfsgebouw aan de
zuidelijke erfzijde met stallen, dwarsschuur en wagenhuis onder
zadeldak, gedateerd 1888.

vierde kwart
sites met
19de eeuw
walgracht,
wagenhuizen,
stallen, schuren,
abdijhoeven
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

gotiek,
neoclassicisme

Clemminck Homère (Ontwerper),
D'Havé Albert (Ontwerper),
D'Hondt August (Ontwerper), De
Lestré de Fabribeckers Benjamin
(Ontwerper), de Perre‐Montigny
Edmond (Ontwerper), Ladon
Gustave (Ontwerper), Minard
Louis (Ontwerper), Rombaux Félix
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), van Butsele G.
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

cottagestijl

Clemminck Homère (Ontwerper),
Clemminck Homère
(Opdrachtgever)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

140277

Hoeve in L‐vorm

Lochristi

Zeveneken

Bastelare 120 (Lochristi)

Gerenoveerde voormalige hoeve gebouwd in L‐vorm, deels omheind
door een meidoornhaag. Bij de straat ingeplant boerenhuis van vijf
traveeën, onder zadeldak en haaks achter aansluitende lange gewitte
bakstenen bedrijfsvleugel met gepikte plint.

aardappelkelder tweede kwart
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hagen,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
bakovens

140278

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zeveneken

Bastelare 131 (Lochristi)

Hoeve met achterin gelegen naar het zuiden georiënteerd boerenhuis boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 17de eeuw
van zeven traveeën onder zadeldak, uit eind 17de eeuw met latere
losse
aanpassingen.
bestanddelen

140279

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Salette

Lochristi

Zeveneken

Bastelare zonder nummer (Lochristi)

Wegkapel nabij canadapopulieren die vroeger waarschijnlijk
toegewijd was aan Sint‐Eligius. Rechthoekige bakstenen kapel met
driezijdige sluiting onder zadeldak, gebouwd circa 1864.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

140350

Café In 't Borzeken

Lochristi

Zeveneken

Eikstraat 40 (Lochristi)

Eenvoudig landelijk bakstenen enkelhuis van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, daterend van circa 1900.

cafés

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

140355

Hengsten Hoeve

Lochristi

Zeveneken

Halve Dreef 2 (Lochristi)

Als omgrachte hoeve in oorsprong minstens teruggaand tot de 18de boerenwoninge 18de eeuw,
eeuw. Boerenwoning van vijf traveeën met zadeldak gebouwd circa n, hoeven, sites vierde kwart
1880. Ten zuidwesten lang bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak met walgracht 19de eeuw
met aangepaste muuropeningen.

140365

Pastorie Sint‐Eligiusparochie met tuin

Lochristi

Zeveneken

Hoekstraat 16 (Lochristi)

Pastorie met omringende tuin, vroeger met toegangspoort in de muur pastorietuinen, tweede kwart
19de eeuw
aan de straat. Ruim rechthoekig dubbelhuis van vijf traveeën en twee pastorieën
bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1841 onder pastoor A.
Vermeulen en burgemeester J.A. Reyniers.

140402

Boerenwoning

Lochristi

Zeveneken

Oude Veldstraat 104 (Lochristi)

Achterin gelegen boerenerf bereikbaar via een rechte, jonge
populierendreef. Naar het noorden georiënteerd boerenhuis van vijf
traveeën met symmetrische dubbelhuisopstand onder zadeldak;
jaartal 1845 op de stenen tussendorpel van de voordeur.

140403

Hoeve en pijlerkapel

Lochristi

Zeveneken

Oude Veldstraat 126 (Lochristi)

Eenvoudige achterin gelegen kleine hoeve met jaarankers 1868 op de hoeven,
zijgevel van het bedrijfsgebouw.
pijlerkapellen

140404

Hoeve

Lochristi

Zeveneken

Oude Veldstraat 152 (Lochristi)

Achterin gelegen omgrachte en omhaagde hoeve met toegangsdreef
afgeboord door populieren. Boerenwoning van oorspronkelijk zes
traveeën met links twee later bijgevoegde traveeën, onder zadeldak,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Links en rechts aangebouwde stallen
onder lessenaarsdak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
hagen, hekken,
hekpijlers,
hoeven, sites
met walgracht

140405

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zeveneken

Oude Veldstraat 176 (Lochristi)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. Recht toegangspad
vanaf het ijzeren toegangshek over het diepe voorerf. Boerenwoning
van vijf traveeën en oorspronkelijk één bouwlaag minstens
opklimmend tot begin 19de eeuw. Ten oosten op het voorerf:
bakstenen bedrijfsgebouw, onder zadeldak.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1184/1748

datering

tweede kwart
achterhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, dreven,
hoeven met
losse
bestanddelen,
bakovens
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140408

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zeveneken

Oude Veldstraat 279 (Lochristi)

boerenwoninge derde kwart
Voormalige hoeve met losse bestanddelen met zuidelijk
n, hoeven met 19de eeuw
georiënteerde boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak,
gedagtekend 1852 in grijze bakstenen cijfers op de linker zijgeveltop. losse
bestanddelen

140431

Bedrijfsgebouw

Lochristi

Zeveneken

Ruilare 40 (Lochristi)

Lang bakstenen bedrijfsgebouw met afgeronde gevelhoeken, onder
overstekend zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

aardappelkelder eerste helft
20ste eeuw
s, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten

140432

Veldkapel

Lochristi

Zeveneken

Ruilare zonder nummer (Lochristi)

Hoge gewitte bakstenen pijlerkapel met mijterboogvormige
beglaasde nis waarin een gepolychromeerd borstbeeld van Onze‐
Lieve‐Vrouw met Kind.

pijlerkapellen

140435

Pijlerkapel

Lochristi

Zeveneken

Sint‐Elooistraat zonder nummer (Lochristi) Bepleisterde en gewitte vierkante pijler onder ezelsrug en bekroond
met ijzeren kruisje, herbouwd circa 1987. Beglaasde kleine
rondboognis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje met Kind.

pijlerkapellen

140437

Hoeve met losse bestanddelen

Lochristi

Zeveneken

Slagmanstraat 50 (Lochristi)

Vroeger rechthoekige omgrachte hoeve met losse bestanddelen met
naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van vijf traveeën onder
zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de
19de eeuw. Ten oosten, deels in de loop van de 20ste eeuw aangepast
bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

140468

Villa

Lochristi

Zeveneken

Zavel 1 (Lochristi)

Bloemistenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
snijdende zadeldaken, gebouwd circa 1910, mogelijk naar ontwerp
van architect J. Welvaert. IJzeren toegangshek in art‐nouveaustijl aan
samengestelde bak‐ en natuurstenen hekpijlers met gebogen ijzeren
zijafsluitingen aan lagere pijlertjes.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140469

Café Morgenlicht

Lochristi

Zeveneken

Zavel 12 (Lochristi)

Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van
circa 1900.

cafés

140470

Gemeentehuis van Zeveneken,
jongensschool en onderwijzerswoning

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 11 (Lochristi)

Bakstenen gebouw met symmetrische opstand, van zeven traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak, opgericht circa 1869.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

140471

Dorpswoning

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 110 (Lochristi)

Eclectisch getint dorpshuis van één bouwlaag en drie traveeën, onder dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
snijdende leien zadeldaken met midden een klimmende dakkapel,
voor WO I
daterend van circa 1900.

140472

Olieslagershuis

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 12‐14, 14A‐B (Lochristi)

burgerhuizen, voor WO I
Monumentaal burgerhuis gebouwd in 1911 vermoedelijk naar
ontwerp van architect J. Welvaert door olieslager Scheiris. Centraal personeelswoni
dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met ngen
voorgevel met art‐nouveau‐inslag.

140473

Burgerhuis

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 21 (Lochristi)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, naar
verluidt gebouwd in 1913 en waarschijnlijk naar ontwerp van
architect J. Welvaert.

140474

Burgerhuis

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 52 (Lochristi)

Burgerhuis met omringende tuin. Dubbelhuis van twee bouwlagen en burgerhuizen
vijf traveeën, onder zadeldak, gebouwd circa 1900.

1185/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vanaf 1975

art nouveau

Welvaert Julien (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Welvaert Julien (Ontwerper)

Welvaert Julien (Ontwerper)
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140475

Modernistisch café

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 55 (Lochristi)

Rijhuis van twee bouwlagen met plat dak, volgens opschrift plintsteen cafés
naar ontwerp van architect J. Den Dooven, daterend van circa 1935.
Bruine bakstenen lijstgevel aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid.

140476

Brouwerswoning

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 58 (Lochristi)

Dorpshuis van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

brouwerswonin eerste helft
gen
19de eeuw

140478

Brouwerswoning en Brouwerij de Fontein Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 80 (Lochristi)

Brouwerswoning: herenhuis in oorsprong minstens uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Rechts aan het woonhuis palende haakse annex
met overzolderde doorrit, gebouwd circa 1900. Koetshuis met stal
gebouwd circa 1880. Voormalig brouwerijgebouw, sinds 1922
vernisstokerijuit 1849. Omwille van veiligheidsvoorschriften achterin
de tuin circa 1946‐47 nieuw gebouwde vernisstokerij.

gebouwen voor
chemische
nijverheid,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen,
koetshuizen,
stallen

140479

Herenhuis

Lochristi

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 93 (Lochristi)

Herenhuis met bijgebouwen en ruime achterliggende tuin.
Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
zadeldak met empire‐inslag gebouwd circa 1834 door dokter L.H.
Zaman.

conciërgewonin tweede kwart
19de eeuw
gen,
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
washuizen

140366

Kruisbeeld met populierenrij

Lochristi,
Lokeren

Zaffelare

Hoekstraat zonder nummer (Lochristi)

Wegkruis, zogenaamd Kruis‐Lieven‐Heer, op hoge vierkante arduinen wegkruisen,
sokkel. Kruisbeeld voor een rij van vijf populieren bij het eind van de kruisbomen
Persijzerstraat. Christusbeeld aan kruis (vervangen in 1917) tegen
uitgesneden houten bord onder zadeldak.

140477

Parochiekerk Sint‐Eligius met kerkhof

Lochristi,
Lokeren

Zeveneken

Zeveneken‐Dorp 8 (Lochristi)

Georiënteerde kerk met grotendeels ommuurd omringend kerkhof,
aan de straatkant echter afgesloten door een decoratief ijzeren hek
op hardstenen dorpel en met twee toegangshekken aan gewitte
vierkante bakstenen hekpijlers met siervaas. Heden een driebeukige
transeptloze hallenkerk van vijf traveeën onder drie parallelle
zadeldaken met complexe bouwhistoriek met ingebouwde westtoren,
opklimmend tot de 14de‐16de eeuw. Op het kerkhof een collectie aan
kindergraven met houten kruisjes, een veld voor oud‐strijders en
grotendeels naoorlogse modernistische graftekens.

140499

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 16 (Lokeren)

hekken,
Nog deels romaanse tweebeukige kruiskerk met achtkantige
vieringtoren, op een lichte verhevenheid in het dorp en omringd door kerkhoven,
omheiningsmur
het kerkhof met laag, gemetseld en gewit muurtje.
en,
parochiekerken

140500

Boerenwoning

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 28 (Lokeren)

Boerenwoning van een 19de‐eeuwse hoeve. Dubbelhuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, met in het midden een
kleine dakruiter met klokje.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

140501

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 30 (Lokeren)

Pastorie met omgevende tuin. Voortuin afgesloten door laag
bakstenen muurtje en zware hekpijlers. Alleenstaand dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in neotraditionele
stijl van 1893 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert.

omheiningsmur vierde kwart
en, hekpijlers, 19de eeuw
pastorieën,
pastorietuinen

1186/1748

typologie

parochiekerken,
calvariebergen,
omheiningsmur
en, militaire
ereperken,
kindergraven,
hekken,
kerkhoven,
hekpijlers

datering

stijl

eerste helft
20ste eeuw

modernisme

plantensoort

context

persoon
Den Dooven Jos. (Ontwerper)

Verhulst Edward (Ontwerper)

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

WO I, vanaf
1975

14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

gotiek,
classicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Drieghe Frans
(Ontwerper)

15de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw

romaans,
gotiek,
neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neotraditioneel

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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140502

Burgerhuis

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 31 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw.

140503

Boerenburgerhuis

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 43 (Lokeren)

Alleenstaand boerenburgerhuis uit 1861 van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

140504

Gemeentehuis van Daknam, postkantoor
en jongensschool

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 52‐56 (Lokeren)

Baksteenarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw. Centraal
vierkant gebouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder
tentdak en aan weerszijden een vleugel van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

gemeentehuize tweede helft
19de eeuw
n,
onderwijsgebou
wen,
postkantoren

140505

Schoolgebouw meisjesschool

Lokeren

Daknam

Daknam‐dorp 89 (Lokeren)

19de‐eews schoolgebouw van elf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, met jongere toevoeging van vier traveeën. Blinde
straatmuur geritmeerd door lisenen en een getrapte baksteenfries.

lagere scholen

140519

Hoeve met losse bestanddelen

Lokeren

Daknam

Eikelstraat 7 (Lokeren)

Hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw bestaande uit
woonhuis, dwarsschuur en poortgebouw. Woonhuis van vijf traveeën
en één bouwlaag. Haaks op het huis, grote bakstenen dwarsschuur
onder zadeldak met brede overstek.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

140677

Burgerhuis

Lokeren

Daknam

Pontweg 15A (Lokeren)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts mooi ijzeren inrijhek
tussen gietijzeren balusters.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

140678

Boerenburgerhuis Mijn droom

Lokeren

Daknam

Pontweg 2 (Lokeren)

Alleenstaand boerenburgerhuis in art‐nouveaugetinte stijl van 1907.
Bakstenen constructie van drie traveeën en twee bouwlagen onder
speelse afgewolfde zadeldaken. Links en haaks op het woonhuis een
dwarsschuur. Voortuin met gietijzeren inrijhek.

boerenburgerhu voor WO I
izen, hekken,
hoeven, schuren

140679

Burgerhuis

Lokeren

Daknam

Pontweg 58 (Lokeren)

Alleenstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de 19de eeuw, maar in het eerste kwart van de 20ste
eeuw voorzien van een nieuw parement van witte baksteen met
lichtblauwe banden ter hoogte van de dorpels.

burgerhuizen

140698

Station van Daknam

Lokeren

Daknam

Reinaertdreef 2 (Lokeren)

stationsgebouw tweede kwart
Voormalig stationnetje op de nu gedesaffecteerde lijn Lokeren‐
19de eeuw,
Zelzate. Bakstenen gebouw uit midden 19de eeuw, van het standaard‐ en
derde kwart
type met drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met
19de eeuw
brede overstek.

140482

Dorpswoning

Lokeren

Eksaarde

Bautschoot 2 (Lokeren)

Dorpswoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, met rechthoekige
deur in neoclassicistische omlijsting van arduin.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140483

Hoeve

Lokeren

Eksaarde

Bautschoot 28 (Lokeren)

Hoevetje met woonhuis en dwarsschuur met voortuin met groot en
klein hek. Dubbelhuis uit 1856 van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Ten zuiden bakstenen dwarsschuur, haaks op de
straat en het woonhuis.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven, schuren

140484

Burgerhuis en pakhuis

Lokeren

Eksaarde

Bautschoot 6 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit burgerhuizen, eerste helft
de eerste helft van de 19de eeuw. Arduinen plint. Later parement van opslagplaatsen 19de eeuw
gele baksteen met grijze muurbanden. Rechts ernaast, onder
hetzelfde schilddak en van gelijkwaardig volume: pakhuis in
decoratieve baksteenbouw.

140489

Boerenwoning

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat 14 (Lokeren)

Klein boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
uit eind 18de eeuw. Met gras begroeide voortuin waarop armpomp. n,
waterpompen

1187/1748

typologie

datering
tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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typologie

140490

Hoeve

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat 61 (Lokeren)

Hoeve met gekasseid erf met bloemperk en ijzeren hek. Woonhuis
van drie + drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 18de
eeuw.en zuiden en evenwijdig aan het woonhuis: bakstenen
dwarsschuur van recentere datum. Ten westen: bergschuur.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren,
waterpompen

140491

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat 65 (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

140492

Boerenwoning

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat 73 (Lokeren)

Boerenwoning van drie + drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de 19de eeuw en een met gras begroeid erf met
ligusterhaag en ijzeren hek.

boerenwoninge 19de eeuw
n

140493

Hoeve

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat 97 (Lokeren)

Hoeve met woonhuis en dienstgebouwen in los verband staand op
het omwalde erf. Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met centraal dakvenster, uit de 18de of 19de eeuw.
Dienstgebouwen zonder noemenswaardigheden.

18de eeuw,
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, sites met
walgracht

140494

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van
het Heilig Hart

Lokeren

Eksaarde

Brielmolenstraat zonder nummer
(Lokeren)

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van het Heilig Hart, circa 1920
opgebouwd door de familie Poppe, uit dankbaarheid voor het
ongedeerd blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Rechthoekig
bakstenen gebouwtje op gecementeerde plint en afgedekt door een
zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140506

Hoekhuis

Lokeren

Eksaarde

Dam 2 (Lokeren)

Hoekhuis van zes + drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak herenhuizen
uit de 19de eeuw, met oudere kern.

19de eeuw

140507

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Doorslaardorp 53‐55 (Lokeren)

Empire‐getint burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Rechthoekige deur
in vlakke arduinen omlijsting voorzien van een gestrekte tussendorpel
met rozetjes en jaartal 1843.

tweede kwart
19de eeuw

140508

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie

Lokeren

Eksaarde

Doorslaardorp 60 (Lokeren)

Alleenstaand dubbelhuis met verzorgde voortuin met gietijzeren
straathek. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak van 1841.

140509

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Lokeren

Eksaarde

Doorslaardorp 62 (Lokeren)

parochiekerken tweede kwart
De huidige kerk is in 1841‐42 opgetrokken; de toren en de eerste
19de eeuw,
travee zijn pas in 1868 toegevoegd naar ontwerp van architect
derde kwart
Edmond de Perre‐Montigny. In 1870 bouwde men twee sacristieën
19de eeuw
aan. Driebeukige transeptloze pseudobasiliek in eenvoudige
neoclassicistische stijl. Georiënteerd met een duidelijke noordwaartse
afwijking om te passen in het bestaande straattracé.

140511

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Lokeren

Eksaarde

Doorslaardorp zonder nummer (Lokeren)

Vrij ruime neogotische bakstenen kapel, op rechthoekige plattegrond betreedbare
met driezijdige apsis, begin 20ste eeuw opgetrokken.
kapellen (klein
erfgoed)

140510

Kapel ter ere van de Heilige Jozef

Lokeren

Eksaarde

Doorslaardorp zonder nummer (Lokeren)

Laatneogotische bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met
driezijdige apsis, in 1902 gebouwd op de driesprong met
Doorslaardorp en Doorndonckeindeken.

140512

Hoevetje

Lokeren

Eksaarde

Doorslaarstraat 38 (Lokeren)

boerenwoninge 17de eeuw,
Gerestaureerd hoevetje uit de 17de tot 18de eeuw in L‐vorm
18de eeuw
gebouwd met woonhuis van drie + één travee en één bouwlaag onder n, hoeven,
schuren, stallen
zadeldak. Haaks op het woonhuis, ermee verbonden en onder
dezelfde nokhoogte: voormalige stallen, eveneens ingericht tot
woning. In het verlengde ervan, aan de straatzijde: houten
bergschuur.

1188/1748

hekken,
pastorieën

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO I

interbellum

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

voor WO I

neogotiek

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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140513

Hoekhuis in landelijke art‐nouveaustijl

Lokeren

Eksaarde

Doorslaarstraat 7 (Lokeren)

dorpswoningen eerste helft
Hoekhuis in landelijke art‐nouveaustijl uit het eerste kwart van de
20ste eeuw
20ste eeuw; één bouwlaag onder tentdak. Afgeschuinde hoektravee,
als voorgevel fungerend met parement van gele baksteen.

140520

Dorpsplein Eksaarde

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp (Lokeren)

Het plein rond de parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Hemelvaart te
Eksaarde vormt een typisch voorbeeld van een dries.

140521

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 102 (Lokeren)

derde kwart
pastorieën,
De pastorie van de Onze‐Lieve‐Vrouw Hemelvaartparochie werd in
het derde kwart van de 19de eeuw gebouwd in neoclassicistische stijl, pastorietuinen, 19de eeuw
vijvers
ten westen van de kerk. Links en rechts van het hoofdvolume
bevinden zich bakstenen bijgebouwen van vier traveeën en één
bouwlaag onder een met pannen belegd zadeldak. Bij de pastorie
hoort een tuin in landschappelijke stijl.

140522

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 104‐106 (Lokeren)

Burgerhuis verdeeld in twee woningen met omhaagde voortuin.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

140523

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 117 (Lokeren)

Alleenstaand dubbelhuis met voortuin; vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van arduin met
jaartal 1843 op de latei.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140524

Neogotisch burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 132 (Lokeren)

Huis in laatneogotische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; burgerhuizen
bakstenen gevel van drie traveeën en één bouwlaag; mansardedak
met twee dakkapellen met windveren en één centrale puntgevel met
uitgewerkte houten luifel.

140525

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 149 (Lokeren)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw. Baksteenbouw op een hoge arduinen plint;
sierankers.

burgerhuizen

140526

Sint‐Teresiacollege

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 17 (Lokeren)

Sint‐Teresiacollege met woonhuis, kapel en schoolgebouwen.
Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Haaks tegen de
linker zijgevel: moderne kapel uit het tweede tot derde kwart van de
20ste eeuw. Achter het woonhuis: schoolgebouwen in neogotische
baksteenstijl.

20ste eeuw,
herenhuizen,
gebouwen voor tweede helft
19de eeuw
secundair
onderwijs,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

140527

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 19 (Lokeren)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel op donkere plint met voetschraper.

burgerhuizen

140528

Herenhuis

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp 78 (Lokeren)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak herenhuizen
voorzien van vier dakkapellen met gebogen fronton en
vleugelstukken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

1189/1748

typologie

datering

stijl
art nouveau

driesen,
oorlogsgedenkt
ekens

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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140529

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp zonder nummer (Lokeren)

140530

Kapel der Miraculeuze kruisen en
kruiswegkapellen

Lokeren

Eksaarde

Eksaarde‐dorp zonder nummer,
Kruiskapeldreef zonder nummer, zonder
nummer, Oosteindeken zonder nummer,
zonder nummer, Ramstraat zonder
nummer (Lokeren)

Bedevaartkapel, in 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee
kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten
toegeschreven worden. Op de ongeveer 2 kilometer lange weg van de
kerk tot aan de kapel zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in
zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877.

140575

Kapel ter ere van de Heilige Wivina

Lokeren

Eksaarde

140578

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van VII Weeën

Lokeren

140585

Hoeve

140618

datering

stijl

gedenktekens,
Georiënteerde kerk in het centrum van het dorp, op een driehoekig
parochiekerken
met gras begroeid plein met enkele bomen. Aan de zuidzijde een
monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. De kerk
stamt uit het einde van de 13de of het begin van de 14de eeuw, maar
werd meermaals gewijzigd en uitgebreid.

eerste kwart
14de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
14de eeuw,
tweede helft
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw

gotiek,
neogotiek

kapelbomen,
opgaande
bomen,
pijlerkapellen,
kruiswegen,
wegkruisen,
waterputten,
dreven,
bedevaartkapell
en

vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

Hemelseschoot zonder nummer (Lokeren) Kapel, te situeren in het tweede kwart van de 19de eeuw, met
rechthoekige plattegrond en afgedekt door een zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

Eksaarde

Hoekstraat zonder nummer (Lokeren)

Klein bakstenen kapelletje uit begin 19de eeuw voorzien van een
modern voorgevelparement in machinesteen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
19de eeuw

Lokeren

Eksaarde

Keerken 25 (Lokeren)

Gerestaureerd hoevetje met woonhuis en dwarsschuur uit de 17de
eeuw of jonger. Voormalig binnenerf tot siertuin omgevormd.
Woonhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
opwaartse welving boven het centrale dakvenster.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
schuren

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Kruisdam zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140670

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Nieuwe Baan zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140674

Hoeve Hooghuis

Lokeren

Eksaarde

Oosteindeken 47 (Lokeren)

Sterk gerestaureerde herenhoeve bestaande uit een woonhuis met
haaks ertegen een lange dwarsschuur. Ruime, met gras begroeide
voortuin met gekasseide oprit en ijzeren hek.

boerenburgerhu 15de eeuw,
16de eeuw
izen, hoeven,
schuren

140687

Hoekhuis

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 1 (Lokeren)

Hoekhuis van vier + drie traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

dorpswoningen 18de eeuw

140688

Boerenhuis

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 23 (Lokeren)

Voormalig boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak uit de 19de eeuw, met drie recente, te groot uitgevoerde
dakkapellen.

boerenwoninge 19de eeuw
n

1190/1748

typologie

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper)
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140689

Villa in landelijke art nouveau

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 27 (Lokeren)

Landelijke art‐nouveauvilla uit het eerste kwart van de 20ste eeuw;
twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

art nouveau

140690

Burgerhuis

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 3 (Lokeren)

Huis met verankerde bakstenen tuitgevel met muurvlechtingen op
schouderstukken; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 18de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

140691

Herenhuis

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 33 (Lokeren)

Alleenstaand herenhuis in park met hoogstammige bomen.
Dubbelhuis uit de 19de eeuw. Aan de straatzijde: bakstenen muur
met vierkante pijlers, bekroond door arduinen pijnappels. Gietijzeren
inrijhek van zes traveeën met prachtige waaiers in het benedendeel.

19de eeuw
parken,
omheiningsmur
en,
herenhuizen,
hekken

140692

Twee dorpswoningen

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 34 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing van twee dubbelhuizen ven drie + vijf traveeën
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

140693

Villa in empirestijl

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 413 (Lokeren)

Alleenstaand gebouw in empirestijl, uit begin 19de eeuw.
Bepleisterde en beschilderde voorgevel van vijf traveeën en één
bouwlaag onder schilddak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140694

Hoeve

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat 417 (Lokeren)

boerenwoninge 17de eeuw
Hoeve met woonhuis en schuur; met gras begroeid en beboomd
n, hoeven,
voorerf. Woonhuis van vier traveeën + rechts opkamer van twee
schuren
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Links
kleine bijbouw van twee traveeën. Haaks op het woonhuis, ten
zuidwesten ervan: ruime bakstenen dwarsschuur onder schilddak met
brede overstek.

140697

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140696

Kapelletje ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw
van Vrede

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat zonder nummer (Lokeren)

Gewit bakstenen gebouwtje uit eind 19de eeuw, op vierkante
plattegrond en afgedekt door een zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

140695

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw

Lokeren

Eksaarde

Rechtstraat zonder nummer (Lokeren)

Kapel gebouwd in 1821 op de kruising met de Rechtstraat. Bakstenen betreedbare
kapellen (klein
kapel, volledig gecementeerd, op rechthoekige plattegrond met
erfgoed)
driezijdige apsis.

eerste kwart
19de eeuw

140728

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Schuermansstraat zonder nummer
(Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140750

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Stenenbrug zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, die deel uitmaakte van de
'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

140749

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Stenenbrug zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140748

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Stenenbrug zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140747

Duitse bunker

Lokeren

Eksaarde

Stenenbrug zonder nummer (Lokeren)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

140760

Heilige Antoniuskapel

Lokeren

Eksaarde

Vijverstraat zonder nummer (Lokeren)

Kapel omstreeks 1860 gebouwd aan de straatzijde van een hofstede. betreedbare
Heropgebouwd begin 21ste eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

1191/1748

eerste kwart
19de eeuw

empire

plantensoort

context

persoon
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140480

Sociale woonwijk Bergendries

Lokeren

Lokeren

Acacialaan 1‐30, 31‐35, Berkenlaan 1‐30, Volkswijk, in 1949‐1954 gebouwd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Tuinwijk en de NV Lokerse Spinnerijen en
32‐42, Beukenhof 1‐2, 5‐24, 12A,
Beukenlaan 2‐8, 9‐34, 35‐57, Dennenlaan 1‐ Woningbouw, naar ontwerp van Frans De Groodt, Fernand de Bruyn,
Marcel Vermeulen, Ernest Keppens, Willy Van Bogaert en Lucien Van
30, 31, Grijze‐Bosplein 1‐22, 23,
Jasmijnstraat 1‐10, 12‐28, Kerselarenlaan Kerckhove, die ook het Beukenhof ontwierp.
1‐7, 12‐16, Slagveldstraat 19‐23, 47‐87
(Lokeren)

140481

Sociale woonwijk Ueberg

Lokeren

Lokeren

Azalealaan 1‐19, Gladiolenhof 1‐16,
Gladiolenlaan 1‐28, 30, Tulpenhof 1‐12,
Tulpenlaan 1‐36, 38‐40 (Lokeren)

Volkswijk met 105 woningen, in 1958 gerealiseerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van de architecten
Marcel Vermeulen, Fernand De Bruyn en René F.C. Van de Vijver uit
Lokeren, met een groenaanleg van Guy Ringoot.

140485

Kapel Heilig Hart

Lokeren

Lokeren

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)

Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een betreedbare
neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje kapellen (klein
erfgoed)
van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane
Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen
plint heeft een achtzijdig grondplan.

140486

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van
Alphonse De Pauw

Lokeren

Lokeren

Bergendriesstraat 21‐35 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing, in 1901 ontworpen door architect Alphonse De
Pauw in opdracht van de industrieel van Duyse‐Blanquaert en
bestaande uit acht enkelhuisjes met voorpuntgevel afgeboord door
houten windborden.

personeelswoni voor WO I
ngen

140487

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Lokeren

Lokeren

Bijkamstraat zonder nummer (Lokeren)

Kapel in classicistische stijl ter vervanging van haar voorgangster die
in de 16de eeuw door de Geuzen werd verwoest.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140488

Stadskern Lokeren

Lokeren

Lokeren

De stadskern van Lokeren bestaat uit het zuidelijk gedeelte met de
Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat,
Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, historische stadskern en het noordelijk deel rond de 19de‐eeuwse
wijk in de buurt van het station.
Kazernestraat, Kerkplein, Kerkstraat,
Knokkestraat, Koophandelstraat,
Lindestraat, Luikstraat, Markt,
Molenstraat, Nijverheidstraat, Oude
Vismijn, Patershof, Poststraat, Prosper
Thuysbaertlaan, Roomstraat, Schoolstraat,
Sint‐Laurentiusplein, Stationsplein,
Stationsstraat, Torenstraat,
Vieremmersstraat, Voermanstraat,
Vrijheidsplein, Zand (Lokeren)

openbare
pleinen, steden,
verharde wegen

140495

Herberg De Oude Schuur

Lokeren

Lokeren

Brugstraat 1 (Lokeren)

dorpswoningen 18de eeuw

herberg, bestaande uit drie huisjes van één bouwlaag en samen tien
traveeën onder doorlopend zadeldak, uit de 18de eeuw.

1192/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

na WO II, na WO expo‐stijl
sociale
II, na WO II
woningen,
tuinwijken,
winkels,
bejaardenwonin
gen, sociale
woningen,
bushokjes,
gemeenschapsl
okalen, hoven,
bungalows,
beelden

De Bruyn Fernand (Ontwerper),
De Groodt Frans (Ontwerper),
Keppens Ernest (Ontwerper), Van
Bogaert Willem M.T. (Ontwerper),
Van de Vijver René F.C.
(Ontwerper), Van Kerckhove
Lucien (Ontwerper), Van Laere
Joannes B.M. (Ontwerper),
Vermeulen Marcel J.H.P.
(Ontwerper), Lokerse Spinnerij en
Woningbouw NV
(Opdrachtgever), Tuinwijk
Lokeren (Opdrachtgever), Levrier
Jan B. (Ontwerper), Peeters Désiré
Modest (Ontwerper), Ringoot Guy
(Ontwerper), Smet G.
(Ontwerper), Tuinwijk Lokeren
(Opdrachtgever), Bracke Roger
(Ontwerper)

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
tuinwijken,
hoven

De Bruyn Fernand (Ontwerper),
Ringoot Guy (Ontwerper), Van de
Vijver René F.C. (Ontwerper),
Vermeulen Marcel J.H.P.
(Ontwerper), Tuinwijk Lokeren
(Opdrachtgever)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Mortier Stephan (Ontwerper)

De Pauw Alphonse (Ontwerper)

classicisme
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140496

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Klooster der zusters van de Heilige Engelen Lokeren

Lokeren

Brugstraat 123 (Lokeren)

Klooster bestaande uit verschillende gebouwen. Herenhuis, in 1864
ontworpen voor de familie de Lausnay‐Papejans de Morchoven en in
1892 door de zusters van de Heilige Engelen aangekocht, die er hun
moederklooster uit Sint‐Niklaas naar overbrachten. Ontdaan van de
oorspronkelijke bepleistering en verbouwd. Haaks tegen de
achtergevel, vrij grote neobarokke kruiskapel uit 1934 naar ontwerp
van architect Victor Renders. In de tuin kleine Sint‐Jozefkapel en
Mariagrot.

calvariebergen, derde kwart
19de eeuw,
herenhuizen,
interbellum
kapellen
(gebouwen en
structuren),
Mariagrotten

140497

Arbeiderswoningen

Lokeren

Lokeren

Brugstraat 3 (Lokeren)

Oorspronkelijk twee arbeiderswoningen in spiegelbeeld uit de 19de
eeuw, nu verbouwd tot één woning.

arbeiderswonin 19de eeuw
gen

140498

Stadswoning met poort naar een beluik

Lokeren

Lokeren

Brugstraat 91 (Lokeren)

Huis met poort in de rechter travee als toegang tot een erachter
gelegen klein beluikje.

stadswoningen, tweede helft
arbeiderswonin 19de eeuw
gen

140514

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw altijddurende
bijstand

Lokeren

Lokeren

Driesstraat zonder nummer (Lokeren)

Rechthoekige kapel uit de 18de eeuw of ouder met driezijdige apsis,
gewit op gepikte plint en afgedekt door een zadeldakje met
bekronend smeedijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

18de eeuw

140515

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Durmelaan 10‐12 (Lokeren)

Burgerhuizen van drie bouwlagen onder mansardedak met
dakkapellen en ‐vensters, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

140517

Twee burgerhuizen van 1927

Lokeren

Lokeren

Durmelaan 38‐40 (Lokeren)

Burgerhuizen van 1927 met driezijdige erker voor de venstertravee.

burgerhuizen

interbellum

140518

Burgerhuis van 1928

Lokeren

Lokeren

Durmelaan 42 (Lokeren)

Pand van 1928, analoog met nummers 38‐40, met geveldecoratie
burgerhuizen
door gebruik van rode en witte baksteen in contrast met natuursteen.

interbellum

140516

Tuinwijk bij Textielfabriek Gonzalez Cock

Lokeren

Lokeren

Durmelaan 94‐102, 106‐110 (Lokeren)

Tuinwijk ingeplant aan weerszijden van een doodlopend, gekasseid
zijstraatje met acht alleenstaande huizen van 1926 met omringende
tuinen. Tussen twee woningen, de poort naar de vroegere
textielfabriek Gonzalez Cock.

140532

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van troost en
bijstand

Lokeren

Lokeren

140531

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Smarten

Lokeren

140533

Sint‐Pauluskerk met omringende
arbeiderswijk

140534

140535

stijl
neobarok

tuinwijken

interbellum

Everslaarstraat zonder nummer (Lokeren) Kapel circa 1880 gebouwd op het kruispunt met de Smeierstraat en
omgeven door twee linden en een Amerikaanse eik.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

Lokeren

Everslaarstraat zonder nummer (Lokeren) Kapel in 1937 gebouwd op rechthoekige plattegrond en afgedekt
door een zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

Lokeren

Lokeren

Fernand Hanusdreef 1‐15, 21‐23, 27‐35, 39‐ Geïsoleerde woonwijk met onder meer twee schooltjes, een
59, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)
directeurswoning, een klooster, een pastorie, in 1921 aangevat door
Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek, tot 1970 verder
uitgebouwd. De wijk omvat ook de centraal gelegen Sint‐Pauluskerk,
een baksteenbouw in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect
H. Jacquelin van 1922.

arbeiderscités, interbellum, na neoromaans
directeurswonin WO II
gen, katholieke
kerken,
kloosters,
onderwijsgebou
wen,
pastorieën,
tuinwijken

Brouwerij De Palmeneer

Lokeren

Lokeren

Gasstraat 27 (Lokeren)

brouwerijen
Voormalige brouwerij De Palmeneer. Monumentaal bakstenen
gebouw, haaks op de rooilijn ingeplant, met drie en elf traveeën en
twee en een halve bouwlaag onder schilddak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

Onderwijzerswoning

Lokeren

Lokeren

Gentse Steenweg 358 (Lokeren)

Schoolhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, uit eind 19de eeuw, met recente
aanbouwsels.
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tweede helft
19de eeuw

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

plantensoort

context

persoon
Renders Victor (Ontwerper)

Jacquelin Henri (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)
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140536

Boerenburgerhuis gedateerd 1804

Lokeren

Lokeren

Gentse Steenweg 449 (Lokeren)

Boerenburgerhuis met verankerde en gecementeerde gevel van één
bouwlaag onder zadeldak met dakvenster boven de deur.

boerenburgerhu eerste kwart
izen
19de eeuw

140537

Stadswoning van 1793

Lokeren

Lokeren

Gentse Steenweg 451 (Lokeren)

Huis met gedecapeerde bakstenen lijstgevel van vier + één travee en
twee bouwlagen onder zadeldak. Rechthoekige deur in arduinen
omlijsting met geprofileerd beloop en gebogen tussendorpel met
jaartal 1793.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

140538

Hoeve met losse bestanddelen

Lokeren

Lokeren

Gentse Steenweg 65 (Lokeren)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis naar verluidt in kern
opklimmend tot 1606, doch in 1831 aangepast. Ten zuiden van het
woonhuis, haaks erop ingeplant, grote dwarsschuur van 1947 ter
vervanging van een oudere schuur ter plaatse.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140539

Kapel ter ere van de Heiligen Barbara,
Wivina en Maria

Lokeren

Lokeren

Gentse Steenweg zonder nummer
(Lokeren)

Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met voorgevel in
accoladeboogvorm, door Livien Audenaert in 1887 gebouwd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

140540

Villa Geurts

Lokeren

Lokeren

Groendreef 14 (Lokeren)

parken, villa's
De Villa is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een
(bouwkundig
vrijstaande landelijke villa in een ruim park, gebouwd in 1908 naar
ontwerp van de Lokerse stadsbouwmeester Henri Vanden Broucke in erfgoed)
opdracht van vrederechter Adolf Geurts.

voor WO I

eclecticisme

140541

Burgerhuis van 1902

Lokeren

Lokeren

Groendreef 23 (Lokeren)

Enkelhuis van 1902 met bakstenen puntgevel in laatneogotische stijl, burgerhuizen
met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede
overstek en vereenvoudigde windborden.

voor WO I

neogotiek

140542

Burgerhuizen van 1910

Lokeren

Lokeren

Groendreef 25‐27 (Lokeren)

Nummer 25, enkelhuis van 1910 met bakstenen schoudergevel in
neotraditionele stijl en drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Het aanpalende nummer 27 is in dezelfde stijl opgevat,
maar met een lijstgevel en overhoeks ijzeren balkon op de
bovenverdieping.

burgerhuizen

voor WO I

neotraditioneel

140543

Rijksschool

Lokeren

Lokeren

Groendreef 29‐31 (Lokeren)

Rijksschool in neotraditionele stijl opgetrokken in 1912‐13 naar
ontwerp van architect Henri van den Broucke.

onderwijsgebou voor WO I
wen

neotraditioneel

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140544

Villa ter Beuken met park

Lokeren

Lokeren

Groendreef 8 (Lokeren)

De Villa is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een
vrijstaande landelijke villa met omliggend park, gebouwd in 1914
naar ontwerp van de Gentse architect Prosper Alfred Buyck en
rijkelijk ingericht onder begeleiding van de Brusselse decorateur‐
interieurarchitect G.F. Bage. De imposante villa is achterin gelegen in
een afgesloten parkdomein in landschappelijke stijl, waarvan de
aanleg van het park teruggaat tot de tweede helft van de 19de eeuw.
In het park bevinden zich onder andere een betonnen brug in art‐
decostijl, gietijzeren bruggentjes, restanten van een ijskelder en een
conciërgewoning.

private parken, WO I,
interbellum,
vijvers,
conciërgewonin WO II
gen, ijskelders,
poorten
(bijgebouwen),
tuinbruggen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eclecticisme

Bage G.F. (Ontwerper), Bontinck
Georges Germain (Ontwerper),
Buyck Prosper (Ontwerper), De
Bruyn Fernand (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

140545

Stadhuis Lokeren

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 1 (Lokeren)

Hoekgebouw van twee bouwlagen, in 1761 opgetrokken naar
ontwerp van architect David 't Kindt.

hekken,
stadhuizen

140546

Burgerhuis in rococo

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 10 (Lokeren)

Huis uit de tweede helft van de 18de eeuw van vier traveeën en twee burgerhuizen, 19de eeuw,
opslagplaatsen, tweede helft
bouwlagen onder mansardedak met rondbogige kroonlijst en
18de eeuw
werkplaatsen
bolmotief, en een centraal fronton met rococorankwerk.

140547

Rijhuis gesplitst in twee woningen

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 14‐15 (Lokeren)

Tot twee woningen verbouwd rijhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak met gewijzigde begane gronden
en rechthoekige muuropeningen. Zijgevels met aandaken verraden
oude kern.
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stadswoningen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

't Kindt David (Ontwerper),
Delmotte Jacobus (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
rococo

Van Peteghem Domien
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

140548

Neotraditioneel hoekhuis

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 16‐17 (Lokeren)

Hoekhuis van twee bouwlagen en vier + één + drie traveeën in
neotraditionele stijl, opgetrokken circa 1910. Baksteenbouw met
speklagen en kruis‐ en kloosterkozijnen met negblokken.

burgerhuizen

voor WO I

neotraditioneel

140549

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 18 (Lokeren)

Huis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het derde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

140550

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 19‐20 (Lokeren)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in de
eerste helft van de 19de eeuw te dateren.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

140551

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 21 (Lokeren)

Rijhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit de tweede
helft van de 19de eeuw; drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140552

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 22 (Lokeren)

Oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

140553

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 23 (Lokeren)

Oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.

140554

Hotel In de Vier Eemers

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 24 (Lokeren)

Verbouwd voormalig hotel, daterend uit eind 18de eeuw, met
bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak.

hotels

vierde kwart
18de eeuw

140555

Herenhuis in Louis‐Philippestijl

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 27 (Lokeren)

Herenhuis in Louis‐Philippestijl van vier traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, in 1858 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect
Jean Joseph Stevens.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

140556

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 28, 28A, 27A (Lokeren)

burgerhuizen
Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, ongeveer in het eerste
kwart van de 19de eeuw te dateren. Rechthoekige poortdoorgang in
arduinen omlijsting op neuten en afgedekt met een rechte waterlijst.

140557

Empirewoning met bedrijfsgebouwen en
Kasteel Sterrebeek

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 5 (Lokeren)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met empire‐inslag uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Achterliggende verffabriek op L‐
vormige plattegrond. Resten van het Kasteel Sterrebeek uit de 16de
eeuw, in de tweede helft van de 19de eeuw geïntegreerd in een
bakstenen industrieel gebouw.

16de eeuw,
landhuizen,
stadswoningen, eerste helft
19de eeuw,
verffabrieken
tweede helft
19de eeuw

140558

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 6 (Lokeren)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

stadswoningen 18de eeuw

140559

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 7 (Lokeren)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen; in zijn huidige vorm burgerhuizen
in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, doch met oudere
kern.

140560

Twee stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Groentemarkt 8‐9 (Lokeren)

Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern.

stadswoningen 19de eeuw

140561

Eclectisch burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Grote Kaai 5 (Lokeren)

Huis in eclectische stijl met gecombineerde lijst‐ en schoudergevel,
naar ontwerp van architect Joseph van Bogaert, 1913 gedateerd in
cartouche.

burgerhuizen

1195/1748

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Stevens Jean Joseph (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

empire

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)
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140562

Schoolgebouw

Lokeren

Lokeren

Heiendestraat 18 (Lokeren)

Hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, onderwijsgebou derde kwart
circa 1862 opgetrokken.
wen
19de eeuw

140563

Pastorie Heilig‐Hartparochie met tuin

Lokeren

Lokeren

Heiendestraat 4 (Lokeren)

Alleenstaand dubbelhuis gebouwd als pastorie in neotraditionele stijl pastorieën,
pastorietuinen
uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw; vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met centraal dakvenster.

140564

Dorpswoning

Lokeren

Lokeren

Heiendestraat 7 (Lokeren)

Huisje met gedecapeerde gevel uit de 19de eeuw, met vijf traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw

140565

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Heiendestraat 9 (Lokeren)

Burgerhuis met ontpleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw, met vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

140566

Parochiekerk Heilig Hart

Lokeren

Lokeren

Heiendestraat zonder nummer (Lokeren)

Neogotische kerk, een ensemble vormend met de erachter gelegen
school en de ervoor staande pastorie en errond een beboomd
plantsoen. De kerk, naar ontwerp van architect Eugène Neve werd
aangevat door aannemer Back en in 1882 voltooid door aannemer
Vlaeminck. De toren werd er in 1905 aan toegevoegd.

parochiekerken vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

140567

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 114‐116 (Lokeren)

Burgerhuizen met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van twee
bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

140568

Arbeiderswoningen

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 11A‐F (Lokeren)

Typische verankerde bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en
anderhalve bouwlaag onder doorlopende zadeldaken, gebouwd in
1908‐1912.

arbeiderswonin voor WO I
gen

140569

Heirbrugmolen met molenaarswoning

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 160‐162 (Lokeren)

De Heirburgmolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier (bergmolen) uit het midden van de 19de eeuw, met een
molenaarswoning uit dezelfde periode die begin 21ste eeuw
gereconstrueerd werd.

derde kwart
windmolens,
molenaarswoni 19de eeuw,
derde kwart
ngen
19de eeuw,
eerste kwart
21ste eeuw

140570

Haarsnijderij Epouse Jacobs A. Cogen

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 211‐213 (Lokeren)

Dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel van twee bouwlagen onder directeurswonin interbellum
gen
zadeldak, in 1925 gebouwd in art‐decostijl. Voorgevel met centraal
twee korfboogdeuren in rechthoekige omlijsting.

140571

Hoekhuis in neotradionele stijl

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 310 (Lokeren)

Hoekhuis van 1928 met twee bouwlagen onder mansardedaken.
Baksteenbouw met natuurstenen muurbanden, negblokken en
dorpels.

burgerhuizen

interbellum

140572

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 396 (Lokeren)

Huis met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, met vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140573

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat 47 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

140574

Sint‐Annakapel

Lokeren

Lokeren

Heirbrugstraat zonder nummer (Lokeren)

betreedbare
Eénbeukige kapel van drie traveeën met rechthoekig vlak gesloten
koor, afgedekt door zadeldaken met een zeszijdige dakruiter uit 1670 kapellen (klein
boven de het koor. Bakstenen gebouw in sobere barokstijl, omgeven erfgoed)
door een verzorgd plantsoen.

tweede kwart
17de eeuw

barok

140576

Villa in art‐decostijl

Lokeren

Lokeren

Hillarestraat 20 (Lokeren)

Alleenstaande villa in ruime tuin, gebouwd in art‐decostijl uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

art deco

1196/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Nève Eugène
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

De Punt Johan (Uitvoerder)

art deco

neotraditioneel

van Driessche Roger (Ontwerper)
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140577

Dorpswoning

Lokeren

Lokeren

Hillarestraat 239 (Lokeren)

Huis uit de 19de eeuw met later gecementeerde lijstgevel; drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Links van het huis een
klein erf van de straat afgesloten door een manshoge bakstenen
muur. Vierkante hekpijlers met bekronende siervaas. Tegen de
huisgevel een remise.

dorpswoningen, 19de eeuw
hekpijlers

140579

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Kapellestraat 36 (Lokeren)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, met houten winkelpui van drie
traveeën breed en voorzien van gecanneleerde pilasters en een
gekornist hoofdgestel met klossen en centraal driehoekig fronton.

winkels

tweede helft
19de eeuw

140580

Burgerhuis ontworpen door Julien
Welvaert

Lokeren

Lokeren

Kapellestraat 38 (Lokeren)

Het burgerhuis, gebouwd naar een vroeg ontwerp van de Lokerse
architect Julien Welvaert is een historisch representatief voorbeeld
voor de gangbare neoclassicistische stijl van eind 19de‐begin 20ste
eeuw. De binnenafwerking en ‐aankleding van de kamers van het
hoofdgebouw zijn goed bewaard gebleven.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

140581

Eenheidsbebouwing in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl

Lokeren

Lokeren

Kapellestraat 5‐9 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing van enkelhuizen in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl burgerhuizen
uit begin 20ste eeuw, elk bestaande uit twee traveeën en twee
bouwlagen.

eerste helft
20ste eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

140582

Rij arbeiderswoningen

Lokeren

Lokeren

Kazernestraat 11‐29 (Lokeren)

Rij arbeiderswoningen van het enkelhuistype, van twee traveeën en
anderhalve bouwlaag in spiegelbeeldschema.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

140583

Herenhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Lokeren

Lokeren

Kazernestraat 3‐5 (Lokeren)

Rijhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐ en neobarokstijl van 1911.
Bakstenen gebouw op arduinen sokkel en afgedekt door zadeldaken.

voor WO I
herenhuizen,
gevelniskapelle
n

140584

Slotklooster der zusters theresianen

Lokeren

Lokeren

Kazernestraat 7‐9 (Lokeren)

Slotklooster van de zusters theresianen uit midden 19de eeuw,
bestaande uit een ingang aan de straatkant, een ruime kapel en een
tegen de westflank ervan aangebouwde kloostergang op nagenoeg
vierkante plattegrond en met gras begroeide binnentuin.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

140586

Hospice des Orphelins

Lokeren

Lokeren

Kerkplein 3 (Lokeren)

weeshuizen
In 1853‐54 gebouwd als Hospice des Orphelins naar ontwerp van
stadsarchitect J.J. Stevens; later stadsschool geworden en veranderd
in 1882 naar ontwerp van stadsarchitect Theodore Welvaert.

140587

Dekenij ontworpen door Jacques van
Hoecke

Lokeren

Lokeren

Kerkplein 4 (Lokeren)

Breed dubbelhuis van twee bouwlagen en negen traveeën onder
schilddak, in 1850 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van
Hoecke.

dekenijen

140588

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 1 (Lokeren)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, licht geknikt om de
straatbocht te volgen; zes traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140589

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 10 (Lokeren)

Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de herenhuizen
eerste helft van de 19de eeuw; in 1875 verhoogd door vergroting van
de bovenvensters en aanbrengen van het zwaar hoofdgestel

140590

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 15 (Lokeren)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw;
drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van
een dakvenster met gebroken fronton en geflankeerd door
neerliggend rolwerk.

140591

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 16 (Lokeren)

Herenhuis met gedecapeerde lijstgevel op arduinen sokkel, van vier herenhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

140592

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 17 (Lokeren)

Grotendeels verminkt burgerhuis uit de 19de eeuw, waarvan enkel
nog de twee bovenverdiepingen en drie traveeën behouden zijn.

19de eeuw

1197/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Welvaert Julien (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
neobarok

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neobarok

Steyaert François (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Stevens Jean Joseph (Ontwerper),
Welvaert Theodore (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

19de eeuw

Van Hoecke Jacques (Ontwerper)
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140593

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 18 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw, met vier traveeën en drie bouwlagen.

140594

Hoekhuis van 1840

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 2 (Lokeren)

Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van vier + zes
traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, op 13 maart 1840
ontworpen door architect Johan Beeckman.

140595

Burgerhuis met 18de‐eeuwse poort

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 22 (Lokeren)

Volledig vernieuwd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen. In burgerhuizen
de rechter travee, een behouden spiegelboogpoort uit de tweede
helft van de 18de eeuw, met arduinen, rijk geprofileerde omlijsting op
neuten en voorzien van een sluitsteen in de vorm van een hoed. Nog
aanwezige smeedijzeren beltrekker (buiten gebruik) en houten
vleugelpoort met waaiervormig bovenlicht.

140596

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 27‐29 (Lokeren)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw met Moorse indruk.
Alleen de bovenverdieping en puilijst op consoles bleven bewaard.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

140598

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 31 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140599

Eclectisch herenhuis ontworpen door E.
Van Hoecke‐Peeters

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 35 (Lokeren)

Eclectisch herenhuis met neoclassicistische inslag van vijf traveeën en herenhuizen
drie bouwlagen, in 1900 gebouwd naar ontwerp van architect Van
Hoecke‐Peeters voor de heer Stanislas Cock‐Cruyt.

140597

Twee stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 3‐5 (Lokeren)

Twee stadswoningen met lijstgevels van drie traveeën en
respectievelijk drie en vier bouwlagen en zadeldaken.

140600

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 48‐50 (Lokeren)

burgerhuizen
Burgerhuis met gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw en beëindigd op een
houten kroonlijst op klossen.

eerste helft
19de eeuw

140601

Winkel

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 51 (Lokeren)

Winkelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

winkels

tweede helft
19de eeuw

140602

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 52 (Lokeren)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met gewijzigde
begane grond. Rechthoekige bovenvensters en 19de‐eeuwse
gevelbekroning.

burgerhuizen

19de eeuw

140603

Burgerhuis, gedateerd 1750

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 54 (Lokeren)

Huis met in‐ en uitzwenkende topgevel van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Traditionele verankerde baksteenbouw
met bepleisterde en geschilderde voorgevel gedateerd 1750.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw

140604

Boek‐ en steendrukkerij

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 57 (Lokeren)

Boek‐ en steendrukkerij met lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen, uit de eerste helft van de 19de eeuw met winkelvitrines
op de begane grond.

drukkerijen

eerste helft
19de eeuw

140605

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 62 (Lokeren)

Oorspronkelijk rococohuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; in
1925 door architect H. Vanden Broucke volledig omgebouwd.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw,
interbellum

140606

Afspanning In de gouden appel

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 65‐69 (Lokeren)

Hoekhuis van drie bouwlagen en zes traveeën onder schilddak met
afspanningen
smeedijzeren nokhek en recente gevelbekleding van machinesteen. In
de kern, het nog oudst bewaarde huis van Lokeren, in een zolderbalk
namelijk 1621 gedateerd.

eerste kwart
17de eeuw

140607

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 72 (Lokeren)

Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

1198/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neomoors

eclecticisme

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

stadswoningen

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)
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140608

Hoekhuis ontworpen door Theodore
Welvaert

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 8 (Lokeren)

Hoekhuis van respectievelijk drie, één en één travee en drie
bouwlagen in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, in 1891 gebouwd naar
ontwerp van architect Theodore Welvaert voor de familie Van
Damme.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Welvaert Theodore (Ontwerper)

140609

Huis Paul Cruyt

Lokeren

Lokeren

Kerkstraat 9 (Lokeren)

Empire‐getint huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak van 1831. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

140610

Tweegezinswoning gedateerd 1885

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 1‐3 (Lokeren)

burgerhuizen
Tweewoonst opgetrokken in 1885 met vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een centraal dakvenster met
trapgevel.

vierde kwart
19de eeuw

140613

Drie burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 13‐17 (Lokeren)

Burgerhuizen van respectievelijk vier en tweemaal drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldaken, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

140611

Neogotische huizenrij

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 2‐26 (Lokeren)

Rij burgerhuizen met trapgevels in 1906 opgetrokken naar ontwerp burgerhuizen
van architect D. Van Peteghem. Diephuizen met bakstenen trapgevels
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.

voor WO I

neogotiek

Van Peteghem Domien
(Ontwerper)

140614

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 25 (Lokeren)

Huis met art‐nouveau‐inslag uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
met twee bouwlagen onder zadeldak.

eerste helft
20ste eeuw

140615

Neotraditionele huizenrij

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 28‐42 (Lokeren)

Huizenrij in neotraditionele stijl, in 1910 uitgevoerd naar ontwerp van burgerhuizen
architect H. Vanden Broucke. Burgerhuizen met bakstenen gevel van
twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak. De huizenrij vormt een
samenhangend geheel door het gebruikte materiaal en de gelijke
kroonlijst‐ en daknokhoogte.

neotraditioneel

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140612

Vier stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Koophandelstraat 5‐11 (Lokeren)

Vier huizen van elk twee traveeën en twee tot drie bouwlagen onder
zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Spiegelbeeldconstructie met hogere middelste huizen.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140616

Klooster der zwartzusters, later
rijkswachtkazerne

Lokeren

Lokeren

Kouter 33‐35 (Lokeren)

Achterin gelegen gebouw met ruime voorkoer met rode klinkers en
bloemperkjes. Bakstenen constructie met gerotste en geschilderde
voorgevel, sinds 1799 in gebruik als rijkswachtkazerne. .

18de eeuw
kloosters,
rijkswachtkazer
nes

140617

Stadswoning in art‐decostijl

Lokeren

Lokeren

Kouter 74 (Lokeren)

Huisje in art‐decostijl met gecementeerde lijstgevel van drie traveeën stadswoningen interbellum
en twee bouwlagen onder zadeldak, op een cartouche 1922
gedateerd.

art deco

140619

Oude Tuinwijk

Lokeren

Lokeren

Labostraat 1‐10, 12‐28, Tuinwijkstraat 1‐
32, Van Duysestraat 43‐45 (Lokeren)

Arbeiderswijk met 53 woningen, van 1928 tot 1931 gerealiseerd als
eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar
ontwerp van architect Hubert De Maen. Door de economische crisis
werden 69 bijkomende woningen niet uitgevoerd.

elektriciteitscab interbellum
ines, sociale
woningen,
tuinwijken

art deco

De Maen Hubert (Ontwerper),
Tuinwijk Lokeren (Opdrachtgever)

140620

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt

Lokeren

Lokeren

Lepelstraat 4 (Lokeren)

Kapel, in 1933 opgetrokken naar ontwerp van de Lokerse architect
Hubert De Maen, als onderdeel van de toegang tot het moederhuis.
Neobarok gebouw van verankerde baksteen op hoge natuurstenen
sokkel en afgedekt door zadeldaken.

kraamklinieken, interbellum
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neobarok

De Maen Hubert (Ontwerper)

140622

Heilige Antonius van Padua‐kerk

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 10 (Lokeren)

kloosterkerken tweede helft
Driebeukige, transeptloze, pseudobasilicale kloosterkerk in
19de eeuw
neogotische stijl, opgetrokken in 1850‐52 naar ontwerp van
stadsarchitect Jean Joseph Stevens. De voorgevel werd in 1886
volledig herbouwd naar ontwerp van de architecten Jules De Somme
en Emile Van Hoecke‐Peeters.

neogotiek

De Somme Jules (Ontwerper),
Stevens Jean Joseph (Ontwerper),
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

140623

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 13 (Lokeren)

Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

1199/1748

burgerhuizen

burgerhuizen

voor WO I

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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140624

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 14 (Lokeren)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw.

winkels,
19de eeuw
stadswoningen

140621

Eenheidsbebouwing

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 1‐5 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels stadswoningen 19de eeuw
van twee bouwlagen en respectievelijk drie, twee en vier traveeën.

140625

Winkelhuis van 1922

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 17 (Lokeren)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Jonger
parement van geglazuurde witte tegels met zwarte muurbanden.
Sierlijke houten winkelpui van 1922 naar ontwerp van architect H.
Vanden Broucke, op arduinen sokkel en met rankwerkversiering en
opschrift "Pr. Laekeman Meester‐Schoenmaker".

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw,
interbellum

140626

Hoekhuis, café

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 2, Molenstraat 1 (Lokeren)

Hoekhuis van twee bouwlagen, met afgeschuinde hoektravee en
mansardedaken, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

cafés

140627

Rij stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 24‐26, 30‐32 (Lokeren)

Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140628

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 34 (Lokeren)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern winkels
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

140629

Hoekhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 36 (Lokeren)

Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

140630

Hoekhuis in neotraditionele stijl

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 38‐40 (Lokeren)

Hoekhuis in neotraditionele stijl van 1925 naar ontwerp van architect winkels
H. Vanden Broucke, van twee bouwlagen onder mansardedak,
voorzien van twee dakkapellen.

140631

Eenheidsbebouwing van drie
stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 42‐46 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen van twee traveeën en twee stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de eerste helft van de
20ste eeuw.

140632

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 54 (Lokeren)

Huis met gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140633

Vrijstaand herenhuis met stallen

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 56 (Lokeren)

Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het
eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante
plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer
met aan weerszijden de vroegere paardenstallen.

hekken,
herenhuizen,
paardenstallen,
binnenplaatsen

140634

Drie neotradionele stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 62‐66 (Lokeren)

Drie neotraditionele bakstenen gevels, elk drie traveeën en twee
bouwlagen, in 1900 gebouwd.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

140635

Burgerhuis van 1783

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 69 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
oudere kern van 1783, aangegeven door de rechthoekige arduinen
deuromlijsting met rechte, gedateerde tussendorpel.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140636

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 71‐73 (Lokeren)

Herenhuis van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
de tweede helft van de 18de eeuw of begin 19de eeuw te dateren,
met gedecapeerde lijstgevel op arduinen plint.

herenhuizen

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

1200/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

interbellum

neotraditioneel

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neotraditioneel

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)
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140637

Stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 78 (Lokeren)

Stadswoningen met eenvoudige gecementeerde lijstgevels van twee stadswoningen tweede helft
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldaken, in de tweede helft van de 19de eeuw te
dateren.

140638

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Luikstraat 82 (Lokeren)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

140639

Kapel van de Heilige Laurentius

Lokeren

Lokeren

Luikstraat zonder nummer (Lokeren)

betreedbare
Kapel gebouwd in 1633 als vrijstaand gebouwtje vlak tegenover de
vroegere tuinuitgang van het domein der adellijke familie Ryngaut. In kapellen (klein
erfgoed)
1768‐69 kreeg het zijn huidige straatgevel.

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140640

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 10 (Lokeren)

burgerhuizen
Oorspronkelijk een enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
uit de 18de eeuw, door aanpassingswerken in 1902 naar ontwerp van
architect Van Hoecke‐Peeters uitgebreid tot dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Toegevoegde
rondboogpoort links naast het huis.

18de eeuw,
voor WO I

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

140641

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 13 (Lokeren)

Stadswoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder
mansardedak, oorspronkelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw,
doch begin 20ste eeuw aangepast in de hoogte door toevoeging van
de gevelbekroning en nieuwe bedaking.

140642

Postgebouw van 1906

Lokeren

Lokeren

Markt 15 (Lokeren)

postkantoren
Hoekgebouw in neotraditionele stijl van twee bouwlagen onder
zadeldaken, gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect Alfons Van
Houcke.

140643

Academie

Lokeren

Lokeren

Markt 15A (Lokeren)

Rechthoekig gebouw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van douanekantore tweede kwart
19de eeuw
n,
dertien traveeën met afgeschuinde hoektravee en twee bouwlagen
onder schilddak, in 1834 ontworpen door architect Johan Beeckman. kunstacademies
,
opslagplaatsen,
waaggebouwen

140644

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 19 (Lokeren)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw,

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

140645

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 2 (Lokeren)

Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw, met moderne gewijzigde begane
grond.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140646

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 30 (Lokeren)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
voorzien van twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

140647

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 31 (Lokeren)

Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

140648

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 32 (Lokeren)

Haaks op nummer 31 staand enkelhuis van twee bouwlagen onder
zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

140649

Twee stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Markt 37‐38 (Lokeren)

Gekoppelde woningen van tweemaal drie traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, voorzien van twee dakkapellen, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

140650

Burgerhuis van 1871

Lokeren

Lokeren

Markt 39 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1871 gebouwd naar
ontwerp van de Gentse architect Emile Van Hoecke.

burgerhuizen

1201/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
voor WO I

derde kwart
19de eeuw

neotraditioneel

Van Houcke Alfons (Ontwerper)

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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140651

Burgerhuis van 1871

Lokeren

Lokeren

Markt 42 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1871.

burgerhuizen,
apotheken

derde kwart
19de eeuw

140652

Parochiekerk Sint‐Laurentius

Lokeren

Lokeren

Markt 46 (Lokeren)

parochiekerken tweede helft
Hoofdkerk van Lokeren, ten zuidoosten van het marktplein.
17de eeuw,
Driebeukige pseudobasilicale barokkerk, volledig bekleed met
19de eeuw,
kalkzandsteen, met westtoren en ten oosten polygonaal hoofdkoor
vierde kwart
met flankerende zijkoren; sacristie en bergplaats in de oksels van de
16de eeuw,
koren. Oorspronkelijk gebouwd in 1585‐1625 en meermaals vergroot
eerste kwart
en verbouwd.
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

140653

Sint‐Lodewijkscollege

Lokeren

Lokeren

Markt 48‐49 (Lokeren)

Voormalig huis Ryngaut, in 1714 gebouwd en in 1850 verkocht aan
het bisdom Gent om er het huidig college in te vestigen. Sinds de
restauratie van 1907 onder leiding van architect H. Vanden Broucke,
een gedecapeerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Op de speelplaats, ruime éénbeukige
kruiskapel van 1876.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
gebouwen voor
secundair
onderwijs

140654

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 5 (Lokeren)

Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
voorzien van een centraal verankerd dakvenster met
trapgevelbekroning, oorspronkelijk waarschijnlijk uit de 18de eeuw,
met in de tweede helft van de 19de eeuw aangepaste lijstgevel en
recent gewijzigde begane grond.

stadswoningen 18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

140655

Stadswoning met halsgevel

Lokeren

Lokeren

Markt 51 (Lokeren)

Huis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
gebroken schilddak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.

stadswoningen derde kwart
18de eeuw

140656

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 53 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

140657

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 55 (Lokeren)

stadswoningen derde kwart
Huis uit het derde kwart van de 18de eeuw. Lijstgevel van drie
18de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder gebroken schilddak voorzien van
een centraal dakvenster met rondboogvenster en gebogen kroonlijst,

140658

Classicistisch burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 56 (Lokeren)

Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen
bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst en oculus, en
afgedekt door een zadeldak, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.

burgerhuizen,
winkels

140659

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Markt 57 (Lokeren)

Stadswoning met eenvoudige lijstgevel met vier traveeën, drie
bouwlagen en plat dak, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

140660

Twee winkelhuizen

Lokeren

Lokeren

Markt 60‐61 (Lokeren)

Twee woningen in repeterend schema, van tweemaal twee traveeën
en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

winkels

140661

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 63 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder bakkerijen
zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren. Winkelpui
op de begane grond.

140662

Hoekhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 65 (Lokeren)

Hoekhuis met twee + één + twee traveeën en drie bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

1202/1748

interbellum,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

stijl

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

cafés,
eerste helft
stadswoningen 19de eeuw

context

persoon

gotiek, barok

de Meyer J. (Ontwerper), De Smet
P. (Ontwerper)

neogotiek

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

barok

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

classicisme
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140663

Eclectisch hoekhuis van 1908

Lokeren

Lokeren

Markt 66 (Lokeren)

Eclectisch hoekhuis in 1908 gebouwd doch met later totaal gewijzigde burgerhuizen
begane grond. Spel van voor‐ en achteruitspringende traveeën van
twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken (leipannen) voorzien van
dakvensters en ‐kapellen, en gevat tussen twee zijtrapgevels.
Afgeschuinde hoektravee. Afwisseling van rechthoekige, steekbogige
en rondbogige vensters verdeeld over acht traveeën.

voor WO I

eclecticisme

140664

Huis De Wolmolen

Lokeren

Lokeren

Markt 69 (Lokeren)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk in het
vierde kwart van de 18de eeuw gebouwd.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw

classicisme

140665

Huis Groene Poort

Lokeren

Lokeren

Markt 72 (Lokeren)

Traditionele verankerde bak‐ en zandsteenbouw van 1699; in 1972
grondig gerestaureerd door de Leuvense architect Jean Maloens.
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
brede overstek en voorzien van een centraal dakvenster met
klokgevelbekroning.

burgerhuizen

vierde kwart
17de eeuw

traditioneel

Maloens Jean (Ontwerper)

140666

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Markt 74 (Lokeren)

Rijhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, voorzien van drie dakkapellen met afgewolfd zadeldakje.
Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen voor
deuromlijsting, winkelpui, vensteromlijstingen en ‐kruisen.

winkels

140667

Burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Markt 75‐76 (Lokeren)

burgerhuizen
Zogenaamd "Apotheek Jacobs", bestaande uit twee afzonderlijke
panden, gebouwd midden 17de eeuw voor rekening van Georges
Godaert, griffier van Lokeren, heer van Bistelles, erfachtig meier van
Moerbeke, commies van het Land van Waas. Gelijkvloerse verdieping
van beide huizen in de loop van de 18de eeuw verbouwd. Tijdens een
restauratie van 1910 door architect H. Vanden Broucke (Lokeren)
grondig gewijzigd en aan elkaar aangepast.

18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

traditioneel

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140668

Ryngautmonument

Lokeren

Lokeren

Markt zonder nummer (Lokeren)

Ryngautmonument van 1778. Monument in de vorm van een portiek gedenktekens
van arduin met gebogen fronton en twee flankerende
heiligenbeelden. Los van het monument staan hardstenen sokkels
met halfverheven beeldhouwwerk op spiegels.

vierde kwart
18de eeuw

140669

Hoeve

Lokeren

Lokeren

Moleneindstraat 27 (Lokeren)

Hoeve met woonhuis en dwarsschuur op een met gras begroeid erf
met haag. Lindebomen flankeren het ijzeren inrijhek. Woonhuisje met
gewitte gevel op gepikte plint; drie + twee traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, gedateerd 1731.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren,
welkomstbome
n

140671

Kasteeldomein Verloren Bos

Lokeren

Lokeren

Nijverheidstraat 17 (Lokeren)

Eclectisch landhuis en omgevend park met ingrijpend gerenoveerd
koetshuis, gebouwd omstreeks 1899‐1900 naar ontwerp van de
Gentse architect Emile Van Hoecke‐Peeters in opdracht van
industrieel Gonzales. Het eclectische landhuis sluit stilistisch aan bij
de cottagestijl en vertoont eveneens invloeden van art nouveau, die
voornamelijk in het interieur bewaard zijn.

vierde kwart
vijvers,
tuinpaviljoenen, 19de eeuw
hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen,
tuinbruggen,
balustrades,
private parken

140672

Abdijhoeve Oudenbos

Lokeren

Lokeren

Nonnenbosweg 2 (Lokeren)

abdijhoeven
Woonhuis van een voormalige abdijhoeve van de
cisterciënzerinnenabdij Onze‐Lieve‐Vrouw ten Bos uit de 16de eeuw,
aangepast in de 19de eeuw. Het betreft een gebouw van twee
bouwlagen van vijf traveeën en twee verdiepingen onder pannen
zadeldak in bak‐ en zandsteenstijl.

140673

Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstandkapel

Lokeren

Lokeren

Nonnenbosweg zonder nummer (Lokeren) Naar verluidt oorspronkelijk behorend aan het eertijds nabijgelegen
klooster van Oudenbos. Verzorgde veldkapel omgeven door linden
vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

1203/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen

16de eeuw,
19de eeuw

18de eeuw

plantensoort

context

persoon

Warie Roger (Ontwerper)

eclecticisme

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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140675

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw

Lokeren

Lokeren

Oude Heerweg zonder nummer (Lokeren)

140676

Herberg Hier was 't oud Veerhuis

Lokeren

Lokeren

140680

Olieslagerij

Lokeren

140681

Burgerhuis

140682

datering

stijl

Neogotische wijkkapel van 1899 naar ontwerp van architect Alphonse kapellen
(gebouwen en
De Pauw, omgeven door een rijke groenaanplanting met
structuren)
hoogstammige bomen.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Oude‐Bruglaan 58 (Lokeren)

herbergen
Herberg in neotraditionele stijl van 1912 (cartouche). Verankerde
bakstenen trapgevel met natuurstenen speklagen. Kruiskozijnen,
steekbogig ontlast. Geveltop met oculus; rolwerk en gebogen fronton
met sierbol.

voor WO I

neotraditioneel

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 10 (Lokeren)

Voormalige olieslagerij, in kern opklimmend tot het derde kwart van
de 19de eeuw, na een brand in 1891 deels verhoogd met drie
bouwlagen en omgevormd tot textielfabriek.

fabrieksschoors derde kwart
19de eeuw,
tenen,
vierde kwart
oliefabrieken
19de eeuw

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 12A (Lokeren)

Huis met art‐nouveaugetinte lijstgevel uit het eerste kwart van de
20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

Twee neotradionele burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 13‐14 (Lokeren)

Twee panden in speelse neotraditionele stijl van 1910, aansluitend bij burgerhuizen
de huizenrij in de Koophandelstraat nummer 28‐42 mogelijk door
dezelfde architect ontworpen namelijk H. Vanden Broucke.

140683

Brughuis

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 4 (Lokeren)

Neobarok hoekhuis van baksteen met verwerking van arduin aan de
sokkel, deur‐ en vensteromlijstingen en topgevelafwerking, in 1909
gebouwd als huis voor de brugdraaier naar ontwerp van H. Vanden
Broucke.

wachterswonin voor WO I
gen

140684

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 5 (Lokeren)

Onderkelderd huis met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de
eeuw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

140685

Burgerhuis en directeurswoning met
remise

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan 8‐9 (Lokeren)

Twee huizen van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen, tweede helft
directeurswonin 19de eeuw
gen,
koetshuizen

140686

Stadspomp

Lokeren

Lokeren

Prosper Thuysbaertlaan zonder nummer
(Lokeren)

De stadspomp is een gietijzeren pomp opgesteld in een driehoekige waterpompen
zandstenen constructie. Ontwerp van architect Henri Vanden Broucke
(1876‐1928), uitgevoerd en gebouwd door steenkapper Prosper
Vlaminck (1885‐1954). De ijzeren pomp is uitgevoerd door J. de
Decker uit Dendermonde.

voor WO I

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper), de Decker J.
(Uitvoerder), Vlaminck Prosper
(Uitvoerder)

140699

Arbeiderscité van 1906

Lokeren

Lokeren

Roggemansdreef 2‐38 (Lokeren)

Arbeiderscité bestaande uit een rij van 19 arbeidershuizen aan de
Roggemansdreef 2‐38, gebouwd in 1906 in opdracht van industrieel
Roggeman naar ontwerp van Domien Van Peteghem.

arbeiderscités

voor WO I

Van Peteghem Domien
(Ontwerper)

140700

Winkel

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 1 (Lokeren)

Dubbelhuis met provinciale art‐nouveau‐inslag, met drie traveeën en winkels
twee bouwlagen onder mansardedak uit het eerste kwart van de
20ste eeuw; twee houten dakkapellen en een getrapt dakvenster
boven de centrale vooruitspringende travee.

eerste helft
20ste eeuw

140702

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 20 (Lokeren)

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in het
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140701

Rij neotraditionele stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 2‐18 (Lokeren)

Huizenrij in neotraditionele stijl, gebouwd in 1911‐12. Verankerde
baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor plint, lekdrempels,
waterlijsten, vensterkruisen, negblokken, sluitstenen, speklagen en
topgevelafzoming.

stadswoningen voor WO I

neotraditioneel

140703

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 3 (Lokeren)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen in neotraditionele stijl met stadswoningen voor WO I
barokke inslag, gebouwd in 1912.

neotraditioneel

1204/1748

typologie

plantensoort

context

persoon
De Pauw Alphonse (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

neotraditioneel

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

neobarok

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw
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140704

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 32 (Lokeren)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
1883 voor Dr. d'Hollander ontworpen, mogelijk door architect Emile
Van Hoecke.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

140705

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 34 (Lokeren)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
het eerste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

140706

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 36 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
voorzien van een recente klimmende dakkapel, uit het eerste kwart
van de 19de eeuw.

gevelniskapelle eerste kwart
n, burgerhuizen 19de eeuw

140707

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 38 (Lokeren)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
oorspronkelijk deel uitmakend van nummer 36 met behouden
bepleistering en beschildering.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

140708

18de‐eeuws burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 40 (Lokeren)

Burgerhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; twee bouwlagen en burgerhuizen
vier aaneensluitende traveeën onder mansardedak, in de gevelas
voorzien van een steekbogige dakkapel in een arduinen omlijsting
met voluten en een vaas als bekroning.

140709

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 42 (Lokeren)

Stadswoning met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak voorzien van een centrale dakkapel in een
arduinen omlijsting met voluten en bekronende vaas.

140710

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 44 (Lokeren)

stadswoningen tweede helft
Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

140711

Rij eclectische burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Roomstraat 54, Vrijheidsplein 29‐30, 31
(Lokeren)

Huizenrij in eclectische stijl met barokke inslag, circa 1920
opgetrokken als oostelijke afsluiting van het plein.

140712

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 16 (Lokeren)

Stadswoning van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder stadswoningen tweede helft
19de eeuw
zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

140713

Burgerhuis met Sint‐Jozefbeeld

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 18 (Lokeren)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
gedecapeerde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

140714

Stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 21‐27 (Lokeren)

Stadswoningen met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van twee stadswoningen derde kwart
19de eeuw
bouwlagen en respectievelijk drie, vier, drie en vijf traveeën onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

140715

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 22 (Lokeren)

stadswoningen tweede helft
Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
19de eeuw
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

140716

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 29‐33 (Lokeren)

burgerhuizen
Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel van respectievelijk twee, drie en twee traveeën
en drie bouwlagen, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.

tweede helft
19de eeuw

140717

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 32 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

140718

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 38‐40 (Lokeren)

Twee panden van twee bouwlagen met neo‐Vlaamserenaissance‐
inslag, 1913 gedateerd, en voorzien van verhoogde halsgevels en
dakvensters met driehoekig fronton.

1205/1748

tweede helft
18de eeuw

stijl

interbellum

classicisme

eclecticisme

burgerhuizen, tweede helft
heiligenbeelden 19de eeuw

burgerhuizen

voor WO I

context

persoon
Renders Victor (Ontwerper), Van
Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

stadswoningen voor WO I

burgerhuizen

plantensoort

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
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140719

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 39‐41 (Lokeren)

In oorsprong één geheel; rechts een enkelhuis van twee traveeën en
twee en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw
en links een hoekhuis van slechts twee bouwlagen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140720

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 4 (Lokeren)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140721

Twee stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 42 (Lokeren)

Twee woningen, later samengevoegd tot één woning, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met tweemaal drie traveeën
en twee bouwlagen beëindigd op een houten kroonlijst met
modillons, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

140722

Burgerhuis en pleinbeluikje

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 46 (Lokeren)

beluiken,
Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën afgedekt met een
zadeldak uit de 18de eeuw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel burgerhuizen,
op arduinen plint met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de gemakhuisjes
eeuw en uit de 20ste eeuw. Haaks tegen de achtergevel bevindt zich
een bakstenen woning met daarachter een klein pleinbeluikje.

140723

Stadswoningen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 51‐53 (Lokeren)

Stadswoningen met eenvoudige bepleisterde en geschilderde
lijstgevels van tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

140724

Rijkslagere school

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 56 (Lokeren)

Neoclassicistisch vierkant gebouw van twee bouwlagen en drie
traveeën onder tentdak, gebouwd in 1858 naar ontwerp van
stadsarchitect Jean Joseph Stevens.

lagere scholen, derde kwart
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen)

140725

Burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 65‐69 (Lokeren)

burgerhuizen
Nummer 67‐69: burgerhuis met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Beide uiterste traveeën op de
verdieping met driezijdige erker. Nummer 65 heeft een eenvoudige,
gelijkaardige lijstgevel.

tweede helft
19de eeuw

140726

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 66‐68 (Lokeren)

Herenhuis met kleurrijke bakstenen lijstgevel uit het vierde kwart van herenhuizen
de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; acht traveeën
en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van drie
dakkapellen met driehoekig fronton.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

140727

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Schoolstraat 71‐73 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw, van vier traveeën en twee bouwlagen onder
tentdak.

tweede helft
19de eeuw

140729

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Sint‐Laurentiusplein 3, Torenstraat 24‐26
(Lokeren)

Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de
19de eeuw; nu ingedeeld in drie woningen.

herenhuizen

140730

Sociale woonwijk Sparrenhof

Lokeren

Lokeren

Sparrenhof 1‐40, 41, 25A (Lokeren)

Laagbouw parkwijk met gezinswoningen, bejaardenwoningen en een
clubhuis, tussen 1962 en 1965 gerealiseerd door de sociale
huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van de architecten
Jos Van Driessche en Paul Van Winckel, met een bekroonde
groenaanleg van Ronald Clays.

140731

Neobarok herenhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 10 (Lokeren)

Statig neobarok herenhuis in 1883 ontworpen door architect Emile
Van Hoecke voor de heer Hector Thuysbaert. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak.

1206/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
19de eeuw

neoclassicisme

Stevens Jean Joseph (Ontwerper)

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
gemeenschapsl
okalen,
parkwijken,
bungalows

modernisme

Clays Ronald (Ontwerper), Van
Driessche Jos (Ontwerper), Van
Winckel Paul L.R.M. (Ontwerper),
Tuinwijk Lokeren (Opdrachtgever)

herenhuizen

neobarok

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw
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140732

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 12 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit
de tweede helft van de 19de eeuw, met ontpleisterde bakstenen
lijstgevel op arduinen sokkel..

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140733

Burgerhuis in geometrische art nouveau

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 13 (Lokeren)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee traveeën en verspringende bouwlagen,
gebouwd tussen 1906 en 1909; kleurrijke baksteenbouw op arduinen
sokkel met korfbogig keldervenster. Dit pand is de enige Lokerse
realisatie van de in Gent en later in Elsene woonachtige architect
Achilles Van Hoecke‐Dessel (1871‐1918).

voor WO I

art nouveau

Van Hoecke‐Dessel Achilles
(Ontwerper)

140734

Art‐nouveauburgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 14 (Lokeren)

burgerhuizen
Onderkelderd huis met twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd tussen 1906 en 1909. Baksteenbouw op arduinen
sokkel met segmentbogig keldervenster met twee tussenstijlen.

voor WO I

art nouveau

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140735

Art‐nouveauburgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 15 (Lokeren)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, gebouwd tussen
1906 en 1909, met parement van gele baksteen op natuurstenen
sokkel en bovenverdieping uitgewerkt als loggia.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

140736

Eclectische burgerhuizen van 1909

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 16‐17, 18 (Lokeren)

Samen geconcipieerde panden van 1909 in eclectische stijl; twee
bouwlagen onder mansardedak met vier dakkapellen en centraal
dakvenster met inzwenkende topgevel.

winkels,
burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

140737

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 6 (Lokeren)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw, van vier traveeën en drie bouwlagen, heden
onder plat dak.

tweede helft
19de eeuw

140738

Neogotische eenheidsbebouwing

Lokeren

Lokeren

Stationsplein 7‐8, 9 (Lokeren)

Eenheidsbebouwing in neogotische stijl uit eind 19de eeuw tot begin burgerhuizen
20ste eeuw, bestaande uit drie panden met bakstenen trapgevels van
drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140739

Hoekhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 1 (Lokeren)

Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit midden 19de herenhuizen
eeuw van respectievelijk twee, één en vijf traveeën en twee en een
halve bouwlaag onder afgesnuit zadeldak.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140740

Rij burgerhuizen in art‐nouveaustijl

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 10‐22 (Lokeren)

burgerhuizen
Huizenrij van zeven panden in art‐nouveaustijl uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw. Lijstgevels van twee tot drie traveeën en drie
bouwlagen op arduinen sokkel en onder zadeldaken.
Gemeenschappelijke kenmerken zijn het parement van gekleurde
baksteen en een smalle deurtravee naast een bredere venstertravee.
Het pand met nummer 10 werd in 1911 gebouwd door architect
Julien Welvaert en is Moors geïnspireerd.

voor WO I

140741

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 19‐21 (Lokeren)

Twee onderkelderde huizen van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, in spiegelbeeld, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

140742

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 2‐4 (Lokeren)

Burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak voorzien van twee dakkapellen en een centraal
dakvenster, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

140743

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 25 (Lokeren)

Smal enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen tweede helft
19de eeuw
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde baksteenbouw
met verwerking van arduin voor de puilijst.

140744

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 29 (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Ontpleisterde lijstgevel van
baksteen; arduinen plint, cordons, balkon en balusterborstweringen
op de bel‐etage.

140745

Brouwersgasthof

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 44‐46 (Lokeren)

Statige neoclassicistische lijstgevel, bepleisterd en geschilderd, in
cafés
1857 ontworpen door architect Jean Joseph Stevens in de stijl van het
toenmalig station aan de overzijde van het plein.

1207/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

neomoors, art
nouveau

Welvaert Julien (Ontwerper)

neoclassicisme

Stevens Jean Joseph (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw
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140746

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Stationsstraat 6, 6A (Lokeren)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op zware arduinen sokkel en met
achteruitspringende eerste travee.

140751

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Sterrestraat 246 (Lokeren)

Huis met lijstgevel van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.
Rechthoekige deur in arduinen neoclassicistische omlijsting.

140752

Haarsnijderij Gyselinck Frères

Lokeren

Lokeren

Stommestraat 2 (Lokeren)

Voormalige haarsnijderij uit het laatste kwart van de 19de eeuw, als haarsnijderijen vierde kwart
19de eeuw
binnenblokbebouwing tussen Linde‐, Sterre‐ en Stommestraat, heden
enkel nog bestaande uit de bakstenen hoofdvleugel van twee
bouwlagen en negen traveeën.

140753

Neotraditioneel burgerhuis van 1937

Lokeren

Lokeren

Torenstraat 10‐12 (Lokeren)

Twee woningen in neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl van 1937,
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee
dakvensters met rolwerk en fronton.

140754

Twee burgerhuizen

Lokeren

Lokeren

Torenstraat 11‐13 (Lokeren)

Burgerhuizen met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van zes burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

140756

Stadswoning gedateerd 1796

Lokeren

Lokeren

Torenstraat 22 (Lokeren)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het
vierde kwart van de 18de eeuw.

140755

Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Lokeren

Lokeren

Torenstraat 2‐4, 16‐18 (Lokeren)

dorpswoningen tweede helft
Eenheidsbebouwing van vier woonhuisjes met verankerde
18de eeuw
gecementeerde lijstgevel van respectievelijk twee, drie, drie en twee
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak elk voorzien van een
klimmende dakkapel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.

140757

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Torenstraat 8 (Lokeren)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en stadswoningen tweede helft
19de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

140758

Parochiekerk Sint‐Anna

Lokeren

Lokeren

Veerstraat 14 (Lokeren)

Ruime kruiskerk in gotiserende stijl, in de jaren 1950 gebouwd naar
ontwerp van architect Adrien Bressers.

parochiekerken na WO II

140759

Hoeve met losse bestanddelen

Lokeren

Lokeren

Vennestraat 5 (Lokeren)

Boerderij met woonhuis, stallen en schuur in U‐vorm gegroepeerd
rondom een begraasd voorerf met meidoornhaag aan de straatkant.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140761

Boerenwoning

Lokeren

Lokeren

Vlinderstraat 67‐69 (Lokeren)

Alleenstaande boerenwoning, verdeeld in twee woningen van elk drie boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw
traveeën en één bouwlagen onder doorlopend zadeldak (Vlaamse
pannen), uit eind 18de eeuw.

140762

Hoekhuis De Ton

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 1 (Lokeren)

Hoekhuis van 1910 met afgeschuinde hoektravee, de tweede travee burgerhuizen
iets vooruitspringend en bekroond door een in‐ en uitzwenkende top
met voluten van natuursteen.

140763

Burgerhuis met Mariabeeld

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 12 (Lokeren)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen, 19de eeuw,
Mariabeelden, vierde kwart
met twee dakkapellen. De bovenverdieping is naar verluidt een
gevelniskapelle 18de eeuw
toevoeging uit de 19de eeuw.
n

1208/1748

typologie

burgerhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

neotraditioneel

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

voor WO I

Bressers Adrien (Ontwerper)
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140764

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 13 (Lokeren)

Enkelhuis met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
de tweede helft van de 19de eeuw met lijstgevel.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140765

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 14 (Lokeren)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

140766

Winkelhuis

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 15 (Lokeren)

Dubbelhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
uit de tweede helft van de 19de eeuw met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met sierlijke, gevelbrede houten winkelpui.

winkels

tweede helft
19de eeuw

140767

Hoofdpost Electriciteit

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 29 (Lokeren)

De voormalige "Hoofdpost elektriciteit", daterend uit 1921, is een
creatie van de Lokerse architect Henri Van den Brouvke waarin
modernistische art deco‐motieven en traditionele stijlelementen
werden vermengd.

elektriciteitscen interbellum
trales

140768

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Voermanstraat 3‐5 (Lokeren)

Pand van twee traveeën en twee bouwlagen, één geheel vormend
met hoekhuis De Ton.

burgerhuizen

140769

Site Bontinkmolen en maalderij

Lokeren

Lokeren

Vogelzangstraat zonder nummer (Lokeren) Oude windmolensite die minstens opklimt tot de 17de eeuw. In 1665 maalderijen,
is er immers volgens een archiefvermelding sprake van een hofstede schuren
met bijgaande molen waarvan de woning binnen de parochie Kalken
was gelegen en de molen op grondgebied Lokeren stond. Het betrof
een houten staakmolen met hoge gemetste teerlingen op een
molenberg.

140770

Kasteel van Duyse

Lokeren

Lokeren

Vredegerechtstraat 1 (Lokeren)

vierde kwart
bijgebouwen,
Kasteeltje van Duyse werd in 1892 opgericht naar ontwerp van
architect Stephane Mortier in opdracht van de Lokerse industrieel en directeurswonin 19de eeuw
gen
politicus Hendrik Van Duyse. In de geest van het Sint‐Lucasinstituut
ontwierp Mortier de villa in een neotraditionele bak‐ en
natuursteenstijl, met kenmerken van een neogotisch getint
eclectisme.

140771

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 1 (Lokeren)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel; drie traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak, voorzien van een houten
dakkapel met drie lichten, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

140772

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 13 (Lokeren)

Huis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
bakstenen in‐ en uitgezwenkte topgevel, in de tweede helft van de
17de eeuw te dateren.

140773

Stadswoning gedateerd 1663

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 14 (Lokeren)

Huis met verankerde bakstenen trapgevel met acht trappen en
overhoeks topstuk, in een gevelsteen 1663 gedateerd.

140774

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 16 (Lokeren)

Huis met lijstgevel van twee bouwlagen onder mansardedak. Volledig stadswoningen 18de eeuw
verbouwde begane grond en nieuwe gevelbekleding van
machinesteen.

140775

Hoekhuis in art‐nouveaustijl

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 19 (Lokeren)

burgerhuizen
Hoekhuis in art‐nouveaustijl van vier traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak, gedateerd 1907. Lijstgevel met arduinen plint en
gevelbekleding van geglazuurde baksteen van verschillende kleuren.

140776

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 2 (Lokeren)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft
van de 19de eeuw, met vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

140777

Classicistisch hoekhuis, gedateerd 1784

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 20 (Lokeren)

Herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en herenhuizen
geschilderde classicistische lijstgevel van 1784.

1209/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

neogotiek,
neotraditioneel

Mortier Stephan (Ontwerper),
Rooms Remi (Ontwerper)

stadswoningen, tweede helft
gevelniskapelle 17de eeuw
n

barok

Warie Roger (Ontwerper)

stadswoningen derde kwart
17de eeuw

traditioneel

burgerhuizen

voor WO I

tweede helft
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

voor WO I

art nouveau

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

classicisme
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140778

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 21 (Lokeren)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit herenhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel, versierd met imitatiebanden, uitstralend boven de vensters.

derde kwart
19de eeuw

140779

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Vrijheidsplein 3 (Lokeren)

Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in de
eerste helft van de 19de eeuw te dateren.

herenhuizen

eerste helft
19de eeuw

140780

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw onbevlekt

Lokeren

Lokeren

Waasmunsterbaan zonder nummer
(Lokeren)

Bakstenen kapel uit de 19de eeuw, op rechthoekige plattegrond met
driezijdige apsis; zadeldak en smeedijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

19de eeuw

140781

Hoeve met losse bestanddelen

Lokeren

Lokeren

Zamanstraat 25 (Lokeren)

Voormalige boerderij, thans sterk gerestaureerd en bestaande uit
woonhuis en dwarsschuur. Begraasd en schaars beboomd erf met
gekasseide oprit, gemetselde hekpijlers met beeldnis en
haagbeukhaag.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, hagen,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

traditioneel

140782

Neoclassicistisch burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Zand 16 (Lokeren)

Neoclassicistisch burgerhuis met gecementeerde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

neoclassicisme

140783

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Zand 2 (Lokeren)

tweede helft
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de herenhuizen,
tweede helft van de 18de eeuw tot de eerste helft van de 19de eeuw. gevelniskapelle 18de eeuw,
eerste helft
n
19de eeuw

140785

Eclectisch burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Zand 32 (Lokeren)

Eclectisch huis uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste burgerhuizen
kwart van de 20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak voorzien van een dakkapel en een dakvenster met trapgevel.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140786

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Zand 34 (Lokeren)

Herenhuis met nu gecementeerde lijstgevel uit de tweede helft van
de 19de eeuw, vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

140784

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Zand 3‐5 (Lokeren)

burgerhuizen
Enkelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen, in het derde kwart van de 19de eeuw te
dateren.

derde kwart
19de eeuw

140787

Neotradioneel burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 3 (Lokeren)

Neotraditionele baksteenarchitectuur uit het vierde kwart van de
19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw met verwerking
van natuursteen voor de muurbanden, waterlijsten, dorpels en
sluitstenen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140788

Stadswoning

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 34‐36 (Lokeren)

Breedhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, heden
opgesplitst in twee woningen van tweemaal twee traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw te
dateren.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

140789

Herenhuis

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 43, 43A (Lokeren)

Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel; vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

herenhuizen

140790

Gevel met 18de‐eeuwse deuromlijsting

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 57 (Lokeren)

In de rechter travee van de volledig vernieuwde gevel, behouden
sterk geprofileerde spiegelbogige deuromlijsting van arduin op
neuten en voorzien van een versierde sluitsteen, in de tweede helft
van de 19de eeuw te dateren.

ingangsomlijstin tweede helft
gen
19de eeuw

140791

Burgerhuis

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 62‐64 (Lokeren)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw. In 1887 veranderde men het
venster in de tweede travee tot deur en werd het huis opgesplitst in
twee woningen.

burgerhuizen,
poorten
(gebouwonderd
elen)

1210/1748

typologie

herenhuizen

datering

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

eclecticisme

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
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140792

Bejaardenhof van 1953

Lokeren

Lokeren

Zelestraat 94‐124 (Lokeren)

bejaardenwonin na WO II
Hof met 16 bejaardenwoningen, tussen 1951 en 1953 gerealiseerd
door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van gen, sociale
woningen,
René F.C. Van de Vijver.
hoven

140793

Molenaarswoning met mechanische
maalderij

Maarkedal

Etikhove

Aatse Heerweg 2, 2A (Maarkedal)

Woning met voormalige mechanische maalderij, in de jaren 1920
opgericht naast de bijbehorende maar nu verdwenen
Bossenaremolen. Sober bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen
met de links aanpalende maalderij onder doorlopend pannen
zadeldak.

interbellum
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

140796

Herenhoeve en stokerij

Maarkedal

Etikhove

Berkenstraat 11, 11A‐C (Maarkedal)

Aanleg rondom onregelmatige vierhoekige binnenplaats voornamelijk
uit het tweede kwart van de 19de eeuw door vergroting van
bestaande hoeve; in de tweede helft van de 19de eeuw geëvolueerd
tot huidige volledig gesloten aanleg door vergroting van huis.

aardappelkelder
s,
boerenburgerhu
izen,
distilleerderijen,
hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

140797

Hoeve met Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Etikhove

Berkenstraat 39‐41 (Maarkedal)

Hoeve naar verluidt voorheen met smidse en tevens voormalige
herberg. In U‐vorm aaneensluitende gebouwen grotendeels
teruggaand tot het tweede kwart van de 19de eeuw, doch wellicht
deels oudere kern in woning. Onze‐Lieve‐Vrouwekapel aan de straat
in linker hoek van voortuin, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, herbergen,
hoeven,
smidsen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140798

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Berkenstraat 9 (Maarkedal)

Alleenstaande burgerwoning met laag ommuurd voortuintje, uit het burgerhuizen
derde kwart van de 19de eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

140806

Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Maarkedal

Etikhove

Boskant zonder nummer (Maarkedal)

Eenvoudige, lage en rechthoekige open wegkapel onder pannen
zadeldak, vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

140807

Langgestrekte hoeve

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 10 (Maarkedal)

De langgestrekte hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw is
typerend voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. De
boerenwoning en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt
volume van één bouwlaag. Het erf omvat de losstaande bakstenen
bijgebouwen, met kasseien verharde erfstroken, een gemengde haaf
en een bakstenen muur als begrenzing van het voorerf.

omheiningsmur tweede kwart
19de eeuw
en,
langgestrekte
hoeven

140808

Langgestrekte hoeve

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 12 (Maarkedal)

De langgestrekte hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw is
typerend voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. De
boerenwoning en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt
volume van één bouwlaag. Het erf bewaart een deels omgevende
haag en een aan de straat palend vroeger bakhuis met
armwaterpomp tegen de zijgevel.

waterpompen,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

1211/1748

typologie

datering

tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Vijver René F.C.
(Ontwerper), Tuinwijk Lokeren
(Opdrachtgever)
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140809

Hof te Cattebeke

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 14 (Maarkedal)

Historische hoeve reeds vermeld in 1517, doch waarschijnlijk reeds
vroeger opgericht. Gewitte bakstenen hoofdbestanddelen met
semigesloten aanleg. IJzeren toegangshek ten noordoosten aan hoek
Bossenaarstraat. Moestuin ten zuiden; ten noordwesten achter het
woonhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw, afhellend park met
vijver; parkaanleg naar verluidt uit eind 19de eeuw.

bakhuizen,
bakovens,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
ijskelders,
moestuinen,
opslagplaatsen,
parken,
schuren, serres,
stallen, grotten,
vijvers

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140810

Centrum Kunst en Kunstambachten
Valerius De Saedeleer

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 2 (Maarkedal)

kunstenaarsatel na WO II
Centrum voor Kunst en Kunstambachten Valerius De Saedeleer,
gebouwd in 1968‐1970 naar ontwerp van architecten P. Callebout en iers
P. Viérin, voor Elisabeth De Saedeleer, die er naast haar weefatelier
een tentoonstellingsruimte in onderbracht; na haar overlijden
omgevormd tot woning.

140811

Villa Thienpont

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 3 (Maarkedal)

Goed bewaarde villa aanleunend bij de cottagestijl, als buitenverblijf
opgericht in 1910. Nadien bewoond door kunstschilder Valerius De
Saedeleer, van 1921‐1937. Geel bakstenen dubbelhuis met deels
gecementeerde bovenverdieping en pannen bedaking. In de
achtertuin, bijgebouw in dezelfde bouwtrant.

140812

Gesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 6 (Maarkedal)

Gesloten bakstenen hoeve met pannen zadeldaken, begin 20ste eeuw gesloten hoeven eerste helft
20ste eeuw
gebouwd ter vervanging van een vervallen oudere hoeve.
Grotendeels gekasseide binnenplaats met achterin gelegen
gerenoveerd boerenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen.

140813

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat 8 (Maarkedal)

Hoeve met voornamelijk U‐vormige aanleg, zijwaarts geopend.
Markante tamme kastanjeboom achter meidoornhaag op oosthoek
naast erftoegang. Binnenplaats overwegend verhard met kasseien.
Bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken en met gewitte
erfgevels, nog deels opklimmend tot de 18de eeuw maar uitgebreid in
de loop van de 19de eeuw.

waterpompen, 18de eeuw,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

140814

Tukmolen

Maarkedal

Etikhove

Bossenaarstraat zonder nummer
(Maarkedal)

De Nieuwe Bossenaarmolen, werd opgericht in 1992‐1997 op de
hoogte van de Bossenaar, een weinig ten noordoosten en iets lager
dan de standplaats van de in 1939 verdwenen Bossenaarmolen. De
voormalige Tukmolen, herbouwd in derde kwart 18de eeuw, werd
overgebracht uit Impe (Lede) en gereconstrueerd onder leiding van
architect R. Berteloot.

windmolens

derde kwart
18de eeuw,
vanaf 1975

Berteloot Romain (Ontwerper)

140819

Hoeve en brouwerij De Fonteine

Maarkedal

Etikhove

Bronnestraat 3 (Maarkedal)

Hoeve met brouwerij met gesloten aanleg, minstens teruggaand tot
de tweede helft van de 18de eeuw. Hoog bakstenen hoevecomplex
onder snijdende pannen zadeldaken rondom grotendeels gekasseid
rechthoekig erf; naar verluidt bovenop vier bronnen waarvan heden
één uitgebaat door bijbehorende bronwaterfabriek. Ten
noordwesten, lang brouwershuis van twee bouwlaag en negen
traveeën, waarschijnlijk 19de‐eeuwse vergroting van oudere woning.

bronnen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hoeven,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen, water‐
en
frisdrankenfabri
eken

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Everaert Guy (Ontwerper)

140823

Kruiskapel

Maarkedal

Etikhove

Delfdries 2 (Maarkedal)

Kruiskapel aan oude viersprong, mogelijk teruggaand op een
grenskruis. Circa 1980 vernieuwde ondiepe open wegkapel in
baksteenbouw onder pannen zadeldak.

kapellen (klein
erfgoed),
wegkruisen

vanaf 1975

1212/1748

voor WO I
bijgebouwen,
kunstenaarswo
ningen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Callebout Peter (Ontwerper),
Viérin Paul (Ontwerper)

cottagestijl
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140825

Hoeve Vinkenhof

Maarkedal

Etikhove

Donderij 10 (Maarkedal)

boerenwoninge tweede helft
Overblijvende boerenwoning van een vroegere hoeve van het
19de eeuw, na
semigesloten type naast de Holbeek. Verankerd breedhuis van zeven n, hoeven
WO II
traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak
waarschijnlijk verbouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw van
ouder boerenhuis.

140826

Hoeve met Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Maarkedal

Etikhove

Donderij 16 (Maarkedal)

Semigesloten, gewitte bakstenen hoeve met linde naast rechtse
hekpijler van erftoegang. Moestuin en boomgaard ten zuidwesten op
achtererf met haag aan Wolvestraat. Boerenwoning van anderhalve
bouwlaag en zes traveeën met aansluitende stal, uit het tweede
kwart van de 19de eeuw. Lagere bedrijfsgebouwen aan de drie
overige zijden van het haast vierkante gekasseide erf. Bijbehorend
Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje schuin ingeplant aan straathoek.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw, na
n,
boomgaarden, WO II
hoeven,
moestuinen,
stallen,
pijlerkapellen

140827

Gesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Donderij 18 (Maarkedal)

Gesloten bakstenen hoeve, voornamelijk uit het derde kwart van de
19de eeuw met oudere gedeelten en nog deels herbouwd in het
tweede kwart van de 20ste eeuw. Erftoegang met doorrit achter
poort van aan de straat gelegen bedrijfsgebouw met oude kern.

boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

140833

Café Arendshof

Maarkedal

Etikhove

Etikhoveplein 1 (Maarkedal)

Breedhuis van aanvankelijk één bouwlaag waarschijnlijk opklimmend
tot de 18de eeuw, uitgebreid en verhoogd tot twee bouwlagen in de
loop van het derde kwart van de 19de eeuw. Diepe gekasseide
binnenplaats met rondom aansluitende bakstenen bijgebouwen
onder pannen zadeldaken, deels toegevoegd in begin 20ste eeuw.

herbergen,
hoeven,
opslagplaatsen,
stallen,
wagenhuizen,
winkels

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

140834

Dorpswoning

Maarkedal

Etikhove

Etikhoveplein 11, 11A (Maarkedal)

Ruime dorpswoning van zeven of acht traveeën en twee bouwlagen dorpswoningen, derde kwart
19de eeuw,
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Volgens oude herbergen,
eerste helft
foto's vroegere winkel en herberg met in de eerste helft van de 20ste winkels
20ste eeuw
eeuw aangepaste voorgevel.

140835

Dorpswoning en winkel

Maarkedal

Etikhove

Etikhoveplein 12‐14 (Maarkedal)

Ensemble van enkelhuis en breder winkelhuis van twee bouwlagen en dorpswoningen, interbellum
respectievelijk twee en vijf traveeën onder pannen schilddak met licht winkels
verspringende nok; gebouwd begin jaren 1930 ter vervanging van een
weinig dieper gelegen bebouwing.

140836

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Etikhovestraat 29 (Maarkedal)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, waarschijnlijk minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw maar aangepast en wellicht verhoogd met
bovenverdieping in het vierde kwart van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140837

Pastorie Sint‐Britiusparochie met tuin

Maarkedal

Etikhove

Etikhovestraat 4 (Maarkedal)

pastorieën,
Deze pastorie werd gebouwd in 1885‐86 ter vervanging van een
ouder 18de‐eeuws exemplaar. Muurschilderingen van de hand van A. pastorietuinen
Vandamme uit 1886 bleven aanwezig achter het behang. Het naast de
pastorie gelegen pand is vermoedelijk een overblijfsel van de
vroegere pastorie van 1711‐1717. Deels omringende en voornamelijk
achterliggende pastorietuin, ten oosten begrensd door de Holbeek.

eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140838

Dorpswoning en herberg Het
Gemeentehuis

Maarkedal

Etikhove

Etikhovestraat 5 (Maarkedal)

dorpswoningen, eerste kwart
Tegenover de voorgevel van de kerk schuin ingeplante voormalige
herberg. Van 1898 tot 1905 vergaderplaats van de gemeenteraad tot gemeentehuize 19de eeuw,
het nieuwgebouwde gemeentehuis werd betrokken. Aanvankelijk met n, herbergen
eerste helft
nummer 7 één geheel in L‐vorm van één bouwlaag, minstens
20ste eeuw
opklimmend tot begin 19de eeuw en verhoogd met halve verdieping
in begin 20ste eeuw.

140839

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Etikhovestraat 6 (Maarkedal)

Grote hoeve van het semigesloten type. Aan de straat, ruim
boerenburgerhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Hoge
bakstenen bedrijfsgebouwen omgeven in L‐vorm het erf. Vleugel met
rondbogige zoldervensters uit het tweede kwart van de 19de eeuw.
Jongere haakse vleugel met hoge korfboogpoort, stallen en
geïncorporeerde duiventil.

1213/1748

typologie

datering

boerenburgerhu tweede kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
stallen,
duiventillen

stijl

plantensoort

context

persoon

Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)
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140840

Parochiekerk Sint‐Britius

Maarkedal

Etikhove

Etikhovestraat zonder nummer
(Maarkedal)

Georiënteerde dorpskerk afwijkend naar het noorden, voorheen met
kerkhofmuur voor de kerk, heden ten oosten en ten zuidoosten
aanpalend ommuurd kerkhof. De plattegrond ontvouwt een
driebeukige basilicale kerk van zes traveeën met vierkante westtoren
en rond traptorentje in zijn noordoksel; middenbeuk uitlopend in
even breed koor van twee traveeën met halfronde sluiting.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

eerste helft
16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

gotiek

140842

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Gansbeekstraat 10 (Maarkedal)

boerenwoninge eerste helft
Aan de straat palende grote bakstenen hoeve van het semigesloten
19de eeuw
type; opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw doch met een n, hoeven,
bakhuizen
aantal latere wijzigingen. Ten oosten, verderop bij de straat
alleenstaand bakstenen bakhuis van het tweedelige type.

140843

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Gansbeekstraat 15, 13A (Maarkedal)

Hoeve gebouwd in U‐vorm geopend naar de straat. Naar het zuiden
georiënteerd laag, gewit bakstenen boerenhuis van zeven traveeën
onder leien zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

140844

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Gansbeekstraat 6 (Maarkedal)

Achterin gelegen hoeve met rechte gekasseide toegangsweg. Van een
hoeve met losse bestanddelen in baksteenbouw uit het tweede kwart
van de 19de eeuw, door toevoeging en uitbreiding van de
bedrijfsgebouwen voornamelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw,
geëvolueerd naar een gesloten hoeve.

boerenwoninge
n, kasseiwegen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140845

Gesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Gansbeekstraat 9 (Maarkedal)

Groot bakstenen hoevecomplex naast de rechter oever van de
Holbeek. Hoofdgebouwen onder pannen zadeldaken rondom heden
gesloten gekasseid vierkant erf, nog deels opklimmend tot de eerste
helft van de 19de eeuw. Ruim boerenburgerhuis van zes traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw

boerenburgerhu
izen, hekken,
schuren,
wagenhuizen,
waterputten,
bakhuizen,
dierenverblijven
, gesloten
hoeven

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140846

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Geitenhoek 1 (Maarkedal)

Bakstenen bedrijfsgebouwen in U‐vorm aan de straat met vrijstaande
boerenwoning achter op de gekasseide rechthoekige binnenplaats;
ten zuidoosten gebetonneerde vroegere mestvaalt voor de stallen,
tussen twee rechthoekige doorritten van straatvleugel met
schuifpoorten. Boerenwoning met oude kern van vier traveeën
minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

140847

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Geitenhoek 3‐5 (Maarkedal)

Hoeve naast de Maarkebeek, voornamelijk aangepast sinds de jaren
1980. Naar het zuidoosten georiënteerd, gewit bakstenen
boerenwoning met tien traveeën waarvan twee vroegere
staltraveeën rechts, onder pannen zadeldak, opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

140871

Boerenwoning

Maarkedal

Etikhove

Hollebeek 5 (Maarkedal)

Bakstenen boerenwoning van vijf traveeën onder rechts afgewolfd
pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Twee
markante linden aan de toegang van de ondiepe omhaagde voortuin,
tegenover de voordeur.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
welkomstbome
n

140882

Site van watermolen De Cleye of Ten Elzas Maarkedal

Etikhove

Kleistraat 2‐4 (Maarkedal)

Site van de nu vrijwel geheel verdwenen watermolen De Cleye aan de
rechter oever van een bijbeek van en naast de Holbeek. In oorsprong
oude watermolen reeds vermeld in 1571 als pachtmolen van jonkheer
Jan van Ladeuze. Ten noordoosten, hoeve minstens opklimmend tot
begin 19de eeuw met wijzigingen uit de tweede helft van de 19de
eeuw en in midden 20ste eeuw sterk aangepast voormalig
molenaarshuis.

hoeven,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
watermolens
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eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw, na
WO II

plantensoort

context

persoon
Cordier Richard (Ontwerper),
Vossaert Alphonse (Ontwerper)

vakwerkbouw

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

140891

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Koppenberg 11 (Maarkedal)

boerenwoninge 17de eeuw
Hoeve van het semigesloten type, naar verluidt een voormalige
n, hoeven,
abdijhoeve, op de oostflank van de Koppenberg aan de
gemeentegrens met Oudenaarde. Onregelmatig vierhoekig erf, deels schuren, stallen
gekasseid. Bakstenen breedhuis van zes traveeën op gedichte
kelderverdieping en onder golfplaten zadeldak, in kern minstens
opklimmend tot de 17de eeuw.

140895

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Maarkedal

Etikhove

La Salettestraat 20, 20A (Maarkedal)

Voormalige gemeenteschool en onderwijzerswoning met
achterliggende tuin, ten westen palend aan het kerkhof. Opgevat als
pendant van de pastorie en aanvankelijk met zelfde voorgevel.
Bewaarde plannen van 1851 van architect L. Minard (Gent).

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

140896

Lagere meisjesschool

Maarkedal

Etikhove

La Salettestraat 22 (Maarkedal)

Voormalige parochiale lagere meisjesschool van Louise‐Marie, thans
onder meer hondenschool zogenaamd "Woef Company". Klein
schoolgebouw met eclectische inslag, van vijf traveeën en één
bouwlaag onder pannen zadeldak, gebouwd in 1930.

eerste helft
feestzalen,
lagere scholen, 20ste eeuw
parochiezalen,
gevelniskapelle
n

140898

Hof te Lummene

Maarkedal

Etikhove

Ladeuze 11, 15‐17 (Maarkedal)

Twee gelijkaardige vleugels ingeplant tegenover elkaar aan weerszij
van het vroeger voorhof van het verdwenen kasteel, in de
zuidoostelijke hoek van de site. Langgerekte gewitte bakstenen
gebouwen van één verdieping en tien of elf traveeën, waarschijnlijk
uit de 18de eeuw, ingevolge hun aanpassing tot woningen met
diverse wijzigingen uit de 19de en de 20ste eeuw. Ten westen,
overblijvend deel van houten tiendschuur afkomstig van Maarke‐
Kerkem.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, bruggen,
duivenverblijve 20ste eeuw
n,
kasteelhoeven,
personeelswoni
ngen, schuren,
sites met
walgracht,
waterputten

140899

Molenaarswoning

Maarkedal

Etikhove

Ladeuze 1A (Maarkedal)

Molenaarshuis bij de aan de overzijde van de straat staande
watermolen van Ladeuze. Boerenburgerhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Binnentuin zijdelings begrensd door laag bijgebouw uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

bijgebouwen,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
molenaarswoni
ngen

eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

140901

Hoekhuis

Maarkedal

Etikhove

Ladeuze 6 (Maarkedal)

Alleenstaand hoekhuis van twee bouwlagen met plat dak naast de
brug over de Maarkebeek. Verbouwing van circa 1935 in nieuwe
zakelijkheid van bestaand huis, vermoedelijk naar ontwerp van
architect R. Delgutte.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

140902

Watermolen Ladeuze aan de Maarkebeek
en koren‐ en oliemolen

Maarkedal

Etikhove

Ladeuze 8 (Maarkedal)

Watermolen Ladeuze aan de Maarkebeek, reeds vermeld in 1571
hoewel allicht reeds bestaand voor 1500. Voormalige koren‐ en
oliemolen eertijds afhangend van het nu verdwenen nabijgelegen
heerlijk kasteel van Ladeuze. Vrij groot voormalig molenhuis van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag op kelderverdieping, onder
afgewolfd zadeldak.

maalderijen,
watermolens

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

140912

Modernistische villa

Maarkedal

Etikhove

Louise‐Mariestraat 13 (Maarkedal)

Villa in halfopen bebouwing naar ontwerp uit 1937 van architect
Delgutte. Eenvoudige doch kenmerkende woning van twee
bouwlagen met plat dak, aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

140913

Herenhuis

Maarkedal

Etikhove

Louise‐Mariestraat 15 (Maarkedal)

Herenwoning met ruime, omringende beboomde tuin. Bakstenen
dubbelhuis uit 1869 van twee bouwlagen en zes traveeën onder
pannen zadeldak. Dienstvleugel van twee bouwlagen met stallen en
bakoven op begane grond. Losstaand circa 10 jaar later bijgevoegd
bakstenen koetshuis onder zadeldak. Op lichte verhevenheid van de
tuin, merkwaardig rond en hoog tuinpaviljoen, waarschijnlijk uit het
begin van het vierde kwart van de 19de eeuw.

bakovens,
belvedères,
herenhuizen,
kasseiwegen,
koetshuizen,
stallen,
tuinpaviljoenen,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw, na
WO II
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Minard Louis (Ontwerper)

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)
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140914

Instituut Sint‐Leonardus

Maarkedal

Etikhove

Louise‐Mariestraat 19 (Maarkedal)

Instelling opgericht als sanatorium voor verpleging van
rustbehoevende dames, gebouwd naar ontwerp van architect H.
Geirnaert en voltooid in 1902. Opmerkelijk lang hoofdgebouw van
twee bouwlagen en negentien traveeën. Verder nog bijbehorende
directeurswoning van 1901, een kunstgrot, een voormalige lagere
school opgericht in 1899 en eveneens gebouwd naar ontwerp van
architect H. Geirnaert en ten slotte jongere bijgebouwen, waaronder
voormalige hoeve, gebouwd in 1924‐1925 naar ontwerp van J.
Dhaeyer..

directeurswonin
gen, priëlen,
hoeven, lagere
scholen,
Mariagrotten,
sanatoria,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
zitbanken

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

140915

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Louise‐Mariestraat 23 (Maarkedal)

Rijhuis uit 1872 met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee en burgerhuizen
een halve bouwlaag onder leien zadeldak.; samen opgericht met de
beide enigszins verbouwde flankerende lagere dorpswoningen; hoger
gelegen dan het straatniveau achter ondiepe voortuin met bakstenen
afsluiting.

140916

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Etikhove

Louise‐Mariestraat zonder nummer
(Maarkedal)

Neogotische wegkapel uit 1904, afhangend van het klooster van het
nabije rusthuis Sint‐Leonard. Rechthoekige kapel onder steil leien
zadeldak met gecementeerde voorpuntgevel met hardstenen
topaflijning en topkruis.

140917

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Maalzaakstraat 13 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen voornamelijk uit boerenwoninge tweede helft
19de eeuw,
de tweede helft van de 19de eeuw ‐ eerste helft van de 20ste eeuw, n, hoeven
eerste helft
doch teruggaand op kleinere oudere hoeve uit eind 18de eeuw.
20ste eeuw

140918

Boerenwoning

Maarkedal

Etikhove

Maalzaakstraat 39 (Maarkedal)

Diep achterin gelegen woning, in kern wellicht 18de‐eeuwse
boerenwoning, enigszins verhoogd, uitgebreid en vermoedelijk
aangepast circa 1900. Gewit gecementeerd breedhuis van zeven
traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n,
waterpompen 19de eeuw,
voor WO I

140919

Gesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Maalzaakstraat 43 (Maarkedal)

Grote gesloten hoeve, nog deels opklimmend tot de 18de eeuw.
Bakstenen gebouwencomplex onder snijdende zadeldaken rondom
erf met grote centrale mestvaalt. Boerenwoning van zes traveeën
onder hoog zadeldak. Ten zuidoosten, hoge dubbele dwarsschuur met
twee korfboogvormige veldpoorten uit 1851.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, schuren,
stallen, gesloten 19de eeuw
hoeven

140929

Gesloten hoeve

Maarkedal

Etikhove

Mariaborrestraat 10 (Maarkedal)

boerenwoninge tweede kwart
Gesloten hoeve behorend tot het doorsnee type uit midden 19de
n, waterputten, 19de eeuw,
eeuw met bakstenen boerenwoning en bedrijfsgebouwen onder
pannen zadeldaken en brede rechthoekige toegangspoort met doorrit gesloten hoeven derde kwart
19de eeuw
in bedrijfsvleugel aan straatkant.

140938

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Mellinkstraat 4 (Maarkedal)

Hoevetje op het eind van een zijweg. Boerenwoning van zes traveeën boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw.
bakhuizen
Loodrecht aanleunend bedrijfsgebouw met pannen zadeldak. Ten
zuiden, zijdelings op het voorerf, bakstenen bakhuisje van het
tweedelige type.

140943

Spoorwachtershuis

Maarkedal

Etikhove

Mussestraat 1 (Maarkedal)

Spoorwachtershuisje van het gangbare type uit midden de tweede
helft van de 19de eeuw, naast spoorwegovergang van het traject
Oudenaarde‐Ronse. Klein bakstenen huis van drie traveeën en
anderhalve bouwlaag onder laag hellend overstekend pannen
zadeldak.

140944

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Mussestraat 4 (Maarkedal)

boerenwoninge 18de eeuw
Voormalige hoeve met U‐vormige aanleg geopend naar de straat.
n, hoeven,
Gekasseide binnenplaats met breed ijzeren toegangshek aan
overhoekse bakstenen hekpijlers. In kern 18de‐eeuwse boerenwoning schuren, stallen
van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag met links aansluitende
schuur en rechts staltravee.

1216/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

tweede helft
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

stijl

plantensoort

context

persoon
Dhaeyer J. (Ontwerper), Geirnaert
Hendrik (Henri) (Ontwerper)

neogotiek
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140945

Gemeentehuis Etikhove met
onderwijzerswoning

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 1 (Maarkedal)

Constructie in neotraditionele stijl van twee bouwlagen en vijf
traveeën breed, onder snijdende pannen zadeldaken, links afgewolfd.
Rechts zijgevel en aan weerszij uitspringend middenrisaliet met
trapgevel. Ontwerpplannen van 1901 door architect H. Geirnaert van
het gemeentehuis met geïncorporeerde onderwijzerswoning en
aansluitende, intussen verdwenen jongensschool.

gemeentehuize voor WO I
n,
onderwijzerswo
ningen

140946

Hoeve

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 111A (Maarkedal)

boerenwoninge 18de eeuw
Achterin gelegen verwaarloosde voormalige hoeve gebouwd in U‐
n, hoeven,
vorm naast de Holbeek, heden varkensstallen. Gewitte bakstenen
gebouwen onder golfplaten zadeldaken wellicht opklimmend tot de stallen
18de eeuw met latere aanpassingen onder meer van muuropeningen.

140947

Fabrieksschoorsteen

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 165 (Maarkedal)

Ingekorte ronde bakstenen fabrieksschoorsteen van het verdwenen
textielbedrijf Tissage d'Etichove.

fabrieksschoors eerste helft
tenen
20ste eeuw

140948

Boerenwoning

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 29 (Maarkedal)

Boerenwoning van aanvankelijk één bouwlaag uit de 18de eeuw, in
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw aangepast en
verhoogd met halve verdieping en bij de renovatie ingekort tot zes
traveeën. Op het achtererf, tweedelig gewit bakstenen bakhuis met
pannen zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, hoeven,
19de eeuw,
bakhuizen
derde kwart
19de eeuw

140949

Parochiale feestzaal

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 30 (Maarkedal)

feestzalen,
Achterinstaand en schuin ten opzichte van de straat ingeplant
parochiezalen
gebouw met toneelzaal opgericht circa 1932. Herkenbare
interbellumarchitectuur in baksteenbouw met traditionele elementen
naast modernere elementen zoals de laddervensters met typisch
houtwerk in de toneeltoren.

140950

Dokterswoning

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 6 (Maarkedal)

Gewit landelijk herenhuis met bijgebouwen die de gesloten
rechthoekige voortuin zijdelings begrenzen, in aanleg minstens
teruggaand tot begin 19de eeuw. Axiale toegang in de afsluitmuur
aan de straat tussen gemetste hekpijlers met hardstenen dekplaat en
bolornament.

boomgaarden,
dokterswoninge
n, koetshuizen,
paardenstallen,
washuizen,
bakhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

140951

Villa Petro

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 9 (Maarkedal)

Villa, gebouwd in begin 20ste eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met eclectisch getinte bakstenen
lijstgevel; klokkenstoeltje met windhaan op kruis midden de nok.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

140952

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 95 (Maarkedal)

Burgerhuis met voortuintje zijdelings begrensd door bijgebouwen.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

140953

Hoeve Ganzenhof

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat 99 (Maarkedal)

Hoeve gelegen aan de hoek met Hollebeek. Lager dan het
straatniveau ingeplante boerenwoning van zeven traveeën onder
pannen zadeldak, vermoedelijk met 18de‐eeuwse kern; aangepast,
vergroot en verhoogd in de jaren 1920.

boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven
eerste helft
20ste eeuw

140954

Heilig‐Hartkapel

Maarkedal

Etikhove

Nederholbeekstraat zonder nummer
(Maarkedal)

Muur van poortgebouw van voormalige hoeve en rechthoekige
bakstenen kapel met pannen zadeldak die zou gebouwd zijn in de
jaren 1870 om genezing te bekomen. Voorpuntgevel met
hoekpilasters; geveltop met driehoekig spaarveld en bekronend
ijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

140972

Villa Thienpont

Maarkedal

Etikhove

Onderbossenaarstraat 43 (Maarkedal)

Villa met voormalige brouwerij in ruime omringende tuin met ijzeren
voetgangershek. Kleine pittoreske villa van twee verdiepingen met
1906 als bouwjaar. Rechts aan de straat ingeplante resten van de
vrijwel gelijktijdig opgerichte brouwerij Thienpont.

brouwerijen,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

1217/1748

datering

stijl
neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Gevaert Bernard
(Ontwerper), Lambooy Frans
(Ontwerper), Vanheuverswijn
Abel (Ontwerper),
Vanheuverswijn Isabelle
(Ontwerper)

vakwerkbouw

Wittebroodt Dirk (Ontwerper)

interbellum

modernisme
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140997

Café Den Baskuul

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 10 (Maarkedal)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit cafés,
opslagplaatsen
het vierde kwart van de 19de eeuw. Vlakke en sobere verankerde
bakstenen lijstgevel met licht getoogde muuropeningen. Links lang
bakstenen voormalig magazijn onder zadeldak, uit eind 19de eeuw en
begin 20ste eeuw.

140998

Station Etikhove

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 12, 12C (Maarkedal)

Voormalig stationsgebouw met woning van de stationschef. Landelijk
stationsgebouw van het langgerekte type in de kenmerkende
decoratieve baksteenbouw van de stationsarchitectuur uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Opeenvolgende volumes van drie traveeën
en een bouwlagen en drie traveeën en twee bouwlagen onder
overstekende leien zadeldaken.

personeelswoni vierde kwart
19de eeuw
ngen,
stationsgebouw
en

140999

Herberg A la Belle Vue

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 3 (Maarkedal)

Eenlaags huis van vijf traveeën en rechts twee traveeën van annex,
onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herbergen

141000

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 5 (Maarkedal)

Onderkelderd groot burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën burgerhuizen
onder leien zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Smalle
zijtuin rechts ommuurd en deels met ijzeren hekwerk;
gevelcementering met reliëfdecoratie wellicht uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw.

derde kwart
19de eeuw

141001

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 7 (Maarkedal)

Alleenstaand onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Herbepleisterde verankerde lijstgevel met licht gebogen
muuropeningen.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

141002

Burgerhuis

Maarkedal

Etikhove

Stationsberg 8 (Maarkedal)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met bakstenen
lijstgevel begrensd door hoeklisenen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141017

Herenhoeve

Maarkedal

Etikhove

Vlaamse Ardennenstraat 6A (Maarkedal)

Indrukwekkend gebouwencomplex van een hedendaagse herenhoeve boomgaarden, vanaf 1975
conciërgewonin
gelegen tussen Vlaamse Ardennenstraat en Hof van Fiennestraat.
Opgericht op de plaats van het vervallen zogenaamd "Hof te Fienne". gen, hoeven,
stallen,
wintertuinen

140800

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Boigneberg zonder nummer (Maarkedal)

Neogotisch getinte open wegkapel. Eenvoudige rechthoekige
bakstenen constructie onder kunstleien zadeldak, gebouwd in 1933.

140801

Dorpswoning

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Borgtstraat 10 (Maarkedal)

dorpswoningen, derde kwart
Dorpswoning uit 1870 naar verluidt voorheen met tonnenmakerij.
19de eeuw
Dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlagen onder pannen kuiperijen
schilddak met symmetrische aanleg gebouwd in U‐vorm achter de
Maarkebeek.

140802

Hoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Borgtstraat 2 (Maarkedal)

Vroegere hoeve met gesloten rechthoekige aanleg met alleen
resterende woning na recente sloop. Naar het zuiden georiënteerde
boerenwoning van zes traveeën onder pannen zadeldak,
waarschijnlijk van circa 1800.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

140803

Hoeve, molenaarshuis en watermolen Ter Maarkedal
Borgt

Maarke‐Kerkem

Borgtstraat 4 (Maarkedal)

Voormalige hoeve naast de rechtse oever van de Maarkebeek met
aan het vroeger molenaarshuis gehechte watermolen Ter Borgt, naar
de gelijknamige heerlijkheid. Goed bewaard en fraai
watermolenlandschap. Voormalig molenaarshuis van vijf traveeën en
één bouwlaag onder pannen zadeldak, uit de 17de of 18de eeuw.

hoeven,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
watermolens,
bakhuizen

140804

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel met linden

Maarke‐Kerkem

Borgtstraat zonder nummer (Maarkedal)

Kleine open wegkapel onder drie linden met ingevlochten kruin
(huwelijksent). Bakstenen gebouwtje met pannen zadeldak.

geënte bomen,
kapelbomen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

Maarkedal

1218/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

Arc.On Architecten (Ontwerper),
De Pelsmaeker Walter
(Ontwerper), Decordier Jean‐Paul
(Ontwerper)

interbellum

17de eeuw,
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Tilia
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140815

Boerenwoning

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Bovenstraat 4 (Maarkedal)

Boerenwoning van zes traveeën uit 1783. Vroeger hout‐ en leembouw boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
met strodak. Renovatie aangevat in 1977 met behoud van de
stallen
originele vakwerkbouw en van de dakspanten, doch voorts vrij
ingrijpend vernieuwd.

140816

Sint‐Janshoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Bovenstraat 6 (Maarkedal)

Bakstenen hoevegebouwen uit de 19de eeuw rondom vrijwel vierkant
en deels verhard erf. Toegangspoort met gekasseide rechthoekige
doorrit in zuidwestelijke bedrijfsvleugel met gewitte straatgevel en
onder pannen wolfsdak. Ten noorden op het achtererf, rest van groot
afzonderlijk bakstenen bakhuis.

140817

Boerenwoning van voormalige hoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Bovenstraat 8 (Maarkedal)

boerenwoninge 18de eeuw
Voormalig hoevetje, vroeger met U‐vormige aanleg. Bewaarde
boerenwoning van baksteen met zeven traveeën, opklimmend tot de n
18de eeuw.

140818

Calvariekapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Bovenstraat zonder nummer (Maarkedal)

Open wegkapel achter een opgemetste bronput, gebouwd in 1836
door Engelbertus De Vos, vroegere eigenaar van de tegenoverstaande
hoeve. Scheefgezakte rechthoekige gewitte bakstenen kapel onder
pannen zadeldak. Bepleisterde voorpuntgevel met gepikte plint en
brede korfboog met ijzeren hek.

tweede kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
calvariebergen,
waterputten

140820

Hoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Brouwerijweg 1 (Maarkedal)

Hoeve ten noorden van het kerkhof van de Sint‐Eligiuskerk.
Georiënteerde bakstenen boerenwoning van zes traveeën onder
pannen zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, recent
gerenoveerd.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

140841

Gesloten hoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Fremisstraat 5 (Maarkedal)

Imposante gesloten hoeve met ruim gekasseid onregelmatige
vierhoekig erf, sedert de jaren 1970 grotendeels gebetonneerd; poort
met erftoegang in de lange oostelijke bedrijfsvleugel met stallen;
gereduceerde mestvaalt ervoor. Achterin gelegen boerenburgerhuis
van acht traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak,
vergroting van circa 1900 van bestaande woning.

vierde kwart
mestvaalten,
boerenburgerhu 19de eeuw,
voor WO I
izen, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

140850

Hoeve 't hof ten Bogaerde

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Hasselstraat 14 (Maarkedal)

Bakstenen hoeve gebouwd in L‐vorm en voorts met losse
bestanddelen, volgens kaart van 1662 voormalig pachthof van de
abdij van Maagdendale te Oudenaarde. Boerenwoning van acht
traveeën onder pannen zadeldak, met oude kern; in de tweede helft
van de 19de eeuw vergroot. Verder nog lange dwarsschuur onder
schilddak, overbouwde steenput en vervallen bakhuis met jaartal
1762 in jaarankers tegen de voorpuntgevel..

bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

140851

Vierkantshoeve Schaliënhof

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Hasselstraat 18‐20 (Maarkedal)

Herenhoeve van het gesloten type, door haar opmerkelijk volume en
geïsoleerde ligging sterk gemarkeerd in het omgevend akker‐ en
weiland, opgericht in 1840 ter vervanging van en rondom een
bestaande kleine gesloten hoeve. Bakstenen hoevegebouwen van
anderhalve of twee bouwlagen onder voornamelijk pannen zadel‐ en
halve schilddaken. Twee brede toegangspoorten met doorrit in de
straatvleugel. Neoclassicistisch getint herenhuis van twee bouwlagen
en zeven traveeën onder kunstleien zadeldak.

aardappelkelder tweede kwart
19de eeuw
s, bakovens,
boerenburgerhu
izen,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
personeelswoni
ngen, stallen,
vierkantshoeve
n

140852

Hoeve

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Hasselstraat 9 (Maarkedal)

Hoeve met afgesplitst deel van het georiënteerd boerenhuis waarvan boerenwoninge derde kwart
het zuidelijk gedeelte circa 1980 verbouwd tot moderne woning. Rest n, hoeven,
18de eeuw,
van aanvankelijk boerenhuis van vier traveeën aangepast in de
tweede helft
schuren
tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw,
19de eeuw
doch in kern waarschijnlijk opklimmend tot het derde kwart van de
18de eeuw. Aan de straat palende lange bakstenen dwarsschuur
onder pannen schilddak.

1219/1748

typologie

datering

stijl
vakwerkbouw

19de eeuw,
duifhuizen,
boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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140872

Hof De Temmerman

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kabuize 2 (Maarkedal)

boerenwoninge tweede kwart
Semigesloten hoeve, vroeger naar verluidt zogenaamd Hof De
n, hoeven
19de eeuw
Temmerman naar de familie die de hoeve oprichtte in het tweede
kwart van de 19de eeuw. Ten zuiden, boerenwoning van zes traveeën
en anderhalve bouwlaag en met getoogde muuropeningen.

140873

Dorpswoning

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kapelleberg 11 (Maarkedal)

Dorpswoningtegenover de Sint‐Vincentiuskapel. Dubbelhuis van
anderhalve bouwlaag en vijf traveeën met poorttravee rechts, onder
pannen zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

140874

Hoeve Ter Thont

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kapelleberg 23 (Maarkedal)

Boven op de Kapelleberg ingeplante hoeve met vrijstaand zuidelijk
georiënteerd boerenhuis uit 1760 op lage terp, tegenover langwerpig
rechthoekig erf met mestvaalt en ommuurde mestpoel in het
zuidelijke gedeelte naast de stallen.

waterpompen, derde kwart
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

140875

Sint‐Vincentiuskapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kapelleberg zonder nummer (Maarkedal)

Georiënteerde bedevaartkapel met verheven inplanting op zuidflank bedevaartkapell 12de eeuw,
van de Kapelleberg, midden een ruim en omhaagd grasperk met enige en, kapelbomen 18de eeuw,
vierde kwart
jonge linden ten noorden.
16de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

140880

Pastorie van Kerkem met tuin

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kerkemstraat 10 (Maarkedal)

pastorieën,
Oude pastorie achterin de tuin vervangen door een nieuwe voorin
aan de straat naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert van 1912, pastorietuinen
afgewerkt in 1915. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, typologisch niet te onderscheiden van de
doorsnee burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Merkwaardige es zogenaamde Drievuldigheidsboom in pastorietuin,
namelijk met driestammige voet.

140881

Parochiekerk Sint‐Pieter

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kerkemstraat zonder nummer (Maarkedal) Georiënteerd landelijk kerkje. Ten noorden en ten oosten aan de lager
gelegen straat, hoge en gebogen oude bakstenen kerkhofmuur met
steunberen, voorzien van ijzeren hekwerk wellicht van 1888 en
tegenover de pastorie onderbroken door steektrap van 10 treden.
Aan weerszij van kerktoren aansluitend ijzeren toegangshek tot
kerkhof.

17de eeuw,
hekken,
vierde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiekerken

140883

Hoeve en Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kloosterstraat 11 (Maarkedal)

Hoeve met schuin ingeplante boerenwoning van zes traveeën en
rechts aansluitende vroegere staltravee, waarschijnlijk opklimmend
tot de 18de eeuw; recent aangepast omwille van veralgemeende
woonfunctie doch met behoud van menig typisch bouwkenmerk. Aan
de straat, naast de erftoegang, rechthoekige gewitte bakstenen open
wegkapel, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
19de eeuw
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140884

Klooster van de zusters van
Barmhartigheid van Ronse met
bijbehorende school

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kloosterstraat 5 (Maarkedal)

Rechts, dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, vroeger
kloosterhuis, met links aanpalend vroeger schoolgebouw; eveneens
drie traveeën en twee bouwlagen, onder doorlopend pannen
zadeldak. Op het eind van de verharde speelplaats achter het
klooster, kleinschalig schoolgebouw van één verdieping onder pannen
zadeldak, van 1922 naar ontwerp van architect J. Dhaeyer.

vierde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
gevelniskapelle interbellum
n

140889

Molenaarshuis met watermolen
Romansmolen

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kokerellestraat 10 (Maarkedal)

Middeleeuwse watermolensite; gezien zijn vermelding in een
overeenkomst van 1155 tussen Arnulf van Oudenaarde en de abdij
van Ename, toenmalige eigenaar van de watermolen, wellicht in
oorsprong oudste watermolen van Maarke. Bakstenen molengebouw
van vier traveeën onder zadeldak afgewolfd boven kopgevel met
toegang, voornamelijk van circa 1800.

bakovens,
hoeven,
molenaarswoni
ngen,
watermolens

1220/1748

typologie

datering

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

romaans

plantensoort

context

persoon

Colpaert Florent‐Prosper
(Ontwerper), Mas Albert C.
(Ontwerper)

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

Colpaert Jules (Ontwerper),
Dhaeyer J. (Ontwerper), Van den
Bauck (Ontwerper)

Dhaeyer J. (Ontwerper)
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140890

Café In 't Duivenlokaal

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Kokerellestraat 6 (Maarkedal)

Dorpswoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak, uit eind 19de eeuw.

cafés,
vierde kwart
dorpswoningen 19de eeuw

140910

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Leideveld zonder nummer (Maarkedal)

Open rechthoekige bakstenen processiekapel onder pannen zadeldak, betreedbare
kapellen (klein
gebouwd in 1873 door L. Prullens op de plaats van een vervallen
erfgoed)
Mariakapel.

derde kwart
19de eeuw

140920

Burgerhuis

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 35 (Maarkedal)

burgerhuizen
Alleenstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
kunstleien schilddak, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Licht
art‐decogetinte rode bakstenen lijstgevel met contrasterende gewitte
gevelelementen.

eerste helft
20ste eeuw

140921

Hoeve en Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 52 (Maarkedal)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën onder pannen zadeldak,
uit midden 19de eeuw. Rechts geknikte aansluitende zijgevel van
loodrecht aansluitende stallen met rechthoekige inrijpoort. Onze‐
Lieve‐Vrouwekapel, in de rechter uithoek van het erf, aan de straat,
minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140922

Boerenburgerhuis

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 54 (Maarkedal)

Boerenburgerhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw,
aanvankelijk behorend bij nummer 56. Geschilderde bakstenen
voorgevel met links rechthoekige doorrit onder afgewolfd pannen
zadeldak.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

140923

Burgerhuis en bijgebouwen

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 56 (Maarkedal)

Burgerhuis gebouwd in midden 19de eeuw met rechts in L‐vorm
aansluitende bijgebouwen; waarvan gedeelte aan de straat later
gewijzigd tot woning. Dubbelhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Links korfboogvormige overzolderde
poort met loodrechte aanbouw van voormalige mechanische
graanmaalderij, opgericht in begin 20ste eeuw.

burgerhuizen,
maalderijen,
stallen,
bakhuizen

140924

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 61, 65 (Maarkedal)

Gemeenteschool met voormalige onderwijzerswoning, opgericht
circa 1870 in de kenmerkende officiële bouwstijl van de
gemeentelijke dorpsscholen uit die periode. Rechthoekig ensemble
bestaand uit een laagbouw van zes traveeën van de klaslokalen, vanaf
begin jaren 1950 tot 1977 ook gemeentehuis en rechts aanpalend
hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, vroegere
onderwijzerswoning, onder pannen zadeldaken.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw, na
n, lagere
WO II
scholen,
onderwijzerswo
ningen

140925

Pastorie van de Sint‐Eligiusparochie met
tuin

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 66 (Maarkedal)

Tot begin jaren 1980 pastorie van de Sint‐Eligiusparochie; eclectische
bouw ter vervanging van oude pastorie voltooid in 1903 volgens
plannen van architect J. Haché van 1901. Omringende tuin vooraan
met lage bakstenen omheining voorzien van ijzeren hekwerk tussen
gemetste vierkante pijlers.

hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
pastorietuinen

140926

Dorpscafé Lustige Boer en Parochiezaaltje Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 72 (Maarkedal)

cafés,
Dorpscafé aan de straat tegenover de Sint‐Eligiuskerk; gewit
parochiezalen
bakstenen breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, waarschijnlijk uit begin 19de eeuw met lichte aanpassingen
uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Voormalige toneelzaal, heden
zogenaamd Parochiezaaltje, op bovenverdieping in haakse bakstenen
achteraanbouw; vroegere stallen in de benedenverdieping.

140927

Hoeve 't Hof te Maercke

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg 85‐87 (Maarkedal)

Bedrijfsgebouwen bestaande uit oude dwarsschuur met lage
bakstenen gevels en hoog schilddak en bakstenen stallen onder
overstekend pannen zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw
en alleenstaand bakhuis met zadeldak en links aanpalende vroegere
ast, in U‐vorm opgesteld achter in 1972 nieuw gebouwde landelijke
tweegezinswoning in plaats van gesloopt boerenhuis.

Maarkedal

1221/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
asten,
boerenwoninge 19de eeuw, na
WO II
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen

Dhaeyer J. (Ontwerper)

eclecticisme

Haché Jan (Ontwerper)
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140928

Parochiekerk Sint‐Eligius en kerkhof

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Maarkeweg zonder nummer (Maarkedal)

Georiënteerde dorpskerk binnen een rechthoekig ommuurd kerkhof;
voorheen een kleiner ovaalvormig kerkhof vergroot in 1786 en in
1892 vernieuwde kerkhofmuur en toegangshekken. Bouw van de
huidige classicistische kerk in 1774 na sloop van de bouwvallige
kruiskerk waarvan de laatgotische kruisingstoren van circa 1510‐
1525 behouden bleef naast de nieuwe bouw.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

eerste kwart
16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

gotiek,
classicisme

140930

Hoeve met molenaarswoning

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Markette 16 (Maarkedal)

Gewitte bakstenen gebouwen met gepikte plint en pannen
zadeldaken, opgericht in U‐vorm rond gekasseid voorerf, wellicht
deels opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw en
vermoedelijk aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Aan de
overzijde van de straat stond voorheen de bijbehorende houten
korenwindmolen, gesloopt in 1937.

tweede helft
hoeven,
molenaarswoni 18de eeuw
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

141004

Rest van oliewatermolen Het Stampkot

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Ten Dale zonder nummer (Maarkedal)

Aan de voet van de Boigneberg, tussen Kabuize en Ten Dale, puin van watermolens
de oliewatermolen Het Stampkot, nog actief in het eerste kwart van
de 20ste eeuw, op de rechter oever van de Maarkebeek.

141028

Boerenwoning

Maarkedal

Maarke‐Kerkem

Wijmierstraat 12 (Maarkedal)

boerenwoninge derde kwart
Naar het zuiden georiënteerd en zijdelings aan de straat palend
19de eeuw
boerenhuis, gedateerd 1869. Bakstenen boerenhuis van zes traveeën n
onder zadeldak.

140799

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Boelaardstraat 15 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve met min of meer rechthoekig erf van noordoost
tot zuidoost omsloten door in U‐vom aaneengesloten
bedrijfsgebouwen. Gewitte bakstenen boerenwoning van zeven
traveeën, onder zadeldak, minstens opklimmend tot het eerste kwart
van de 18de eeuw. In westelijke erfhoek, twee zware, gewitte
bepleisterde bakstenen hekpijlers van erftoegang, heden met ijzeren
poort.

140821

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Cabernhol 1 (Maarkedal)

boerenwoninge eerste kwart
Voormalige hoeve met gewitte bakstenen boerenwoning van zes
18de eeuw
n, hoeven,
traveeën, in kern opklimmend tot begin 18de eeuw. Rechts
aanpalende kleine stal onder laag pannen lessenaarsdak. Ten oosten, schuren, stallen
bakstenen dwarsschuur met kunstleien zadeldak.

140822

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

De Spijker 2‐4 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve gelegen aan een straatbocht met markerende
linde en kastanje. Huidige aanleg voornamelijk tot stand gekomen in
het tweede en derde kwart van de 19de eeuw door uitbreiding en
aanpassing van bestaande kleinere hoeve met losse bestanddelen.
Vergrotingswerken gepaard met oprichting van stokerij.

asten,
boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
hoeven,
opslagplaatsen,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
mestvaalten

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140824

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Dieriksstraat 5 (Maarkedal)

Grote gesloten hoeve met enigszins verheven inplanting aan
straatbocht. Bakstenen hoevegebouwen onder voornamelijk
snijdende zadeldaken voor ongeveer driekwart nog uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140830

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Eglantierstraat 9 (Maarkedal)

Gesloten hoeve aan de rand van het dorpscentrum, schuin ingeplant
tegenover de straat; zijerf deels omhaagd en begrensd door
knotwilgenrij. Bakstenen hoevegebouwen met pannen zadeldaken
deels uit midden 19de eeuw, teruggaand op oudere hoeve met
vierkante aanleg.

mestvaalten,
boerenwoninge
n, gesloten
hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
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boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

vakwerkbouw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
Colpaert Jules (Ontwerper),
Dhaeyer J. (Ontwerper)
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140853

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Heidje 11 (Maarkedal)

Wat achteringelegen bakstenen vierkantshoeve met pannen
zadeldaken, opklimmend tot midden 18de eeuw. Naar het zuidoosten
georiënteerd boerenhuis van zeven traveeën. Ten zuidoosten,
stalvleugel. Ten zuidwesten en ten noordoosten, dwarsschuren met
veldpoort. Ten noordwesten, nabij de straat, bakoven van het
tweedelige type.

boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren,
veranda's,
bakhuizen,
gesloten hoeven

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

140854

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Heidje 4 (Maarkedal)

Voormalige hoeve, sterk vernieuwd sinds 1978. Achterin gelegen naar boerenwoninge 18de eeuw,
n, hoeven
19de eeuw
het zuidoosten georiënteerde bakstenen boerenwoning van zeven
traveeën aanvankelijk met één bouwlaag uit de 18de eeuw, in de loop
van de 19de eeuw verhoogd tot anderhalve bouwlaag, onder
zadeldak.

140868

Molenaarswoning

Maarkedal

Nukerke

Holandstraat 12 (Maarkedal)

Waarschijnlijk voormalig molenaarshuis van de verdwenen tegenover
liggende watermolen Ter Eertsbrugge aan de Molenbeek. Voorheen
tweedelige rechthoekige omgrachte site, wellicht evenals de
watermolen in oorsprong minstens teruggaand tot de 16de eeuw. Ten
noorden, zuidoost georiënteerde boerenwoning van zes traveeën op
grotendeels bovengrondse kelderverdieping, onder zadeldak,
vermoedelijk minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n,
molenaarswoni
ngen

140869

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Holandstraat 2 (Maarkedal)

Bakstenen gesloten hoeve met pannen zadeldaken, vierkante aanleg
minstens opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw.
Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën en
bakstenen bakhuis van het enkelvoudige type onder pannen zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw,
n, schuren,
voor WO I
bakhuizen,
gesloten hoeven

140870

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Holandstraat 9 (Maarkedal)

Grote en opvallende gesloten hoeve met fraaie verheven inplanting
aan rechte straathoek. Lange boerenwoning van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag met brede korfbogige toegangspoort.
Dwarsschuur onder kunstleien schilddak, vermoedelijk uit de 18de
eeuw en grotere bakstenen dwarsschuur onder zadeldak en ten slotte
bakstenen stalvleugel van 1947. Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima
gebouwd in 1953.

18de eeuw, na
gesloten
WO II
hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

140878

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Keizerrei 12 (Maarkedal)

Vrij grote gesloten hoeve in baksteenbouw uit midden 19de eeuw,
opgericht ter vervanging van oudere hoeve. Grotendeels gekasseid
langwerpig vierhoekig erf. Ten noorden, boerenwoning van acht
traveeën en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak. Vroegere
knechtenwoning van anderhalve bouwlaag in twee linker traveeën
van noordoostvleugel.

boerenwoninge
n, hoeven,
personeelswoni
ngen

140879

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Keizerrei 6 (Maarkedal)

Hoeve in straatbocht, gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw
ter vervanging van bestaande hoeve. Zijwaarts, afhellend gekasseid
en onregelmatig vierhoekig erf. Ten noordwesten, achterin gelegen
bakstenen boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

140911

School, weeshuis, klooster

Maarkedal

Nukerke

Lindeke 7 (Maarkedal)

Deels bewaarde voormalige bewaarschool en meisjesweeshuis met kleuterscholen, eerste helft
20ste eeuw,
kloosters,
kloosterhuis van de zusters van Barmhartigheid van Ronse.
vierde kwart
Oorspronkelijk langgestrekt gebouw van aanvankelijk twaalf traveeën weeshuizen
19de eeuw
opgericht in 1877, in meerdere keren nadien, 1879 ‐ begin 20ste
eeuw, links verlengd met zes traveeën in dezelfde stijl.
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tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140935

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Mellinkstraat 12 (Maarkedal)

Opvallende, grote gesloten hoeve, als dusdanig ontstaan door
uitbreiding met wijziging van de aanleg uit het vierde kwart van de
19de eeuw van oudere hoeve. Bakstenen bedrijfsgebouwen uit het
vierde kwart van de 19de eeuw opgesteld in U‐vorm. Boerenwoning
van acht traveeën onder zadeldak; vermoedelijk aanpassing uit het
vierde kwart van de 19de eeuw van ouder boerenhuis.

paardenstallen, vierde kwart
19de eeuw
mestvaalten,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

140936

Hoeve met losse bestanddelen

Maarkedal

Nukerke

Mellinkstraat 16 (Maarkedal)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning van vier traveeën,
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw doch in de eerste
helft van de 20ste eeuw verbreed en verhoogd; enige recente
wijzigingen. Verder dwarsschuur; stallen en laag wagenhuis aan de
straat.

waterputten,
waterpompen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140937

Hoeve Schoorens

Maarkedal

Nukerke

Mellinkstraat 2 (Maarkedal)

Achterin gelegen gesloten hoeve uit 1905 met woning ten zuiden aan boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw, na
n, schuren,
de straatzijde. Bakstenen complex onder pannen zadeldaken met
lange boerenwoning van anderhalve bouwlaag en aanvankelijk zeven gesloten hoeven WO II
traveeën, rechts verlengd met vier traveeën.

140939

Hoeve Schoorens De Venter

Maarkedal

Nukerke

Mellinkstraat 6 (Maarkedal)

Voormalige semigesloten hoeve gebouwd in 1914 ter vervanging van
bestaande. Bakstenen bedrijfsgebouwen in U‐vorm ingeplant aan de
straat met rechthoekige inrijpoort. Keperboogvormig gevelnisje met
Sint‐Antoniusbeeldje met varken in linker straatpuntgevel.

140940

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Mellinkstraat 7 (Maarkedal)

Grote voormalige hoeve in baksteenbouw uit het tweede kwart van boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
de 19de eeuw met behouden typische vierkante aanleg. In noordelijke n, hoeven
bedrijfsvleugel brede rechthoekige toegangspoort; lagere
wagenpoorten met houten latei in erfgevel. Boerenwoning van acht
traveeën en anderhalve bouwlaag onder vernieuwd leien zadeldak.

140941

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Nukerke

Mere zonder nummer (Maarkedal)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen wegkapel uit 1868 met pannen
zadeldak toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes. Tuitgevel
bekroond door decoratief ijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140942

Gesloten hoeve Hof te Meulebroeke

Maarkedal

Nukerke

Meulebroeke 2 (Maarkedal)

Grote gesloten hoeve met voormalig molenaarshuis naast de
linkeroever van de Molenbeek. Aan de straat in U‐vorm opgestelde
bakstenen bedrijfsgebouwen onder zadel‐ en schilddaken. Brede
centrale toegangspoort in de lange straatvleugel; booganker met
rechts jaartal 1858. Rechthoekig erf deels gekasseid, afgeboorde
mestvaalt. Ruim, achterin gelegen boerenwoning van acht traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

molenaarswoni derde kwart
19de eeuw
ngen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

140956

Dorpswoning

Maarkedal

Nukerke

Nukerkeplein 11 (Maarkedal)

Half vrijstaande dorpswoning met omheind voortuintje. Breedhuis
van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

140957

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie

Maarkedal

Nukerke

Nukerkeplein 5 (Maarkedal)

Bouw van de nieuwe pastorie, aangevraagd in 1901 door toenmalige pastorieën
pastoor, gerealiseerd in 1903‐1904 door het gemeentebestuur.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op souterrain, onder
zadeldak tussen zijtrapgevels. Pui met ijzeren leuning en bordes voor
de deur.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

boerenwoninge WO I
n, hoeven,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

Van Acker Alphons (Ontwerper)
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140958

Herenhuis

Maarkedal

Nukerke

Nukerkeplein 6 (Maarkedal)

Herenhuis met ruime beboomde voortuin gelegen ten oosten achter
het koor van de kerk van Nukerke en teruggaand op een grote
semigesloten hoeve. Dubbelhuis van twee bouwlagen en acht
traveeën onder schilddak. Wellicht aanvankelijk een boerenhuis,
verbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw met vergroting en
toevoeging van bovenverdieping.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
herenhuizen,
hoeven, stallen

140959

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Maarkedal

Nukerke

Nukerkeplein zonder nummer (Maarkedal) Georiënteerde dorpskerk. IJzeren toegangshek op zuidwestelijke hoek
van kerkhofmuur, aan vierkante hardstenen hekpijlers met
bolornament. De huidige kerk is het resultaat van twee
bouwcampagnes uitgevoerd met een tussenperiode van meer dan
een halve eeuw. Oostelijke helft van driebeukig schip met vier
traveeën, koor en sacristie zou dateren van circa 1775‐1777.

calvariebergen,
heiligenbeelden
, kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

140960

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Nukerkestraat 15‐17 (Maarkedal)

Voormalige hoeve waarvan het gebouw parallel aan de straat in de
jaren 1860 grotendeels vervangen werd door twee aaneenpalende
huizen. Zijdelings aan de straat palende, vermoedelijk 18de‐eeuwse
dwarsschuur in baksteenbouw, onder hoog golfplaten zadeldak.
Kleine vroegere bedrijfsgebouwen aan de straatzijde onder
zadeldaken.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
schuren

140961

Villa

Maarkedal

Nukerke

Nukerkestraat 2 (Maarkedal)

Eclectisch getinte villa van circa 1910. Rechthoekig volume van twee villa's
(bouwkundig
bouwlagen onder afgewolfde pannen bedaking; uitspringende
afgeschuinde hoek met puntgevel onder zadeldak, voorts gemarkeerd erfgoed)
door erker op begane grond.

140962

Okerijhoeve

Maarkedal

Nukerke

Okerij 1 (Maarkedal)

Voorheen hoeve met losse bestanddelen, nu min of meer in U‐vorm boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
aaneensluitende gebouwen; open erfzijde tegenover boerenwoning, n, hekken,
19de eeuw
hoeven
ijzeren toegangshek ten zuiden. Lange bakstenen boerenwoning
onder schilddak, loodrecht gelegen lagere bedrijfsgebouwen met
zadeldaken. Verschillende malen aangepast, onder meer in de tweede
helft van de 19de eeuw, doch enkele behouden constructieve
elementen minstens uit de 18de eeuw.

140963

Villa Hemelhuis

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 130 (Maarkedal)

Villa, gebouwd naar ontwerp van architect J. Vandenbossche van
1948. Onderkelderde bakstenen woning van twee bouwlagen onder
overstekend pannen tentdak met half ondergrondse garage.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

Vandenbossche José (Ontwerper)

140964

Villa

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 134 (Maarkedal)

Gele bakstenen villa van één bouwlaag onder steile snijdende pannen villa's
(bouwkundig
zadeldaken, gebouwd naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe van 1948. Representatief voor de doorsnee villabouw erfgoed)
uit midden 20ste eeuw.

na WO II

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

140965

Jacht‐ en buitenverblijf met siertuin

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 148 (Maarkedal)

Grote opmerkelijke villa naar verluidt gebouwd in 1928 naar ontwerp
van architect Charles Hoge met tuin naar ontwerp van Jacques Wirtz.
Ruime bakstenen villa van twee bouwlagen aansluitend bij de Engelse
cottagebouw met gedeelten in imitatievakwerkbouw. Pannen
bedaking met houten klokkentorentje op het centrale schilddak en
hoge schoorstenen met verzorgd metselwerk.

140966

Ter Kruissens molen

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 2 (Maarkedal)

De molen Ter Kruissens is een stenen korenwindmolen en dankt haar windmolens
naam aan de ligging bovenop de "Cruys bergh" of "Mons de la
Cruche". Het bouwjaar van de huidige molen is onbekend. Mogelijk
werd de molen kort voor 1831 heropgebouwd, wellicht ter
vervanging van een houten windmolen.

140967

Maalderijgebouw

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 4, 2A (Maarkedal)

Maalderijgebouw van mechanische maalderij Maes, opgericht in
1946‐47 als graanmaalderij, naar ontwerp van architect R. Cordier
van 1946, door de molenaarsfamilie Maes naast hun Ter Kruissens
molen.
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landhuizen,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
snoeivormen

maalderijen

datering

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stijl

classicisme,
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Dhaeyer J. (Ontwerper), Maréchal
Joost (Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper)

voor WO I

interbellum

cottagestijl

Hoge Charles (Ontwerper), Wirtz
Jacques (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

na WO II

Cordier Richard (Ontwerper)
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140968

Hoeve en Molen Ter Hengst

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 52, zonder nummer
(Maarkedal)

De voormalige hoeve en molenaarswoning met daarachter de
windmolen Ter Hengst zijn ingeplant bovenop de vroegere
Waaienberg, nu Wagenberg. De stenen molen met zetelkruiwerk
staat op een kleine molenberg en werd na 1834 gebouwd ter
vervanging van een staakmolen. De grondzeilier heeft een sterk
conische kuip onder een uivormige kap. De hoeve en
molenaarswoning bestaan uit gewitte bakstenen gebouwen met
pannen zadeldaken die vermoedelijk teruggaan op een hoeve met
losse bestanddelen, opklimmend tot de 18de eeuw.

tweede kwart
windmolens,
gevelniskapelle 19de eeuw,
18de eeuw
n,
molenaarswoni
ngen, hoeven
met losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen

140969

Hoeve Les Fauvettes

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 53 (Maarkedal)

Achterin gelegen grote gesloten hoeve in baksteenbouw met
woonhuis naar de straat, teruggaand op een oudere hoeve met zelfde
aanleg. Fraai boerenhuis van acht traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak. Gekasseid rechthoekig erf met centrale mesthoop.
Tot U‐vormig geheel aaneengebouwde bedrijfsvleugels onder pannen
bedaking. Twee linden naast de gekasseide toegangsweg..

vierde kwart
waterputten,
aardappelkelder 19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
kasseiwegen,
schuren, stallen

140970

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 68 (Maarkedal)

Grote bakstenen hoeve met gesloten rechthoekige aanleg sinds de
tweede helft van de 19de eeuw; omvatte voordien een woning en
losstaande schuur, ten vroegste opklimmend tot eind 18de eeuw.
Geïncorporeerde piëtakapel met fraaie bakstenen
kapeldeuromlijsting bekroond door kruis met doornenkroonmotief in
terracotta. Ten noorden, achterin gelegen boerenwoning van zes
traveeën en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

140971

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Ommegangstraat 75 (Maarkedal)

Voormalige gesloten hoeve in baksteenbouw uit de tweede helft van boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
de 19de eeuw. Voortuintje met boerenwoning van zes traveeën onder n, gesloten
zadeldak met verankerde lijstgevel met getoogde vensters met witte hoeven
luiken en gesinterde bakstenen deuromlijsting.

140973

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Oude Steenweg 1 (Maarkedal)

Voormalige gesloten hoeve, overhoeks ingeplant ten opzichte van de
straat en ongeveer voor de helft gesloopt naar aanleiding van de
wegverbreding van de Rijksweg. Boerenwoning uit 1794 van zes
traveeën, brede korfbogige toegangspoort met doorrit in hoge
vleugel en paardenstal met balklaag en lange ruif.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, stallen,
bakhuizen

140974

Herberg Den Os

Maarkedal

Nukerke

Oude Steenweg 10 (Maarkedal)

Eenvoudig alleenstaand breedhuis van één bouwlaag onder pannen
zadeldak, vermoedelijk uit midden 19de eeuw, met latere
gevelcementering met schijnvoegen.

herbergen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

140977

Gemeenteschool

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 17‐19, 17A (Maarkedal)

Achterin gelegen bakstenen schoolhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. L‐vormige aanbouw op voorerf door diverse wijzigingen en
toevoegingen niet onmiddellijk meer als vroeger schoolgebouw
herkenbaar.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

140978

Herberg In de Sterre

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 47 (Maarkedal)

Lange gewitte bakstenen boerenwoning, onder zadeldak,
waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw. Ten oosten, op het
voorerf, aangepaste voormalige dwarsschuur.

boerenwoninge 18de eeuw
n, herbergen,
hoeven, schuren
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datering

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Lesenne Oscar (Ontwerper),
Thomaes Molenbouw
(Uitvoerder)
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140979

Burgerhuis

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 57 (Maarkedal)

Alleenstaand bakstenen burgerhuis met omringende tuin. Dubbelhuis burgerhuizen
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

140980

Burgerhuis

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 61 (Maarkedal)

Alleenstaand burgerhuis met omringende tuin. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Jaartal 1882 op
gevelsteen boven deur, wellicht bouwjaar.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

140981

Hoeve en molenaarswoning

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 62 (Maarkedal)

derde kwart
hoeven,
Hoeve en voormalig molenaarshuis naast de verdwenen houten
korenwindmolen. Gesloten hoeve met voornamelijk bouwkenmerken molenaarswoni 19de eeuw
ngen
uit het derde kwart van de 19de eeuw, teruggaand op een oudere
hoeve met zelfde aanleg. Lange woningvleugel van elf traveeën aan
de straat, onder pannen zadeldak met centraal ijzeren
klokkenstoeltje.

140982

Molenaarswoning en maalderij Moreels

Maarkedal

Nukerke

Pontstraat 64 (Maarkedal)

eerste helft
maalderijen,
Bakstenen dubbelhuis van zes traveeën en aanvankelijk anderhalve
molenaarswoni 20ste eeuw
bouwlaag, uit begin 20ste eeuw met bijbehorende graanmaalderij
ngen
van circa 1910; aangepast en verhoogd tot twee bouwlagen in
midden 20ste eeuw, waarschijnlijk gelijktijdig met de vergroting van
de aangebouwde maalderij. Maalderijgebouw van twee verdiepingen
met industriële vensters.

140983

Twee boerenarbeiderswoningen

Maarkedal

Nukerke

Potaarde 4 (Maarkedal)

Zijdelings aan de straat palende rij van aanvankelijk drie, heden twee boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
boerenarbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag, onder zadeldak, swoningen
uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

140984

Molenaarswoning

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 199 (Maarkedal)

Villaatje met art‐deco‐inslag van circa 1935, voormalig molenaarshuis
van de Ter Kruissens molen, heden woning bij de achterstaande
maalderij Maes. Dubbelhuis van één bouwlaag op souterrain, onder
pannen schilddak. Panelen met bloemmotieven in reliëf.

molenaarswoni interbellum
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140985

Dokterswoning in nieuwe zakelijkheid

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 20 (Maarkedal)

Grote villa naar verluidt in 1938 gebouwd in opdracht van dokter
Glibert naar ontwerp van architect B. De Beurme. Opvallend fraai
voorbeeld van interbellumarchitectuur met art‐decokenmerken
evenals elementen thuishorend in de nieuwe zakelijkheid.

dokterswoninge interbellum
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140986

Molenaarswoning

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 201 (Maarkedal)

Mogelijk voormalig molenaarshuis, naar verluidt later
knechtenwoning bij de erachter staande molen Ter Kruissens.
Eenvoudige lage boerenwoning onder pannen zadeldak, mogelijk
opklimmend tot eind 18de eeuw of uit begin 19de eeuw, doch reeds
enigszins aangepast.

molenaarswoni vierde kwart
ngen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

140987

Molenaarswoning

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 203 (Maarkedal)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit burgerhuizen, tweede helft
de tweede helft van de 19de eeuw.
molenaarswoni 19de eeuw
ngen

140988

Villa

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 79 (Maarkedal)

Gewitte bakstenen villa in Vlaamse landelijke stijl, gebouwd eind
jaren 1930. Villa van één en twee bouwlagen op onregelmatige
plattegrond onder snijdende pannen zadeldaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140989

Villa Daelbosch

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg 88 (Maarkedal)

Van 1948 tot 1962 woning met atelier van kunstschilder Leo Piron.
Bakstenen villa van één bouwlaag in Vlaamse landelijke villastijl
gebouwd in 1948 door Leo Piron naar ontwerp van architect F.
Vander Haeghen.

gedenktekens, na WO II
kunstenaarswo
ningen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

140990

Elektriciteitscabine

Maarkedal

Nukerke

Rijksweg zonder nummer (Maarkedal)

Elektriciteitscabine waarschijnlijk uit de jaren 1930. Smalle en hoge
cabine in baksteenbouw onder lessenaarsdak.

elektriciteitscab interbellum
ines
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typologie

datering

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

De Beurme B. (Ontwerper)

interbellum

Vander Haeghen Frans F.O.
(Ontwerper)
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140993

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Ruitegem 3 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen rondom min of meer hoeven
rechthoekig erf, vermoedelijk nog deels uit midden 19de eeuw,
teruggaand op oudere hoeve en wellicht met nog aanpassingen uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.

140996

Gesloten hoeve Lindenhof

Maarkedal

Nukerke

Spichtenberg 2 (Maarkedal)

boerenwoninge derde kwart
Achterin gelegen bakstenen gebouwen met pannen zadeldaken
19de eeuw
rondom vierkant erf, merendeels uit midden 19de eeuw, teruggaand n, hoeven,
schuren, stallen,
op oudere hoeve met gelijkaardige opstelling.
siertuinen

141005

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Tenhole 1 (Maarkedal)

Achterin gelegen voormalige hoeve. Bakstenen boerenwoning van zes boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
traveeën, onder nogal steil zadeldak, in kern waarschijnlijk
opklimmend tot de 18de eeuw doch met enige latere aanpassingen. schuren, stallen
Ten zuidwesten, dwarsschuur in hout‐ en leembouw onder zadeldak.

141006

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Tenhole 3 (Maarkedal)

Aan de straat ingeplante gewitte voormalige hoeve, van omstreeks
1962 tot 1972 woning van auteur Hugo Claus. Voornaamste
hoevegebouwen opgesteld in U‐vorm en wellicht opklimmend tot de
18de eeuw. Renovatiewerken sinds begin jaren 1960 gepaard met
inwendige aanpassingswerken.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

141007

Boerenwoning

Maarkedal

Nukerke

Tenhole 6 (Maarkedal)

Lang, ver achterin gelegen boerenwoning van anderhalve bouwlaag
en tien traveeën met rechts twee staltraveeën onder zadeldak, met
voorkomen uit het derde kwart van de 19de eeuw, teruggaand op
ouder huis.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

141011

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Turkije 10 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve, vermoedelijk teruggaand op het vroeger Hof ten
Helleputte. Deels gekasseid verhard erf met rechthoekig bloemenperk
op vroegere mestvaalt voor de stallen. In U‐vorm aan de straat
opgerichte bakstenen gebouwen onder snijdende pannen zadeldaken
met verschillende nokhoogte. Anker met jaartal 1833 verwijst
wellicht naar toenmalige gedeeltelijke heropbouw van de hoeve.

aardappelkelder tweede kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
gemakhuisjes,
hoeven, stallen

141012

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Turkije 12 (Maarkedal)

Hoeve waarvan vroegere U‐vormige aanleg nog min of meer
herkenbaar. Boerenwoning met verhoogde begane grond onder
grotendeels vernieuwd zadeldak, uit de 18de eeuw. Uitgebreid
bedrijfsgebouwenbestand uit de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
20ste eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

141013

Wegkapel De Rode Haan met linde

Maarkedal

Nukerke

Turkije zonder nummer (Maarkedal)

Gewit rechthoekig bakstenen kapelletje, mogelijk nog opklimmend
tot de 18de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

141018

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 25 (Maarkedal)

Gesloten hoeve in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de
eeuw met behoud van opstelling rondom haast vierkant erf.
Grotendeels gekasseid erf met gebetonneerde vroegere mestvaalt
voor de stallen. Aan de straat vleugel met woning van anderhalve
bouwlaag, zeven traveeën en poorttravee onder pannen zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
n, stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

141019

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 27 (Maarkedal)

Semigesloten bakstenen hoeve met haast vierkant gekasseid erf en
enige losse bestanddelen. Na gedeeltelijke afbraak circa 1865
heropgebouwde hoeve; oprichting van kleine stokerij op het achtererf
in 1835. IJzeren toegangshek aan dito hekpijlers rechts.
Boerenburgerhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag met
typische bouwkenmerken van het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenburgerhu
izen,
distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen

141020

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 29 (Maarkedal)

boerenburgerhu WO I
Naar verluidt in 1914 herbouwde gesloten hoeve in baksteenbouw
met woonhuis aan de straat. Bedrijfsvleugels onder snijdende pannen izen, gesloten
zadeldaken rondom grotendeels gekasseid erf. Boerenburgerhuis van hoeven
zeven traveeën en anderhalve bouwlaag met toegangspoort rechts,
onder pannen zadeldak.
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typologie

datering

stijl

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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141021

Hoeve

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 31 (Maarkedal)

Hoeve met U‐vormige aanleg, minstens opklimmend tot midden 18de
eeuw. Woning van acht traveeën met rugzijde aan de straatkant;
rechts aansluitend poortgebouw van drie traveeën onder pannen
zadeldak. Ten noordoosten, bakstenen dwarsschuur in houtbouw met
bewaard lemen vakwerk in noordoostelijke langsgevel. Ten
zuidwesten, bakstenen stallen onder zadeldak.

aalpompen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

141022

Gesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 37 (Maarkedal)

Gesloten hoeve teruggaand op kleinere oude hoeve, uitgebreid en
deels vernieuwd in het derde kwart van de 19de eeuw. Naar verluidt
na brand in 1912 merendeels herbouwd. Boerenwoning van acht
traveeën en anderhalve bouwlaag, dwarsschuur, stallen met
wagenhuis. Op het achtererf, rest van oude hoeve namelijk
alleenstaand bakstenen bakhuis, waarschijnlijk opklimmend tot de
18de eeuw.

aalpompen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141023

Herberg

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 41 (Maarkedal)

Aan kruispunt ingeplant breedhuis van aanvankelijk één bouwlaag en afspanningen,
cafés,
zeven traveeën, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw;
herbergen
waarschijnlijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw vergroot met
toevoeging van twee linker traveeën en hoge bovenverdieping.

141024

Romp van Molen Ter Slepe

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat 4A (Maarkedal)

De Ter Slepe molen was een stenen korenwindmolen van het type
grondzeiler op een lage molendam. Een andere naam voor de molen
was vroeger "Ten Nieuwennest". De oorspronkelijke molen, volgens
kadastergegevens een houten molen, werd opgericht op het einde
van de 18de eeuw en werd in de eerste helft van de negentiende
eeuw vervangen door de stenen molen.

windmolens

eerste helft
19de eeuw

141025

Veldkapelletje

Maarkedal

Nukerke

Weitstraat zonder nummer (Maarkedal)

Veldkapelletje aan straathoek, minstens sinds midden 19de eeuw(,
beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog en laatst hersteld begin
1980.

pijlerkapellen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141029

Hoevegebouwen

Maarkedal

Nukerke

Zeelstraat 16 (Maarkedal)

Voormalige hoeve in gewitte baksteenbouw. Voorerf met ijzeren
toegangshek aan de straat. Boerenwoning van zes traveeën met
zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Vroegere bakoven geïncorporeerd in zijdelings aanbouwsel. L‐vormig
bedrijfsgebouw met geringe verbouwingen; omvat koeienstallen,
schuur en wagenhuis.

eerste helft
bakovens,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

141030

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Nukerke

Zeitje 3 (Maarkedal)

boerenwoninge derde kwart
Semigesloten hoeve gebouwd begin jaren 1860 na sloop van
19de eeuw,
bestaande hoeve wegens brand. In het oog springend door omvang, n, hoeven,
interbellum
schuren
inplanting op straathoek en rij van drie hoge linden tegenover
toegang aan andere straatzijde. Deels gewit bakstenen hoevecomplex
rondom rechthoekig gekasseid erf. In U‐vorm aaneengebouwde
bedrijfsgebouwen met hogere dwarsschuur ten noordoosten.

140794

Mechanische maalderij

Maarkedal

Schorisse

Arthur Odevaertstraat 15 (Maarkedal)

WO I
Vroegere standplaats van een houten korenwindmolen op teerlingen, maalderijen,
gevelniskapelle
vernield in 1914 door de Duitse invallers tijdens de Eerste
n
Wereldoorlog. In 1916 vervangen door een mechanische
korenmaalderij. Zijdelings aan de straat palend rechthoekig landelijk
industrieel gebouw; baksteenbouw van twee verdiepingen onder
schilddak van 1916, nadien achterwaarts uitgebreid.

140795

Hoeve Giteane

Maarkedal

Schorisse

Arthur Odevaertstraat 5 (Maarkedal)

Achterin gelegen hoeve minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw; waarschijnlijk in het derde kwart van de 19de eeuw en
het eerste kwart van de 20ste eeuw gewijzigd en uitgebreid tot een
gesloten hoeve. Verkort rechthoekig gekasseid erf met vijver in
vroegere mestvaalt. Behouden koeienstal, paardenstal en stierenstal.
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boerenwoninge
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
vijvers

18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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140805

Hoeve en café

Maarkedal

Schorisse

Bosgatstraat 16 (Maarkedal)

boerenwoninge 18de eeuw,
Zijdelings aan de straat palende bakstenen boerenwoning van vier
traveeën met links twee staltraveeën onder links afgewolfd zadeldak, n, cafés, hoeven tweede helft
19de eeuw
opklimmend tot de 18de eeuw.

140828

Hoeve met losse bestanddelen

Maarkedal

Schorisse

Doorn 2 (Maarkedal)

Hoeve met losse bestanddelen. Aan straathoek, twee vierkante,
gewitte bakstenen hekpijlers met piramidale top aan begin van
gekasseide oprit. Achterin gelegen bakstenen boerenwoning van zes
traveeën, onder zadeldak (kunstleien), met voorkomen uit de tweede
helft van de 19de eeuw maar wellicht met oudere kern.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekpijlers,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

140829

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Doorn 4 (Maarkedal)

Voormalige hoeve, vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19e
eeuw met veranderingen uit de 20ste eeuw.

20ste eeuw,
aalpompen,
vierde kwart
hoeven,
gevelniskapelle 19de eeuw
n

140831

Parochiekerk Sint‐Pieter

Maarkedal

Schorisse

Essestraat 1 (Maarkedal)

omheiningsmur tweede kwart
Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met georiënteerd
16de eeuw,
en,
koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek
parochiekerken derde kwart
Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof.
18de eeuw,
Huidige kerk kende drie grote bouwfasen, de oudere bouwevolutie is
vierde kwart
evenwel slechts fragmentarisch bekend.
18de eeuw

140832

School en parochie‐centrum De Wante

Maarkedal

Schorisse

Essestraat 3 (Maarkedal)

Overblijvende kloostervleugel uit het derde kwart van de 19de eeuw
met vroegere gelijkvloerse kloosterkapel. Rechthoekig bakstenen
gebouw van twee verdiepingen en vijf traveeën met
rondboogvensters, onder pannen schilddak. Loodrecht aansluitende
sterk verkorte vleugel van één verdieping met klaslokaal. Moderne
nieuwbouw met in het straatbeeld geïntegreerde inkom tussen
kerkhofmuur en oude kloosterbouw.

derde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
parochiezalen, vanaf 1975
kapellen
(gebouwen en
structuren)

140848

Herenhoeve

Maarkedal

Schorisse

Gielestraat 2 (Maarkedal)

Grote gesloten bakstenen herenhoeve in agrarische omgeving met
opmerkelijke inplanting. Huidige voorkomen voornamelijk uit midden
19de eeuw, resulterend uit heropbouw na brand in 1850. Gekasseid
langgerekt rechthoekig erf met mestvaalt aan korte zuidwestzijde.
Beide lange vleugels onder pannen schilddak met opvallend
symmetrische opstand. Achterste vleugel met woning van het
dubbelhuistype in de as van de toegangspoort.

duifhuizen,
mestvaalten,
bakovens,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
wagenhuizen,
waterputten

140849

Wegkapel

Maarkedal

Schorisse

Goudberg zonder nummer (Maarkedal)

Open wegkapel schuin ingeplant op straathoek tegenover Gielestraat. betreedbare
kapellen (klein
Eenvoudige rechthoekige bakstenen kapel met pannen zadeldak,
erfgoed)
waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

140855

Pijlerkapel

Maarkedal

Schorisse

Hoevestraat zonder nummer (Maarkedal) Rondboognis met traliedeurtje in gecementeerde, zware bakstenen
sokkel met ezelsrug. IJzeren kruisje op puntgeveltop. Heilige
Familiebeeldje onder stolp en klein kruisbeeld.

140856

Boerenwoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 32 (Maarkedal)

boerenwoninge vierde kwart
Boerenwoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
19de eeuw
zadeldak, uit eind 19de eeuw. Op het achtererf parallel aan de straat, n, hoeven
vroeger bedrijfsgebouw met korfboogpoort.

140857

Brouwershuis Huis Merchie

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 34 (Maarkedal)

Burgerhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw in omringende
beboomde tuin. Aan de straat bakstenen tuinmuur geritmeerd door
lisenen en brede spaarvelden; decoratief ijzeren toegangshek en
aanpalend hekwerk aan fraaie ijzeren hekpijlers. Links aanpalende
vervallen serre. Rechts zijdelings aan de straat palend voormalig
koetshuis.
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typologie

datering

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

pijlerkapellen

derde kwart
duiventillen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen,
burgerhuizen,
serres,
bakhuizen

stijl

gotiek

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper)

Martens Boudewijn (Ontwerper)
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140858

Brouwerij Merchie

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 36, 36B (Maarkedal)

Landelijke brouwerijgebouwen uit eind 19de eeuw, voorheen met U‐
vormige aanleg; brouwerijbedrijf gestopt tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Aan de straat gelegen rechthoekig hoog bakstenen
gebouw van acht traveeën onder zadeldak met ronde schoorsteen op
vierkante onderbouw achteraan. Achterin gelegen vleugel van
vroeger wagenhuis voor bierkarren met paardenstallen.

architectenwoni vierde kwart
19de eeuw,
ngen,
vanaf 1975
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
paardenstallen,
wagenhuizen

140859

Burgerhuis

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 38 (Maarkedal)

Bescheiden burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Kleurrijke
voorgevel met eclectische inslag.

140860

Onderwijzerswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 40 (Maarkedal)

Oorspronkelijk een breedhuis van één bouwlaag en vier traveeën,
samen met de gemeenteschool gebouwd in 1853‐54 naar ontwerp
van architect J.‐B. Royers. Schoolhuis in 1908‐1909 grotendeels
herbouwd volgens plannen van architect A. Vossaert van 1906.

140861

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 44 (Maarkedal)

Kleine dorpswoning met voortuin. Dubbelhuisje van drie traveeën en dorpswoningen vierde kwart
anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, uit eind 19de eeuw.
19de eeuw

140862

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 48 (Maarkedal)

Dorpswoning van zes traveeën en één bouwlaag, onder mansardedak dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
met dakkapellen, waarschijnlijk opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw, doch met latere aanpassingen.

140863

Herenhuis

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 52 (Maarkedal)

duivenverblijve vierde kwart
Herenhuis met omringende beboomde tuin, opgericht door
geneesheer Th. Hubau; bouw vergund in 1891. Bakstenen dubbelhuis n, herenhuizen 19de eeuw
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

140864

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 78 (Maarkedal)

Schuin ingeplant landelijk dorpshuis met ondiep en deels omsloten
voorerf. Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder
rechts afgewolfd pannen zadeldak, uit 1879.

dorpswoningen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw
n

140865

Café 't Kromhof

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 86 (Maarkedal)

Hoekhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder geknikt
pannen zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. In het
tweede kwart van de 20ste eeuw gecementeerde en aangepaste
voorgevel met markerende omlijstingen rond de rechthoekige
muuropeningen.

cafés

140866

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 9 (Maarkedal)

Eenvoudig rijhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

140867

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Hofveldstraat 95 (Maarkedal)

Dorpswoning van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak,
mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen, tweede helft
gevelniskapelle 19de eeuw
n

140876

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Kapelstraat 1 (Maarkedal)

Dorpswoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak met bakstenen lijstgevel met jaartal 1906 in
cijferankers tussen sierankers, verwijzend naar bouwtijdstip.

dorpswoningen voor WO I

140877

Acht kapellen

Maarkedal

Schorisse

Kapelstraat zonder nummer (Maarkedal)

Dit klein bedevaartsoord bestaat uit een bakstenen kapel, vergezeld
van zeven kleinere bakstenen kapelletjes met gepolychromeerde
taferelen van een kruisweg. Dit alles werd op privaat initiatief in 1901
gerealiseerd in neogotische stijl.

bedevaartkapell voor WO I
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140885

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Koekamerstraat 2 (Maarkedal)

Bakstenen gebouwen met pannen zadeldaken, vermoedelijk uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, rondom gekasseid erf. IJzeren
toegangshek naast afsluitmuur van noordelijke erfhoek.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen,
Mariabeelden

1231/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Martens Boudewijn (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

Royers Jean Baptiste (Ontwerper),
Vossaert Alphonse (Ontwerper)

onderwijzerswo derde kwart
ningen
19de eeuw,
voor WO I

tweede helft
19de eeuw

neogotiek
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140886

Boerenwoning

Maarkedal

Schorisse

Koekamerstraat 22 (Maarkedal)

Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en vier traveeën met links boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
aansluitend bedrijfsgebouw, onder zadeldak, uit het eerste kwart van n, hoeven,
bakhuizen
de 20ste eeuw. Rechts op het zijerf, grijsgeschilderd bakstenen
bakhuis.

140887

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Koekamerstraat 24 (Maarkedal)

Hoeve met voornamelijk aan de straat gelegen gebouwen uit het
eerste of tweede kwart van de 20ste eeuw. Smalle boerenwoning van
anderhalve bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak. Flankerende
aansluitende bakstenen dwarsschuren met pannen zadeldaken.

140888

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Koekamerstraat 50‐52 (Maarkedal)

Bakstenen hoeve met U‐vormige aanleg uit midden 19de eeuw doch boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
teruggaand op oudere hoeve in L‐vorm en met nog wijzigingen uit het n, hoeven
derde kwart
eerste kwart van de 20ste eeuw.
19de eeuw

140892

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Korteberg 3 (Maarkedal)

Gewit, deels gecementeerd bakstenen hoevetje in straatbocht.
Zijdelings aan de straat palende boerenwoning van zes traveeën
onder links afgewolfd zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Ten noordoosten aangebouwde stal met houten beschieting
voor de zijgeveltop.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
stallen

140893

Wegkapel

Maarkedal

Schorisse

Korteberg zonder nummer (Maarkedal)

Puin van wegkapel aan een bospad tussen de Weverbeek en
Beekkantstraat, grensweg met Brakel, vermoedelijk een Kruiskapel
uit eind 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

140903

Gesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Langestraat 11 (Maarkedal)

Gesloten hoeve met gekasseid vierhoekig erf verkleind door
toevoeging stallen aan oostzijde en vroeger met mestvaalt. Ten
noorden, aanvankelijk kleinere boerenwoning van één bouwlaag,
verhoogd met halve verdieping en herhaaldelijk uitgebreid.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, stallen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

140904

Woonhuis met café

Maarkedal

Schorisse

Langestraat 30 (Maarkedal)

Landelijk breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder
wolfsdak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

cafés,
derde kwart
dorpswoningen 19de eeuw

140905

Herberg Moeder Stiene

Maarkedal

Schorisse

Langestraat 31 (Maarkedal)

afspanningen
Ingeplant op hoekperceel aan kruispunt, achter rij van vier
knotlinden, laag breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag, in kern
wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

140906

Boerenburgerhuis

Maarkedal

Schorisse

Langestraat 33 (Maarkedal)

Boerenburgerhuis van negen traveeën en anderhalve bouwlaag onder boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Ten noorden,
bakhuizen
zijdelings aangebouwd, kort L‐vormig bedrijfsgebouw met
rechthoekige wagenpoorten en bakoven op het achtererf.

140907

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Langestraat 54 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve rondom gekasseid, onregelmatig vierhoekig erf,
met vroegere mestvaalt in noordoosthoek. IJzeren voetgangershek in
zuidoostelijke erfhoek. Ten noordwesten, achterin gelegen
boerenwoning van aanvankelijk zes traveeën en één bouwlaag
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
gevelniskapelle
n

140908

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Leideveld 14 (Maarkedal)

Bakstenen hoevegebouwen van circa 1800 rond haast vierkant,
verhard erf. Ten noorden, achterin gelegen boerenwoning van negen
traveeën, onder zadeldak. Verder in L‐vorm gebouwde
bedrijfsvleugels onder pannen zadeldaken met onder meer stallen,
bakstenen vroegere dwarsschuur en op het achtererf, losstaand
bakstenen bakhuisje.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

140909

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Leideveld 2 (Maarkedal)

Vrij sterk aangepaste, achterin gelegen voormalige hoeve. Naar het
zuidoosten georiënteerde boerenwoning van aanvankelijk één
bouwlaag, met jaartal 1799 door middel van rij cijferankers midden
de gewitte erfgevel.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

1232/1748

typologie

datering

stijl

boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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140931

Hoeve en wegkapel

Maarkedal

Schorisse

Markette 8 (Maarkedal)

Hoeve met U‐vormige aanleg geopend naar de straat. Achterin
gelegen bakstenen boerenwoning van acht traveeën en aanvankelijk
één bouwlaag waarschijnlijk van circa 1800 en in het eerste kwart van
de 20ste eeuw verhoogd tot anderhalve bouwlaag, onder zadeldak.
Neogotisch getinte open kapel aan de straat, gebouwd in 1993‐1994.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
bakhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
vanaf 1975

140934

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Schorisse

Markette zonder nummer (Maarkedal)

betreedbare
Onze‐Lieve‐Vrouwekapel bij het begin van de toegangsweg naar
kapellen (klein
bijbehorende achterin gelegen hoeve, ten zuidoosten van de
Pauwelsbeek. Wegkapel naar verluidt gebouwd in 1942 naar ontwerp erfgoed)
van architect A. Vanderweeën.

140933

Wegkruis

Maarkedal

Schorisse

Markette zonder nummer (Maarkedal)

Wegkruis, naar verluidt minstens sinds de eerste helft van de 19de
eeuw bestaand aan hoek Bierweg; omgeven door een es en twee
linden.

wegkruisen,
kruisbomen

140932

Wegkapelletje

Maarkedal

Schorisse

Markette zonder nummer (Maarkedal)

Rechthoekige bakstenen pijler met afbrokkelende cementering met
schijnvoegen, onder pannen zadeldakje.

pijlerkapellen

140955

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maarkedal

Schorisse

Neutenstraat zonder nummer (Maarkedal) Rechthoekige open bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak, uit
1881.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

140975

Hoeve met molenaarshuis en
Kasteelmolen

Maarkedal

Schorisse

Parkstraat 4 (Maarkedal)

L‐vormige constructie tussen straat en beek van woning en
aanpalende watermolen, sinds de tweede helft van de 19de eeuw
uitgegroeid tot het landelijk bakstenen complex met U‐vormige
aanleg rondom kleine afgesloten verharde binnenplaats; half
omgeven door de Molenbeek. Dominant volume van nieuw
molenaarshuis van 1936 en eigenlijke molenhuis aan de beek op
natuurstenen onderbouw, voornamelijk uit de 18de eeuw.

hoeven,
molenaarswoni
ngen,
paardenstallen,
stallen,
watermolens

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

140976

Kruiskapelletje

Maarkedal

Schorisse

Pierestraat zonder nummer (Maarkedal)

Kleine gewitte open wegkapel van baksteen met pannen zadeldak,
waarschijnlijk uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw

140991

Gesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Rizoistraat 1 (Maarkedal)

Grote gesloten hoeve in baksteenbouw met ruim rechthoekig
gekasseid erf met mestvaalt in zuidwesthoek. Ten noordwesten,
boerenwoning van zeven traveeën met aansluitende stal van twee
traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk uit het derde kwart van de
18de eeuw. Verder nog hoger opgaande dwarsschuur onder zadeldak
en lagere stallen in loodrechte vleugels onder aansluitende pannen
zadeldaken.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

140992

Semigesloten hoeve

Maarkedal

Schorisse

Ronsestraat 4 (Maarkedal)

Semigesloten hoeve van baksteen, enigszins schuin ingeplant ten
opzichte van de straat; haast vierkant erf met gekasseide strook
achter de toegangspoort en voor de achterin gelegen woning van zes
traveeën, onder zadeldak wellicht uit het vierde kwart van de 18de
eeuw.; vroegere afgeboorde mestvaalt in zuidwestelijke erfhelft
tegenover de stallen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n,
opslagplaatsen,
schuren,
mestvaalten,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

140994

Villa Kasteel Lambrecht

Maarkedal

Schorisse

Schorissestraat 17 (Maarkedal)

Eclectisch getinte villa wellicht van circa 1912, in omringende tuin.
Aan de straat, lage gemetste afsluiting met hekwerk en rechts ijzeren
toegangshek aan twee zware gecementeerde vierkante hekpijlers
met bolbekroning. akstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Rechts aanbouwsel van twee traveeën en
een bouwlaag met mansardedak.

voor WO I
hekken,
notariswoninge
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers

1233/1748

WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

Vanderweeën Albert (Ontwerper)

vanaf 1975

Verbeurgt Albert (Ontwerper)
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140995

Café In Sint‐Jozef

Maarkedal

Schorisse

Schorissestraat 2 (Maarkedal)

Heden gewitte landelijke bakstenen woning van zes traveeën en
anderhalve bouwlaag onder wolfsdak, waarschijnlijk uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

cafés

derde kwart
19de eeuw

141003

Dorpswoning

Maarkedal

Schorisse

Stokstraat 7 (Maarkedal)

Achterin gelegen lage dorpswoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit het derde kwart van de
19de eeuw.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

141009

Hoeve

Maarkedal

Schorisse

Tenhoutestraat 4 (Maarkedal)

L‐vormige bakstenen hoeve waarvan de woning vervangen werd circa
1945 en voorts wellicht voornamelijk uit het vierde kwart van de
19de eeuw. Rechts aanpalend wegkapelletje afgedekt met pannen
zadeldakje. Spitsboognis deels gevat in hardsteen en afgesloten door
sierlijk ijzeren hek met jaartal 1894. Achter de boerenwoning,
bakhuisje van het tweedelige type.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw, WO
n, hoeven,
II
stallen,
bakhuizen,
waterputten,
pijlerkapellen

141014

Hof ten Maagdendale

Maarkedal

Schorisse

Vijverbeek 13 (Maarkedal)

Voormalige semigesloten hoeve met ruim gekasseid rechthoekig erf
met boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, in 1785
herbouwd. Boerenwoning zijdelings uitgebreid in de eerste helft van
de 20ste eeuw. Verder, langsschuur uit 1784 met aansluitende lagere
bakstenen stallen en jongere L‐vormige lage bakstenen stalvleugel uit
het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20st eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141015

Hoeve en wegkapel

Maarkedal

Schorisse

Vijverbeek 15 (Maarkedal)

Grote achterin gelegen bakstenen hoeve; huidige in U‐vorm geschikte
gebouwen teruggaand op gelijkaardige vroegere aanleg. Brede
aarden toegangsweg voor het poortgebouw geflankeerd door vier
gekandelaarde linden en aan de straat gemarkeerd door een schuin
ingeplante wegkapel, minstens opklimmend tot het derde kwart van
de 19de eeuw. Boerenwoning van negen traveeën, wellicht uit het
derde kwart van de 18de eeuw. Ten noorden, 18de‐eeuwse
langsschuur onder zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141016

Hoeve en wegkapel

Maarkedal

Schorisse

Vijverbeek 17 (Maarkedal)

Grote bakstenen hoeve met U‐vormige aanleg, voorheen zijwaarts
open, nu geopend naar de straat met grotendeels gekasseid voorerf.
Aan straathoek naast erftoegang ingeplante open wegkapel.
Rechthoekige bakstenen kapel onder leien zadeldak. Achterin gelegen
boerenwoning met dominant volume, waarschijnlijk uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141026

Hoeve gedateerd 1766

Maarkedal

Schorisse

Weverbeekstraat 4 (Maarkedal)

Voormalige hoeve in L‐vorm met de laatste in Maarkedal
overgebleven authentieke woning in vakwerkbouw met lemen
vullingen; naar verluidt afkomstig van de omgeving van de kerk en
hier heropgericht. Boerenwoning van zes traveeën onder steil
overstekend zadeldak met ten westen wolfseind. Ten oosten,
loodrecht, aansluitende dwarsschuur met stallen, waarschijnlijk
bijgevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Naast de straat,
bakhuisje van het tweedelige type.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

141027

Veldkapelletje

Maarkedal

Schorisse

Weverbeekstraat zonder nummer
(Maarkedal)

Aan de weg opgerichte veldkapel. Gewitte bakstenen sokkel afgedekt pijlerkapellen
door ezelsrug. Zwart kruisje tegen de puntgeveltop.

141032

Dorpswoningen

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 11 (Maarkedal)

Dubbel‐ en enkelhuis van twee bouwlagen en respectievelijk drie en dorpswoningen tweede helft
twee traveeën, onder zadeldak, met gevelankers ter hoogte van de
19de eeuw
geprofileerde puilijst. Beraapte lijstgevel met nog typische kenmerken
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

141033

Ensemble van dorpswoningen

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 14‐20, 14A (Maarkedal)

Ensemble van bakstenen rijwoningen uit begin 20ste eeuw. Twee
kleine enkelhuizen van twee traveeën en anderhalve bouwlaag
geflankeerd door ruime dubbelhuizen van vijf traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldaken.

1234/1748

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

stijl

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon

Berteloot Romain (Ontwerper)
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141034

Pastorie Sint‐Pieterparochie met tuin

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 22 (Maarkedal)

Pastorie met voortuintje en ruime achterliggende pastorietuin,
gebouwd circa 1869 naar ontwerp van architect Edmond de Perre‐
Montigny. Alleenstaand onderkelderd bakstenen dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Typisch eigentijdse,
semi‐officiële baksteenarchitectuur met eclectische inslag. Links en
rechts kleine aanpalende bijgebouwen onder leien lessenaarsdak.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

141035

Hof De Meulemeester

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 25 (Maarkedal)

Grote gesloten hoeve schuin ingeplant tegenover de parochiekerk.
Merendeels gewitte bakstenen hoevegebouwen rondom gekasseid
vierhoekig erf; volgens niet te controleren bron naar verluidt van
1730. Bedrijfsgebouwen met overwegend jonger, midden 19de‐
eeuws voorkomen. Ruime boerenwoning van zeven traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
bakhuizen

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141036

Villa Grootveld met tuin

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 36 (Maarkedal)

Villa, samen met remise of koetshuis en tuinmuur gebouwd in 1870‐
1871. Uitbreiding van de remise en omheiningsmuur met toevoeging
van oranjerie en een achterin de tuin staand tuinpaviljoen in 1876.
Fraai domein met ensemble van pittoreske gebouwen in eclectische
stijl. Hernomen tuinaanleg in landschapsstijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
paardenstallen,
tuinpaviljoenen,
siertuinen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141031

Sint‐Margriethospitaal

Maarkedal

Schorisse

Zottegemstraat 8‐10 (Maarkedal)

Overblijfsel van het voormalig Sint‐Margriethospitaal. Gebouw van
één verdieping en vijf traveeën, tenminste uit de 18de eeuw maar
waarschijnlijk eerder opklimmend tot de 17de eeuw; daarvan slechts
weinige zichtbare sporen, door 20ste‐eeuwse aanpassingen zowel
van voorgevel, binnenhuis en door uitbreiding aan achterzijde.

17de eeuw,
kloosters,
18de eeuw
ziekenhuizen,
passantenhuize
n

140900

Hoeve en Brouwerij De Donder

Maarkedal,
Oudenaarde

Etikhove

Ladeuze 5 (Maarkedal)

Imposante en opmerkelijke gewitte bakstenen hoeve van het gesloten
type met verheven ligging ten opzichte van de straat. Gekasseide
oprit en dito, ruime en onregelmatige vijfhoekige binnenplaats; laag
ommuurde vroegere mestvaalt en hondenhok in de zuidwestelijke
erfhoek. Lang boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak,
waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar met latere aanpassingen.
Vroeger brouwerijgebouw van anderhalve bouwlaag op souterrain en
onder pannen zadeldak.

aardappelkelder 18de eeuw,
tweede helft
s,
boerenwoninge 19de eeuw
n, brouwerijen,
hondenhokken,
schuren, stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

142961

Hoeve met losse bestanddelen

Maarkedal,
Oudenaarde

Melden

Walkenaarsweg 2 (Oudenaarde)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm uit begin
19de eeuw. Baksteenbouw onder zadeldaken. Boerenwoning van
zeven traveeën en één bouwlaag; naar verluidt tot 1940 met stro
bedekt en sedertdien met halve bouwlaag verhoogd. Ten zuidwesten,
stallen met brede dakoverstek; jaarankers 1839 en armpomp in de
rechter zijgevel. Ten noordoosten, stallen van na de Tweede
Wereldoorlog.

boerenwoninge
n, stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

140894

Pastorie van Louise‐Marie met tuin

Maarkedal,
Ronse

Etikhove

La Salettestraat 18 (Maarkedal)

Pastorie van Louise‐Marie met ruime achterliggende beboomde tuin, pastorietuinen, derde kwart
19de eeuw
pastorieën,
ten oosten palend aan het kerkhof. Bakstenen dubbelhuis van vijf
serres
traveeën en twee bouwlagen onder laag hellend en voorheen niet
afgeknot zadeldak, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851 van
architect Louis Minard. Gebogen serre tegen de achtergevel.

1235/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Van Nedervelde
Alphonsius (Uitvoerder)

eclecticisme

Martens Boudewijn (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

Minard Louis (Ontwerper)
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140897

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van La
Salette Louise‐Marie

Maarkedal,
Ronse

Etikhove

La Salettestraat zonder nummer
(Maarkedal)

Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk
achterliggend ommuurd kerkhof. Driebeukige kerk van
baksteenbouw; aanvankelijk zes traveeën met ingebouwde vierkante
toren in de eerste noordelijke travee en koor met driezijdige sluiting
tussen lage sacristie en berging, gebouwd volgens bewaarde plannen
van 1851, hoogst waarschijnlijk van architect Louis Minard.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141010

Wegkapelletje

Maarkedal,
Ronse

Etikhove

Tenhoutestraat zonder nummer
(Maarkedal)

Wegkapelletje aan de grens met Ronse, horend bij en opgericht aan
een bocht van de toegangsweg van een achterin gelegen hoeve.
Verankerde rechthoekige bakstenen pijlerkapel vermoedelijk uit het
einde van de 19de eeuw. Pannen ezelsrug met ijzeren topkruis.

pijlerkapellen

vierde kwart
19de eeuw

143260

Villa Bois Saint‐Pierre met dienstwoning,
hoeve en tuin

Maarkedal,
Ronse

Ronse

Koekamerstraat 1‐2, 3 (Ronse)

Nummer 1. Gesloten hoeve, vermoedelijk in de tweede helft van de
19de eeuw aangebouwd tegen kasteel, met afsluitingsmuur en
dwarsschuur. Nummer 2. Dienstwoning bij kasteel, namelijk
voormalig jachthuis, door middel van jaarankers in blinde straatgevel
gedateerd 1869, doch reeds getekend op Poppkaart van 1862.
Nummer 3. Kasteel van twee bouwlagen onder zadeldaken op U‐
vormige plattegrond, aan de straatzijde uitziend op binnenplaats met
bovengenoemde hoevegebouwen. Grote aangelegde siertuin,
toegankelijk via ijzeren hek aan ijzeren hekstijlen en bewaarde, deels
ommuurde moestuin. Een populierendreef leidt naar
Schorissesteenweg.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
hondenhokken,
kasteelhoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
waterpompen,
kastelen
(woningen),
siertuinen,
ommuurde
moestuinen

143384

Dorpswoning

Maarkedal,
Ronse

Ronse

Ommegangstraat 107 (Ronse)

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
(pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

143390

Hof te Mooreghem

Maarkedal,
Ronse

Ronse

Ommegangstraat 78 (Ronse)

Semigesloten hoeve rond verharde binnenplaats, vermoedelijk uit het boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
eerste kwart van de 19de eeuw.
n, hoeven,
schuren, stallen

143494

Villa Sol‐veld

Maarkedal,
Ronse

Ronse

Savooistraat 176 (Ronse)

Villa voorheen zogenaamd "Sol‐veld", gebouwd in opdracht van J.
Hertoghe naar ontwerp van A. Van Coppernolle en L. Duvivier
(Antwerpen) van 1925. Twee toegangen tot tuin met overluifelde
houten hekken. Witgeschilderde villa van twee bouwlagen onder
schilddak (leien) met dakkapellen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

interbellum

Duvivier Laurent (Ontwerper),
Van Coppernolle Adolphe
(Ontwerper)

143498

Villa Te Nitterveld

Maarkedal,
Ronse

Ronse

Savooistraat 223 (Ronse)

Het landhuis Te Nitterveld is gelegen in de bosrijke omgeving van de
Muziekberg te Ronse, aan het einde van de Savooistraat en de grens
met de parochie Louise‐Marie met dorpskern en parochiekerk te
Maarkedal. De woning werd in 1899‐1902 gebouwd in opdracht van
C. Ameye, naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont.

hekken, vijvers,
water‐ en
frisdrankenfabri
eken, parken,
poorten
(bijgebouwen),
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Delvin Jean (Ontwerper), Dumont
Albert (Ontwerper), Dumont
Alexis (Ontwerper), Van Boeckel
Lodewijk (Ontwerper), Voortman‐
Dobbelaere Clara (Ontwerper)

141008

Molenaarshuis met watermolen

Maarkedal,
Ronse

Schorisse

Tenhoutestraat 19 (Maarkedal)

Voormalig molenaarshuis met verdwenen geïncorporeerde
watermolen, ingeplant aan de straat nabij de Pauwelsbeek. In 1894
opgerichte korenwatermolen; stoommachine geplaatst in 1901.
Vanaf 1924 watermolen niet meer in werking, sinds 1953 ingelijfd bij
de woning. Hoge vierkante schoorsteen boven rechter zijpuntgevel
getuigend van vroegere bedrijfsfunctie.

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw
tenen,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

1236/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Delmotte (familie) (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper), Van Peteghem
Maximilien (Ontwerper)
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141040

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Klooster van de zusters van Jozef en Maria Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 14 (Maldegem)

Voormalig klooster van de zusters van Maria en Jozef, gelegen naast
het voormalige kerkhof. De zusters verbleven eerst, in 1874, in het
hospice achter de kerk en het gemeentehuis. Bakstenen kloosterhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met twee
houten dakkapellen, in eclectische stijl.

vierde kwart
kloosters,
gevelniskapelle 19de eeuw
n

141041

Pastorie Sint‐Adrianusparochie

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 16 (Maldegem)

vierde kwart
Pastorie, gelegen ten noordwesten van de kerk en gebouwd in 1783 pastorieën,
gevelniskapelle 18de eeuw
ter vervanging van de afgelegen oude pastorie in de Moerwege. In
n
1900 wordt een aanbouwsel met onder andere keuken bijgebouwd
aan de linker zijgevel. Gerenoveerd en voorzien van nieuw bakstenen
gevelparement in 1949‐1950 naar ontwerp van architect Wilfried
Rooms.

141042

Toegangshek meisjesschool

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 16A (Maldegem)

Toegangshek naar de vrije meisjesschool, voorheen van de zusters
van Maria en Jozef van Geraardsbergen. IJzeren inrijhek met oprit
langsheen het kerkhof naar de inmiddels volledig verbouwde
achterliggende school.

hekken

141043

Gemeentehuis, onderwijzerswoning,
gemeenteschool

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 28 (Maldegem)

Voormalig gemeentehuis en huis van de onderwijzer en erachter
gelegen gemeenteschool, gebouwd in 1864 naar ontwerp van
architect Theophile Bureau en onder leiding van aannemer C. Beert‐
Campens. Aan de straat gelegen gemeentehuis en voormalig
schoolhuis. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

141044

Winkel

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 44 (Maldegem)

Winkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak,
gebouwd in 1941. Geelbakstenen gevel met reminiscenties aan de
modernistische architectuur uit het interbellum.

winkels

141045

Stadswoning

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 48 (Maldegem)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

141046

Café en feestzaal Th. D'Havé

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 56 (Maldegem)

Aan de straat gelegen caféhuis van vier traveeën onder zadeldak,
opgetrokken in 1914 door Th. D’Havé. Feestzaal gebouwd in 1931,
vergroot en voorzien van veelhoekige voorbouw in 1942.

cafés, feestzalen WO I,
interbellum

141047

Voormalige herberg Sint‐Huibrecht

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 62 (Maldegem)

Café, vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw, als dusdanig
vermeld in de lijst van herbergen van 1779.

herbergen

141048

Dorpswoning

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 65 (Maldegem)

Dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel op
gecementeerde plint en met aflijnend kroonlijstje van gesinterde
bakstenen.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

141049

Burgerhuis

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp 69 (Maldegem)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aan de straat
gelegen met opzij ijzeren inrijhek naar achterliggende tuin.

burgerhuizen,
hekken

tweede helft
19de eeuw

141051

Orgel parochiekerk Sint‐Adrianus

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp zonder nummer
(Maldegem)

Rond 1730 werd een nieuw orgel gebouwd. Hoewel er geen
archivalische bewijzen zijn, wijst alles er op dat de auteur Louis de la
Haye was.

orgels

tweede kwart
18de eeuw, na
WO II

1237/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Rooms Wilfried (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

Bureau Théophile (Ontwerper)

WO II

vierde kwart
18de eeuw

Anneessens Jules (Uitvoerder), de
la Haye (Delhaye) Louis (Louis II)
(Uitvoerder), Firma Loncke ab
1956 (Uitvoerder), Hooghuys
Louis‐Benoit (Uitvoerder), Lapon
Jan (Uitvoerder), Van Peteghem
Lambert‐Corneille (Uitvoerder),
Van Peteghem Pierre‐Charles
(Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

141050

Parochiekerk Sint‐Adrianus

Maldegem

Adegem

Adegem‐Dorp zonder nummer
(Maldegem)

De parochiekerk uit 1849 was oorspronkelijk voorzien van een
omringend kerkhof met een ommegang van Sint‐Godelieve uit 1897
en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal
ijzeren hek van 1867. In 1842 werd de oude kerk gesloopt met
uitzondering van de toren en het transept. Er werd een nieuwe,
grotere kerk gebouwd onder leiding van de Gentse architect Louis
Minard.

waterputten,
calvariebergen,
ommegangen,
pijlerkapellen,
Heilig
Hartbeelden,
gedenktekens,
hekken,
parochiekerken

eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum,
12de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

romaans

141052

Boerenarbeiderswoning

Maldegem

Adegem

Appelboom 8 (Maldegem)

boerenarbeider voor WO I
Huis met aanpalende werkruimte van in totaal vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Verankerde bakstenen gevel afgelijnd door swoningen,
klompenmakerij
twee baksteen lijstjes.
en,
wagenmakerije
n

141075

Deisterwal

Maldegem

Adegem

Celieplas 5 (Maldegem)

Voorheen omwalde hoeve, reeds vermeld in het landboek van 1641
en opgetekend in het landboek van 1765. De omwalling is reeds
geruime tijd gedempt en in 1994 werd een nieuw huis opgetrokken;
het oude boerenhuis, is nog in gebruik als berging.

141076

Duitse bunker

Maldegem

Adegem

Celieplas zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel bunkers
van de 'Hollandstellung'.

141100

Zeggebroek

Maldegem

Adegem

Heulendonk 22 (Maldegem)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen met ten oosten in
boomgaard ingeplante boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden, haaks tussen huis en straat,
bakstenen dwarsschuur van zeven traveeën onder zadeldak met
pannen.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

141101

Hoeve

Maldegem

Adegem

Heulendonk 32 (Maldegem)

Haaks op de straat ingeplant boerenhuisje van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141107

Hof ter Kerselare

Maldegem

Adegem

Kerselare 2 (Maldegem)

Oude hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Het huidige boerenhuis is gedateerd van 1800, recenter
uitgebreid met een tweede woning, de dienstgebouwen zijn eveneens
in de 19de en 20ste eeuw vernieuwd.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n,
boomgaarden, 20ste eeuw
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

141108

Boerenwoning

Maldegem

Adegem

Kleine Moerwege 19 (Maldegem)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk uit begin 19de eeuw, met omringende tuin en
afgesloten door hoog ijzeren hek.

boerenwoninge eerste kwart
n
19de eeuw

141120

Twee dorpswoningen

Maldegem

Adegem

Kraweg 24 (Maldegem)

dorpswoningen, vierde kwart
Haaks op de straat ingeplante, gekoppelde huisjes van twee en drie
18de eeuw,
traveeën en één bouwlaag hoog onder doorlopend zadeldak afgedekt stallen
eerste kwart
met pannen, vermoedelijk daterend uit eind 18de of begin 19de
19de eeuw
eeuw. Rechts aanpalende stalvleugel.

141127

Fietsenwinkel Ryckaert van 1935

Maldegem

Adegem

Kruipuit 34 (Maldegem)

Opvallend winkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd door fietsenhandelaar S. Ryckaert in 1935.
Ernaast gelegen werkhuis met gewitte bakstenen trapgevel.

1238/1748

plantensoort

context

persoon
Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Dobbelaere Jules
(Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper)

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven

werkplaatsen,
winkels

WO I

interbellum

Verstraete Michiel (Ontwerper)
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141128

Hoeve

Maldegem

Adegem

Kruisken 21 (Maldegem)

Boerenwoning, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw en
volgens kadastergegevens uitgebreid in 1882.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141129

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Kruisken 22 (Maldegem)

Hoeve met oud huis uit 1722 en nieuw huis volgens kadasterarchief
van 1912. Gedeeltelijk behouden oud huis van heden drie traveeën en
één bouwlaag onder pannendak. Huis van 1912, van vier traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven met 18de eeuw,
voor WO I
losse
bestanddelen

141133

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Malecote 3 (Maldegem)

Volledig heropgebouwde hoeve in de periode 1600‐1611, met
hoevegebouwen ingeplant op met gras begroeid erf; de
oorspronkelijke cirkelvormige omgrachting bleef bewaard, een
gedeeltelijke tweede omgrachting wordt gevormd door een beek.
Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk in kern uit de 18de eeuw. Bakstenen dwarsschuur van
acht traveeën onder pannen zadeldak, na de vernieling van 1918
gerestaureerd.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

141158

Pastorie Tardoes

Maldegem

Adegem

Moerwege 1F (Maldegem)

pastorieën
Oude pastorie, minstens opklimmend tot de 16de eeuw en als
dusdanig in gebruik tot de bouw van een nieuwe pastorie naast de
kerk in de dorpskern in 1786. Achterin gelegen bakstenen huis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, heden gedateerd 1580.

141159

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Moerwege 42 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, volgens kadasterarchief van 1893 ter
vervanging van een oudere hoeve, met aanbouw van een nieuwe
woning in 1938; erf aan de straatkant afgesloten door een haag en
ijzeren hekken aan betonnen pijlertjes. Oud boerenhuis van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Nieuwe boerenwoning
van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

141160

Graanwinkel

Maldegem

Adegem

Moerwege 49‐51 (Maldegem)

Opvallend winkelhuis, volgens kadastrale gegevens gebouwd in 1941 opslagplaatsen, na WO II, WO II
winkels,
samen met een hangar links ernaast. Baksteenbouw van twee
kastkapellen
bouwlagen onder plat dak.

141161

Kruis en kruisweg van het Westeindeken

Maldegem

Adegem

Molenstraat zonder nummer (Maldegem) Het veldkruis en de kruisweg zijn beeldbepalend gelegen in een rustig ommegangen,
agrarisch landschap. Het kruis werd ingewijd op 5 april 1905. In 1906 wegkruisen,
werd bij het veldkruis een volledige kruisweg opgericht, die tijdens en pijlerkapellen
na de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot een bedevaartplaats.

141162

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Murkel 6 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met boerenwoninge 18de eeuw
haaks op de straat ingeplante boerenwoning van één bouwlaag onder n, hoeven met
losse
zadeldak.
bestanddelen

141163

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Murkel 8A (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van vijf traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak. Erf afgesloten met ijzeren hek aan
dito‐pijlers.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven met
losse
bestanddelen

141206

Villa Nieuw Malecote

Maldegem

Adegem

Oude Staatsbaan 156 (Maldegem)

In het kadasterarchief wordt de villa vermeld als kasteel, in gebruik
genomen in 1914. Architect E. De Heem kreeg, blijkens een
gevelsteen, de opdracht tot het ontwerp. De vrijstaande villa is
omringd door een uitgestrekte tuin. Een houten tuinpoort en een
overluifelde voetgangershek met ijzeren ajour zijn opgehangen aan
bakstenen pijlers met decoratieve arduinen bekroningen.

dreven, hekken, voor WO I
hekpijlers,
siertuinen,
veranda's, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1239/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
interbellum

16de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hekken,
interbellum
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

voor WO I

neogotiek

Zens Mathias (Ontwerper)

cottagestijl

De Heem Eugène (Ontwerper)
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141211

Adegem Canadian War Cemetery

Maldegem

Adegem

Prins Boudewijnlaan zonder nummer
(Maldegem)

Het Adegem Canadian War Cemetery werd aangelegd in 1945, naar
ontwerp van architect Philip Hepworth en wordt onderhouden door
de Commonwealth War Graves Commission. De definitieve
symmetrische aanleg met ingangspoort, centraal kruis en gedenkhal
dateert van 1952‐53.

WO II, na WO II
hekken,
hekpijlers,
militaire
begraafplaatsen
, opgaande
bomen,
afsluitingshagen

141210

Oorlogsmonument

Maldegem

Adegem

Prins Boudewijnlaan zonder nummer
(Maldegem)

Monument van het 3de Regiment Grenadiers gesneuveld in mei 1940, oorlogsgedenkt na WO II
ekens
opgericht op initiatief van de Verbroedering van de Grenadiers,
onthuld op 5 juni 1955.

141215

Café In 't Stadhuis van Raverschoot

Maldegem

Adegem

Raverschoot 14 (Maldegem)

Café aan de brug over het Schipdonkkanaal, geopend in 1873, op de cafés
Poppkaart nog onbebouwd en gelegen op grondgebied Eeklo, in de
tweede helft van de 20ste eeuw bij Adegem gevoegd. Dubbelhuis met
oorspronkelijk vijf, heden zes traveeën breed en één bouwlaag hoog,
afgedekt door pannen zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

141225

Burgerhuis

Maldegem

Adegem

Staatsbaan 101 (Maldegem)

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
burgerhuizen
volgens kadasterarchief gebouwd door handelaar B. Tuypens in 1908.

voor WO I

141226

Villa in cottagestijl

Maldegem

Adegem

Staatsbaan 50 (Maldegem)

Alleenstaand huis, volgens kadastergegevens gebouwd in 1927 voor
hoenderkweker Leopold Stockman met bijgebouwen voor
kippenkwekerij en vlaszwingelarij. Onbeschilderde baksteenbouw
met invloeden van de cottagestijl, onder andere in het
pseudovakwerk.

141227

Modernistische villa

Maldegem

Adegem

Staatsbaan 60 (Maldegem)

Bakstenen villa van twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd door J. villa's
en M. C. Stockman in 1933 en opgetrokken in modernistische stijl.
(bouwkundig
erfgoed),
fokkerijen

141228

Dokterswoning Herrebaut

Maldegem

Adegem

Staatsbaan 77 (Maldegem)

Voormalig herenhuis, gebouwd als woning voor dokter F. Pots, vanaf dokterswoninge
n, herenhuizen
midden 19de eeuw bewoond door doktersfamilie Herrebaut.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

141229

Burgerhuis Tuypens

Maldegem

Adegem

Staatsbaan 99 (Maldegem)

Alleenstaand huis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1900 door
handelaar B. Tuypens.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141262

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima

Maldegem

Adegem

Veldekens 103D (Maldegem)

Kapel gebouwd bij voormalige villa Neyt, van 1904 en gesloopt in
2002. Volgens de bouwvergunning diende E.H. Neyt, pastoor in
Aalter, namens de familie een aanvraag in voor het oprichten van de
kapel in 1947.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

141263

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Veldekens 28 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw; met gras begroeid erf afgesloten met groen en wit geschilderd
ijzeren hek aan dito pijlers. Boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak en grote bakstenen dwarsschuur onder
zadeldak met golfplaten en pannen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

141264

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Veldekens‐Vaart 4 (Maldegem)

Aan het Schipdonkkanaal gelegen hoevetje met losse bestanddelen, boerenwoninge eerste helft
uit begin 20ste eeuw, met bakstenen boerenwoning van drie traveeën n, hoeven met 20ste eeuw
losse
en één bouwlaag onder zadeldak.
bestanddelen

1240/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
vlasfabrieken,
fokkerijen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Hepworth Philip Dalton
(Ontwerper)

interbellum

cottagestijl

interbellum

modernisme
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141266

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Adegem

Verbranden Bos 18 (Maldegem)

Hoeve met losstaande bestanddelen op een met gras begroeid erf,
aan de straatkant en afgesloten door meidoornhaag, opklimmend tot
de 18de eeuw, voorheen met schuur met rieten dak. Ten noorden van
boomgaard ingeplante boerenwoning van zes traveeën en
aanpalende koeienstal, afgedekt door pannen zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141267

Hoeve

Maldegem

Adegem

Vierweegse 11 (Maldegem)

Hoeve gebouwd volgens het kadaster in 1901 met bakstenen
boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven

141037

Klooster van de broeders Hiëronymieten

Maldegem

Maldegem

39e Linielaan 4 (Maldegem)

Sober kloostergebouw uit 1855, opgetrokken uit donkere baksteen,
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak.
Eenbeukige bakstenen kapel van 1900 van vier traveeën onder
zadeldak. Oorspronkelijk fraai aangelegde kloostertuin, heden gras,
begrensd door de lange schoolvleugel van respectievelijk acht
traveeën met één bouwlaag onder zadeldak en acht + acht traveeën
met twee bouwlagen die respectievelijk in 1932 en 1941 verhoogd
werden.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw,
secundair
voor WO I
onderwijs,
kloosters,
lagere scholen,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren)

141038

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

39e Linielaan 8 (Maldegem)

burgerhuizen
Hoekgebouw uit 1939 met twee bouwlagen en plat dak, met een
verzorgd baksteenparement en aflijnende dakrand, naar ontwerp van
architect Cromheecke.

141039

Dorpswoning

Maldegem

Maldegem

Aalterbaan 180 (Maldegem)

dorpswoningen tweede kwart
Dorpswoning in omhaagd erf, van drie traveeën en één bouwlaag
19de eeuw
onder zadeldak, in de dakpannen gedateerd 1844. Voorts aangepaste
gevels met grijze cementlaag en gewijzigde muuropeningen.

141054

Parochiekerk Sint‐Barbara en omgeving

Maldegem

Maldegem

Ballingstraatje, Deken de Fonteynestraat,
Edestraat, Kapelaanstraat, Marktstraat,
Mevrouw Courtmanslaan, Noordstraat
(Maldegem)

parochiekerken,
De Sint‐Barbarakerk met haar omgeving, wordt bepaald door het
dorpen
voormalige kerkhof, de kerkwegels die de site verbinden met de
omliggende straten Noordstraat, Edestraat en Marktstraat, de
historische bebouwing aan deze straten en het Kapelaanstraatje naar
het oosten toe.

141055

Rij arbeiderswoningen

Maldegem

Maldegem

Bogaardestraat 118‐132 (Maldegem)

Arbeiderswoningen, volgens het kadasterarchief opgericht begin de
jaren 1930. Roodbakstenen gevels verfraaid met witte muurbanden
en ontlastingsbogen.

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen

141056

Ensemble van twee arbeiderswoningen

Maldegem

Maldegem

Bogaardestraat 23‐25 (Maldegem)

Gekoppelde arbeidershuisjes volgens spiegelbeeldschema, volgens
kadastergegevens van 1927. Diephuizen van één bouwlaag en
zolderverdieping onder geknikt zadeldak.

arbeiderswonin interbellum
gen

141057

Spoorwachterswoning

Maldegem

Maldegem

Bogaardestraat 85 (Maldegem)

derde kwart
Voormalig spoorwachterhuis van 1866 aan de spoorlijn Eeklo‐Brugge, baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
aangelegd in 1862‐63. Alleenstaand bakstenen huis aan de
voormalige overweg van twee bouwlagen onder overkragend mank ningen
zadeldak met pannen.

141058

Viaduct over de spoorweg

Maldegem

Maldegem

Bogaardestraat zonder nummer
(Maldegem)

Betonnen viaduct van de ringlaan ingehuldigd in 1936 over de
voormalige spoorweg Eeklo – Brugge en de Bogaardestraat.

1241/1748

bruggen

datering

interbellum,
WO II

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

modernisme

Cromheecke Laurent (Ontwerper)
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141059

Baileybrug over Leopoldkanaal

Maldegem

Maldegem

Boomstraatje zonder nummer (Maldegem) De Lievebrug over het Leopoldkanaal is een Bailey‐bridge, een
militaire vakwerkbrug, zoals die in 1940 ontwikkeld werd door de
Engelse ingenieur Sir Donald Coleman Bailey. Als strategische brug,
die in enkele uren tijd moest kunnen opgebouwd worden, terug
gedemonteerd, getransporteerd en terug opgebouwd worden, is de
betreffende brug vermoedelijk één van de laatste resterende en nog
steeds in gebruik zijnde Baileybruggen uit de Tweede Wereldoorlog.

141060

Magazijn Tytgadt

Maldegem

Maldegem

Boudewijn Lippensstraat 2 (Maldegem)

opslagplaatsen voor WO I
Volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm gebouwd in 1907
door E. Tytgadt, koopman in ijzer en horende bij Marktstraat nummer
37. Bakstenen gebouw op gepikte plint, met twee dwarsvleugels met
puntgevelbekroning onder pannen zadeldaken en centraal gedeelte
met gedichte rondboogvensters en sierankers.

141061

Parochiekerk Sint‐Jozef

Maldegem

Maldegem

Brezendedreef 6 (Maldegem)

Beeldbepalende, ten westen van de dreef ingeplante imposante
neogotische Sint‐Jozefkerk uit 1877‐1879 naar ontwerp van architect
G. Hoste met deels ommuurde en omhaagde site met ommegang van
Onze‐Lieve‐Vrouw van VII weeën en Lourdesgrot uit 1922.

vierde kwart
hagen,
Mariagrotten, 19de eeuw,
omheiningsmur interbellum
en,
ommegangen,
parochiekerken,
pijlerkapellen

141062

Pastorie van Donk met tuin

Maldegem

Maldegem

Brezendedreef 8 (Maldegem)

Vrijstaande, sobere bakstenen woning met omhaagde voortuin en
kleine beboomde achtertuin, opgericht circa 1873 als pastorie naast
de houten noodkerk, op grond van de familie della Faille d'Huysse.
Linker bijgebouw, voormalig schooltje en vergaderzaal van de
Mariacongregatie, opgericht door pastoor De Swaef in 1877 op de
plaats van de vroegere noodkerk, oorspronkelijk gebouwd tot aan de
rooilijn.

onderwijsgebou
wen,
parochiezalen,
pastorieën,
gevelniskapelle
n,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141064

Mariakapel

Maldegem

Maldegem

Brezendedreef zonder nummer
(Maldegem)

Landelijk gelegen kapel, opgericht in 1963 ter vervanging van een
vroeger kapelletje. Houten kapel met polychroom beschilderd
plaasteren Piëtabeeld, afkomstig van het klooster van Aartrijke.

pijlerkapellen

na WO II

141063

Begraafplaats van Donk

Maldegem

Maldegem

Brezendedreef zonder nummer
(Maldegem)

Volledig omhaagd terrein, toegankelijk via een ijzeren hek aan
gemetste pijlers en geflankeerd door gemetste kapelletjes met
spitsboognissen. Inwijding van de begraafplaats voor de nieuwe
parochie van Donk op 26.12.1884.

calvariebergen, vierde kwart
hagen, hekken, 19de eeuw
hekpijlers,
pijlerkapellen,
buitenbegraafpl
aatsen

141065

Arbeiderswoning

Maldegem

Maldegem

Brielstraat 28 (Maldegem)

Arbeiderswoning van het type diephuis met geknikte voorpuntgevel
en pannen zadeldak met overstekende daklijst, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1932.

arbeiderswonin interbellum
gen

141066

Winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Brielstraat 42 (Maldegem)

Winkelhuis met bewaard kleurrijk voorgevelparement van gele en
blauwe geglazuurde tegels, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1931 door slachter Meire‐Bataille. Rijhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

slagerijen

141067

Arbeiderswoning

Maldegem

Maldegem

Brielstraat 61 (Maldegem)

Arbeiderswoning van het type diephuis met geknikte voorpuntgevel
onder geknikt pannen zadeldak met overstekende daklijst, volgens
het kadasterarchief gebouwd in 1928.

arbeiderswonin interbellum
gen

141068

Villa

Maldegem

Maldegem

Brielstraat 79 (Maldegem)

Villa van vroegere vlaszwingelarij, volgens het kadasterarchief
gebouwd door vlasnijveraar A. Wyllemarck in 1928. Villa in art‐
decostijl met asymmetrische opbouw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1242/1748

typologie

datering

bruggen

WO II

stijl

neogotiek

interbellum

interbellum

art deco

plantensoort

context

persoon

Coucke Samuel (Ontwerper),
Hoste Gustave (Ontwerper),
Slabbinck Rudy (Ontwerper)
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141069

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Broekelken 12 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, boerenwoning, bakhuis en schuur,
volgens kadastergegevens gebouwd in 1910. Naar de straat gericht
woonhuis met ervoor drie linden. Bakstenen huis van drie traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge voor WO I
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141070

Hoevegebouwen

Maldegem

Maldegem

Broekelken 7 (Maldegem)

Hoeve, vermoedelijk daterend van circa 1800. Ten zuiden, bakstenen hoeven met
losse
schuur van acht traveeën onder vernieuwd zadeldak. Achter het
bestanddelen,
woonhuis, gewit bakhuis onder zadeldakje.
schuren,
bakhuizen

141071

Kasteeldomein Reesinghe

Maldegem

Maldegem

Brugse Steenweg 181 (Maldegem)

Het Kasteel van Reesinghe is een landhuis in neogotische
baksteenarchitectuur met de allure van een jachtpaviljoen, gebouwd
in 1858 naar plannen van architect Eugène Carpentier van 1854 in
opdracht van de familie Pecsteen‐de Lampreel op de historische site
van het heerlijk kasteel van Maldegem. Ten noorden achter het
kasteeltje, koetshuis met paardenstallen. In de zuidoosthoek van het
kasteeldomein, kapel opgericht kort na de bouw van het kasteel. Ten
oosten van het huidige kasteel, begroeide heuvel omgeven door een
halfcirkelvormige omgrachting en wal als rest van de vroegere
meervoudige site met walgracht zoals nog opgetekend op de
Ferrariskaart van 1771‐78. Het kasteeldomein is toegankelijk via een
nieuw hek aan arduinen zuilen in de zuidwesthoek bij de Brugse
Steenweg. Verschillende dreven ontsluiten het kasteeldomein.
Tegenover het kasteel ligt het warandebos, een gemengd loofbos van
voornamelijk beuken, eiken en dennen, aangeplant in rijen met een
radiale aanleg.

141072

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Butswervestraat 44 (Maldegem)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve ingeplant in het perspectief van de Vakeleistraat, minstens
opklimmend tot de 18de eeuw, met gewitte bakstenen boerenwoning n, hoeven met
losse
van één bouwlaag onder pannendak.
bestanddelen

141073

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Buurtstraat 75 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, op de plaats van een oudere hoeve.
Ten noorden, boerenwoning, volgens kadasterarchief van 1866, ter
vervanging van ouder huis en verscholen achter vier leilinden. Linker
aanbouwsel onder lessenaarsdak met aardappelkelder.
Dienstgebouwen van recenter bouwtijd.

aardappelkelder derde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

141074

Grotje Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt

Maldegem

Maldegem

Buurtstraat zonder nummer (Maldegem)

Omhaagd Mariagrotje van cement met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw
van Lourdes en Heilige Bernadette met ingewerkte rozentak en
kandelaar.

hagen,
Mariagrotten

141078

Duitse militaire post

Maldegem

Maldegem

Celieplas zonder nummer (Maldegem)

Betonnen militaire post langs de zuidelijke dijk van het
Schipdonkkanaal, tegen de zuidelijke berm, op 540 meter ten
noordwesten van Celiebrug. Deze militaire post is opgetrokken als
onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141077

Restanten Duitse bunker

Maldegem

Maldegem

Celieplas zonder nummer (Maldegem)

Restanten van een Duitse bunker langs de zuidelijke dijk van het
Schipdonkkanaal ter hoogte van Celiebrug, opgetrokken tijdens de
Eerste Wereldoorlog als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

1243/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

derde kwart
neerhoven,
19de eeuw
jachtbossen,
private parken,
drevenstelsels,
dreven,
hekpijlers,
ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
toegangsbrugge
n, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
walgrachten

neogotiek

Carpentier Eugène (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

141079

Kerkhof met ommegang

Maldegem

Maldegem

Deken de Fonteynestraat 1 (Maldegem)

Het voormalig kerkhof omheen de oude Sint‐Barbarakerk vormt als
het ware een ovaal eiland midden in de driehoekige bebouwde
dorpskom. Vier wegen verbinden het met de omliggende straten. Bij
de brede kerkweg in het zuiden en bij de oostelijke doorgang bleven
twee 18de‐eeuwse kerkhofhekken bewaard. Sint‐Antoniusommegang
met zeven pijlerkapelletjes, opgericht in het begin van de jaren 1890
onder pastoor H. Bouckaert.

calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
ommegangen,
houtige
beplantingen,
pijlerkapellen,
kerkwegen

9de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141080

Dekenij Sint‐Barabaraparochie

Maldegem

Maldegem

Deken de Fonteynestraat 3 (Maldegem)

dekenijen,
De dekenij is ingeplant ten noorden van de kerk en paalt aan het
hekken
kerkhof. Bouwsporen laten een kleiner gebouw vermoeden van
slechts drie traveeën, opklimmend tot de 17de eeuw. Vermoedelijk in
de loop van de 18de eeuw uitgebreid tot een typisch dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen door toevoeging van twee
linkertraveeën met smallere penanten. Midden 19de eeuw kreeg het
gebouw dan zijn huidige volume en voorkomen.

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

141083

Duitse betonnen posten Leopoldkanaal

Maldegem

Maldegem

Dijkstraat zonder nummer (Maldegem)

Duits verdedigingswerk uit de Eerste Wereldoorlog, dat langs het
bunkers
Leopoldkanaal is opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

141084

Schoolgebouw

Maldegem

Maldegem

Donkstraat 118‐120 (Maldegem)

Oorspronkelijk twee aparte gebouwen; een woonhuis uit 1879, later
kloosterhuis van de zusters maricolen uit Deinze, en een
schoolgebouw in neotraditionele stijl van vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1930.

141085

Winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Edestraat 18 (Maldegem)

winkels
Winkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met dakvensters, volgens het kadasterarchief in
zijn huidige vorm daterend van 1882.

141086

Burgerhuis en huidenvetterij

Maldegem

Maldegem

Edestraat 21 (Maldegem)

Gerenoveerd burgerhuis, in kern een huidenvetterij en woonhuis,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1869‐70 door H. Vermast ‐
De Buck. Oorspronkelijk vier linkertraveeën met poort van de
huidenvetterij en rechter woonhuis van vijf traveeën met
dubbelhuisopstand.

141087

Bedrijfsvleugel van hoeve

Maldegem

Maldegem

Eibeystraat 2 (Maldegem)

schuren, stallen derde kwart
Hoeve ingeplant op de hoek met Oostdreef met ruim bakstenen
19de eeuw
bedrijfsgebouw van veertien traveeën onder zadeldak, op de
noordelijke zijpuntgevel door middel van baksteenkoppen gedateerd
1864.

141088

Betonnen kapelletje

Maldegem

Maldegem

Eibeystraat zonder nummer (Maldegem)

Betonnen kapelletje versierd met Sint‐Jakobsschelpen, opgetrokken
na de Tweede Wereldoorlog door de familie Van Den Bossche als
dank voor bescherming tijdens een beschieting.

pijlerkapellen

141089

Oorlogsmonument

Maldegem

Maldegem

Francis de Meeuslaan zonder nummer
(Maldegem)

Het oorlogsgedenkteken aan de Francis de Meeuslaan refereert aan
de laatste zogenaamde “charge” van de Belgische Cavalerie op 19
oktober 1918 in Burkel. Het werd op de plaats van de militaire
gebeurtenissen opgericht in opdracht van de zoon van de
gesneuvelde graaf Francis de Meeus en ingehuldigd in 1931.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

141090

Dokterswoning

Maldegem

Maldegem

Gentse Steenweg 124 (Maldegem)

Vrijstaande interbellumvilla met omringende tuin, voorheen
afgesloten door hek, enkel de bakstenen hekpijlers in siermetselwerk
met arduinen topstuk zijn bewaard. Onderkelderde baksteenbouw
met verschillende volumes onder mansardedaken.

interbellum
hekpijlers,
dokterswoninge
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141091

Tweegezinswoning

Maldegem

Maldegem

Gentse Steenweg 126‐128 (Maldegem)

Gekoppelde huizen in spiegelbeeldschema, volgens kadastergevens
van 1927. Baksteenbouw met pseudovakwerk in de bovenbouw
onder pannen zadeldaken, refererend aan de cottagestijl.

burgerhuizen
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vierde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
gevelniskapelle interbellum
n

burgerhuizen,
leerlooierijen

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

na WO II

interbellum

stijl

neoclassicisme

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
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141093

Groot Burkelhof

Maldegem

Maldegem

Groot Burkeldreef 1‐3 (Maldegem)

Omgrachte hoeve in het perspectief van de Grote Nieuwhofdreef.
Voormalige abdijhoeve, ontginningshoeve van de abdij Ter Duinen
opgericht in de 13de eeuw, vanaf 1624 eigendom van de abdij Ten
Duinen.

aardappelkelder 18de eeuw,
derde kwart
s,
boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

141094

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Groot Burkeldreef 2 (Maldegem)

Afgelegen hoevetje, aan het einde van een onverharde zijweg aan het
Kapellekesbos. Hoevetje met naast elkaar gelegen losse
bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Ten zuidoosten ingeplante
boerenwoning met aarden oprit.

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141095

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Groot Burkelkalseide 1 (Maldegem)

Hoeve met woonhuis ten noorden en schuur ten zuiden op erf,
volgens kadastergegevens opgericht in 1859; in 1883 bouw van een
ruime open schaapsstal; in 1889 bouw van bedrijfsgebouw ten
westen. Aan de straat afgesloten door meidoornhaag.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141096

Hoeve

Maldegem

Maldegem

Groot Burkelkalseide 2C (Maldegem)

Hoeve op de hoek met Paardedreef met boerenwoning van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit eind 19de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw

141097

Nieuwhof

Maldegem

Maldegem

Grote Nieuwhofdreef 39 (Maldegem)

Hoeve daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw. Volgens
kadastergegevens werd de woning grondig aangepast in 1866.
Gekasseid erf aan de straat afgesloten door gewitte bakstenen muur,
toegang tussen bakstenen pijlers met ezelsrug.

mestvaalten,
boerenwoninge
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141098

Devotiepark met Mariagrot van Kleit

Maldegem

Maldegem

Halledreef zonder nummer (Maldegem)

Mariagrot, opgericht in 1950‐52 door de toenmalige pastoor van
Maldegem‐Kleit in de grote als devotiepark ingerichte tuin achter de
pastorie en kerk. De Lourdesgrot is met een breedte van 13 meter,
lengte van 18 meter en een hoogte van 9,5 meter de grootste
Mariagrot van Vlaanderen. Rondom, uitbreiding in 1953 met een
kapel en een galerij met ingewerkte kapelletjes met reliëfs die de
Zeven Weeën van Maria uitbeelden.

calvariebergen, na WO II
hekken,
hekpijlers,
Mariagrotten,
ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen,
Mariaparken,
devotieparken
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Kunstwerkhuizen Haenecour
(Ontwerper)
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141099

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Harinkweg 10 (Maldegem)

vierde kwart
Hoeve met losstaande hoevegebouwen in omhaagd erf, gelegen in de aalpompen,
oude wijk Kleit. Volgens het kadasterarchief werd in 1875 het huis en boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
een gedeelte van de schuur gebouwd, een uitbreiding volgde in 1926. n, hagen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

141104

Bunkers

Maldegem

Maldegem

Jonkvrouwdreef zonder nummer, zonder
nummer (Maldegem)

Twee bunkers, waarvan één met mitrailleurstelling, gericht naar het
Duitse jachtvliegveld uit de Tweede Wereldoorlog.

141105

Privékliniek en dokterswoning De Lille

Maldegem

Maldegem

Kanunnik Andrieslaan 1 (Maldegem)

Voormalige privékliniek en dokterswoning van E. De Lille. In 1938 gaf dokterswoninge interbellum
dokter Eugène De Lille aan architect Robert Hebb uit Sint‐Niklaas de n, ziekenhuizen
opdracht een woning en kliniek te bouwen in het centrum van
Maldegem op een markant hoekperceel. De constructie is een
kenmerkend voorbeeld van modernistische baksteenarchitectuur van
architect Robert Hebb in het interbellum, meer bepaald in de
strekking romantisch kubisme.

141106

Gemeentelijke begraafplaats

Maldegem

Maldegem

Katsweg zonder nummer (Maldegem)

Oudste begraafplaats ingezegend in 1873, uitbreiding in 1903 naar de
achterliggende percelen naar ontwerp van Henri Geirnaert, in 1944
en 1973 in noordoostelijke richting. In het perspectief van de
hoofdtoegang staat het dodenhuisje, een ontwerp van architect A.
Kreef van 1947. De begraafplaats omvat een Belgisch militair ereperk.

buitenbegraafpl
aatsen, militaire
ereperken,
hekken,
hekpijlers,
lijkenhuizen

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO
II, na WO II

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Kreef Adrien
(Ontwerper)

141109

Parochiekerk Sint‐Vincentius a Paulo met
kerkhof

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 103 (Maldegem)

Pseudobasilicale kerk met uitspringend oostportaal en bekronende
vierkante toren, schip en zijbeuken van vijf traveeën en aansluitend
smaller koor van één travee met driezijdige sluiting, geflankeerd door
een sacristie en berging, naar ontwerp van de Gentse architect E. De
Perre‐Montigny, van 1858. Kapelletjesommegang aan de buitenzijde
tegen de kerk, ingewijd op 2 september 1899. Omringend, deels
ommuurd en omhaagd kerkhof op rechthoekige plattegrond met een
collectie van 20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
ommegangen

derde kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

141110

Pastorie van Kleit met tuin

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 105 (Maldegem)

Mariabeelden,
Neoclassicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, gebouwd in 1857 samen met de nieuwe kerk. pastorieën,
pastorietuinen
In de beboomde pastorietuin, grote rondboognis, opgetrokken uit
dezelfde betonblokken als de grot, met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw
met kind Jezus.

derde kwart
19de eeuw

141111

Klooster en vrije basisschool

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 107 (Maldegem)

Op grond van het Kluisbos, palend aan de pastorie, werd in 1870 door kloosters,
lagere scholen
de zusters franciscanessen van Sleidinge een klooster gesticht. Het
klooster en de eerste klassen werden gebouwd in 1873‐74; daarna
nog meermaals uitgebreid. Aan de straat palend kloostergebouw van
tien traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak.

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

141112

School en onderwijzerswoning

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 109 (Maldegem)

Aan de straat palend voormalig schoolhuis van drie traveeën en twee lagere scholen, derde kwart
bouwlagen onder pannen zadeldak. Haakse schoolvleugel van zes
onderwijzerswo 19de eeuw,
traveeën onder pannen zadeldak, in voor‐ en achterzijde verlicht door ningen
interbellum
brede ramen met I‐latei. In 1872 werd de school geopend naar
ontwerp van architect Th. Bureau; uitgebreid tijdens het interbellum.

141113

Dorpswoning

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 110 (Maldegem)

Op de rooilijn ingeplante dorpswoning van vijf traveeën onder
pannen zadeldak, opklimmend tot begin 19de eeuw.
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typologie

bunkers

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

WO II

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

modernisme

Hebb Robert (Ontwerper)

neoclassicisme

Bureau Théophile (Ontwerper),
Hebb Robert (Ontwerper),
Willems Arthur (Ontwerper)
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141114

Dorpswoning

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 115 (Maldegem)

Dorpswoning van oorspronkelijk vier traveeën onder pannen
zadeldak, links uitgebreid met een travee met garagepoort,
opklimmend tot het einde van de 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

141115

Papinglohoeve

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 193 (Maldegem)

De historische hoeve Papinglo klimt op tot de 12de eeuw en was
voorheen omwald. De boerenwoning dateert in zijn huidige vorm
vermoedelijk uit de 19de eeuw met een oudere bouwkern van circa
1756.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
poelen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

141116

Cuelenaersmolen met molenaarswoning

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 55 (Maldegem)

Romp van een stenen beltmolen met inrijpoort, opgetrokken in 1865,
met aanpalend machinehuis uit 1924 voor een mechanische maalderij
die tot in 1969 werkzaam bleef. Op het omhaagd erf, dat toegankelijk
is via een fraai ijzeren hekken, zijn ook nog de langgestrekte
molenaarswoning haaks op de straat en boomgaard en wagenhuis
terug te vinden.

boomgaarden, derde kwart
19de eeuw,
hekken,
interbellum
hekpijlers,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
wagenhuizen,
windmolens

141117

Tweegezinswoning

Maldegem

Maldegem

Kleitkalseide 85‐87 (Maldegem)

villa's
Dubbele villa met voortuintjes afgesloten door een lage muur en
(bouwkundig
lugusterhaag. Oranjerode bakstenen constructie met twee
erfgoed)
bouwlagen onder één groot leien schilddak, volgens het
kadasterarchief opgetrokken in twee bouwfasen, namelijk in 1938 en
1947.

141119

Kruis met Christusbeeld naar ontwerp van Maldegem
Georges Minne

Maldegem

Koningin Astridlaan zonder nummer
(Maldegem)

Op de splitsing van de baan, voor het kruispunt met de
Brugsesteenweg, kruisbeeld van beeldhouwer Georges Minne
opgericht in 1947.

kruisen

141121

Fliegerhorst Maldeghem

Maldegem

Maldegem

Krommewege 22 (Maldegem)

De voormalige Kommanderie van de Duitse vliegbasis; een ruim
bakstenen gebouw met pannendaken, dikke muren, oorspronkelijk
voorzien van kleine rechthoekige ramen met stalen luiken, als
bescherming bij bombardementen.

verdedigingswe WO II
rken,
vliegvelden

141122

Fliegerhorst Maldeghem

Maldegem

Maldegem

Krommewege 27 (Maldegem)

De oude hoeve, waarvan de boerenwoning nu verdwenen is, bevat
nog twee vliegtuigloodsen van het vroegere Duitse vliegveld uit de
Tweede Wereldoorlog, in gebruik als schuren.

WO II
hoeven,
opslagplaatsen,
vliegvelden

141123

Fliegerhorst Maldeghem

Maldegem

Maldegem

Krommewege zonder nummer
(Maldegem)

Duitse vliegtuigbox gelijkaardig aan die bij Krommeweg nummer 27
en gelegen tegenover de nu gesloopte ronde controletoren van het
vleigveld, Krommeweg nummer 36.

opslagplaatsen, WO II
vliegvelden

141124

Hoeve en wagenmakerij

Maldegem

Maldegem

Kronekalseide 271 (Maldegem)

Hoevetje in kern daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, in 1866 boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
uitgebreid door wagenmaker P. Diet met een wagenmakerswerkhuis. n, hoeven,
wagenmakerije eerste kwart
19de eeuw,
n
derde kwart
19de eeuw
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stijl

plantensoort
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19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw, na
WO II

interbellum, na
WO II

na WO II

Minne George (Ontwerper)
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141125

Station Donk

Maldegem

Maldegem

Kronekalseide 278 (Maldegem)

Het voormalige stationsgebouw met woning van Donk heeft nog zijn
oorspronkelijk aanzien van 1932 behouden. Het opmerkelijke gebouw
met een asymmetrische opbouw en sober gedecoreerde
baksteengevels is van een kenmerkend stationstype in
interbellumarchitectuur. Het gebouw is ontworpen door architect
August Desmet en vormt een treffend voorbeeld van zijn zakelijk‐
expressionistisch oeuvre.

stationschefwo interbellum
ningen,
stationsgebouw
en

141126

Hotel La Sapinière

Maldegem

Maldegem

Kronekalseide 301 (Maldegem)

Hotel volgens kadasterarchief gebouwd door herbergier Th. Cochuyt‐ hotels
Sabot in 1932. Roodbakstenen gebouw van twee bouwlagen,
oorspronkelijk onder plat dak, nu met twee kruisende zadeldaken.

interbellum

141132

Watertoren

Maldegem

Maldegem

Lindestraat zonder nummer (Maldegem)

Zuilvormige watertoren met bakstenen ommanteling, typisch voor de watertorens
jaren 1960, volgens kadasterarchief gebouwd door de Nationale
Maatschappij der Waterleidingen in 1971.

na WO II

141134

Huis Wallyn

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 10 (Maldegem)

Voormalig huis De Valk, later gekend als Huis Wallyn naar de
notarisfamilie die vanaf 1825 gedurende generaties het huis
bewoonde en verbouwde. Voorheen gepleisterd en witgeschilderd
dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Voorgevel geritmeerd door rechthoekige vensters en afgelijnd door
een kroonlijst op consooltjes.

burgerhuizen,
Mariabeelden

141135

Klooster en school van de zusters
maricolen

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 15 (Maldegem)

Oorspronkelijke kloostergebouw van 1873 met strak symmetrische
aanleg met hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen,
links en rechts geflankeerd door haakse vleugels. In 1890, zijvleugels
uitgebreid met twee klassen in dezelfde bouwstijl. Centrale
binnentuin afgesloten door een muur en hek tussen vierkante pijlers,
in de jaren 1920 vervangen door de nog bestaande fraaie ijzeren
hekken tussen gietijzeren zuiltjes op een lage gecementeerde voet.

directeurswonin
gen, hekken,
hekpijlers,
kloosters,
lagere scholen,
omheiningsmur
en, weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

141136

Café De Gouden Leeuw

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 16 (Maldegem)

cafés
Huidig café, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1933 in art‐
decostijl met behouden cafépui en inrichting. Behouden café‐interieur
uit de jaren 1930.

141137

Herberg De Drie Koningen

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 20 (Maldegem)

Herberg, in kern mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw en één van
de oudste nog bestaande huizen van de Markt. Rijhuis van heden
slechts twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

141138

Parochiekerk Sint‐Barbara

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 36 (Maldegem)

parochiekerken tweede kwart
De huidige plattegrond van de Sint‐Barbarakerk ontvouwt een
13de eeuw,
driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van
derde kwart
vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting,
13de eeuw,
koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.
vierde kwart
14de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw
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herbergen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

Desmet August (Ontwerper)

voor WO I,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme,
neogotiek

Kreef Adrien (Ontwerper), Van
Loo Petrus C. M. (Ontwerper)

interbellum

art deco

16de eeuw

gotiek,
classicisme,
neogotiek

't Kindt Louis (Ontwerper),
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Drieghe Frans (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper), Verstraete Eric
(Ontwerper)
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141139

Oud Schepenhuis

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 38 (Maldegem)

schepenhuizen, eerste helft
Oud Schepenhuis, opgetrokken circa 1525, hersteld in 1607 na
beschadiging tijdens de godsdiensttroebelen onder meer met stenen gevelniskapelle 16de eeuw,
eerste kwart
afkomstig van het in ruïne verkerende schip van de kerk. In 1930, naar n
17de eeuw,
aanleiding van het eeuwfeest van België, deels herbouwd en voorzien
interbellum
van een neogotisch parement waardoor het zijn huidige uitzicht
kreeg.

neogotiek

141140

Herberg Oud Stadhuis

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 40 (Maldegem)

Herberg en afspanning, gebouwd in 1653 als conciërgerie en herberg‐ afspanningen, derde kwart
conciërgewonin 17de eeuw
afspanning met raadzaal voor het aanpalende oud schepenhuis.
gen
Herberg met tegenover het oude schepenhuis vooruitspringende
voorgevel van vijf traveeën en heden twee en een halve bouwlaag
onder pannen zadeldak. Twee haakse achterbouwen, links en rechts
van de binnenplaats.

traditioneel

141141

Winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 42 (Maldegem)

Huidig huis van één brede travee en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931. Drielicht op
de bovenverdieping met getoogd deurvenster met ijzeren balkonhek
en tegeltableau met gestileerde bloemmotieven erboven.

winkels

interbellum

141142

Rij burgerhuizen

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 48‐54 (Maldegem)

Volgens het kadasterarchief in 1871‐72 als één huis gebouwd
ensemble van heden drie rijhuizen van respectievelijk vier, twee en
één travee en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

141143

Brouwerswoning

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 58 (Maldegem)

Brouwerswoning en resten van de brouwerij Potvliege, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1838 en gelegen op de plaats van het
17de‐eeuwse gasthuis De Zwaan. Dubbelhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

brouwerswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

141144

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 59 (Maldegem)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1882. Verbouwde winkelpui en behouden
bovenverdieping met beraapt en witgeschilderd parement.

burgerhuizen

141145

Dorpswoning Van Nieuwenhuyse

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 61 (Maldegem)

Typische, lage dorpswoning uit 1857, ingeplant op de oude rooilijn, in bijgebouwen,
dorpswoningen,
oorsprong ook dienst doende als posterij waar de postkoetsen halt
hekpijlers
hielden. Huis met slechts één hoge bouwlaag aan de straatzijde en
twee aan de achterzijde onder mank pannen zadeldak. Links van de
woning, toegang tot de achterliggende magazijnen, met één
bewaarde gewitte bakstenen hekpijler.

141146

Hoekcomplex naar ontwerp van H.
Vaerwyck‐Suys

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 63‐65 (Maldegem)

Hoekcomplex bestaande uit een ensemble van twee woningen in
Vlaamse regionalistische stijl opgelegd door de gemeente in het kader
van de heraanleg en verbreding van het vroegere Boudewijn
Lippensstraatje, heden Schouwburgplaats. Rij‐ en hoekhuis van
respectievelijk twee en drie bouwlagen gemarkeerd door puntgevels
met houten bebording en zwarte leien en pannen zadeldaken.

gevelniskapelle interbellum
n,
Mariabeelden,
winkels

regionalisme

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

141147

Gemeentehuis Maldegem

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 7 (Maldegem)

Huidig gemeentehuis gebouwd in 1909 naar plannen van de Gentse
architect Henri Geirnaert van 1907. Rechthoekig strak symmetrisch
gebouw van elf traveeën en twee bouwlagen boven een hoog
onderbouw, vooraan gemarkeerd door een vierkante, uitspringende
belforttoren met dubbele statietrap en speelse achthoekige
bekroning met opengewerkte belvedère en naaldspits en ijzeren
windvaan.

Mariabeelden, voor WO I
belforten,
gemeentehuize
n,
gevelniskapelle
n

neogotiek

Carpentier Eugène (Ontwerper),
D'Havé Albert (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Reychler Philibert
(Uitvoerder)

141148

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Marktstraat 8 (Maldegem)

Neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
burgerhuizen
onder zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd door B. Wallyn
in 1868.

141149

Oorlogsmonument

Maldegem

Maldegem

Marktstraat zonder nummer (Maldegem)

oorlogsgedenkt interbellum
Te midden van een groene gordel, op een cirkelvormig verhoog
opgericht levensgroot witstenen beeld van een treurende vrouw die ekens
zich buigt over een gestorven soldaat, gesigneerd Laloo Karel vooraan
en Georges Sloovere aan de achterzijde.

1249/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Kreef Adrien (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Sloovere Georges (Ontwerper),
Laloo Karel (Ontwerper)
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korte beschrijving

typologie

141150

Brouwerswoning Tytgadt

Maldegem

Maldegem

Mevrouw Courtmanslaan 67 (Maldegem)

Woning met zeer oude kern waarvan de geschiedenis teruggaat tot
de 16de eeuw, herhaaldelijk aangepast in de loop van de 17de, 18de
en vooral in de 19de eeuw als brouwershuis van de familie Van
Halteren bij de in 1822 opgerichte brouwerij‐mouterij Den Anker.

brouwerswonin 17de eeuw,
gen, hoeven
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141151

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Mevrouw Courtmanslaan 76 (Maldegem)

burgerhuizen,
Art‐nouveau‐getint rijhuis uit 1910 van drie traveeën en twee
houtzagerijen
bouwlagen onder pannen zadeldak met kleurrijk en speels
voorgevelparement, volgens het kadasterarchief gebouwd door
aannemer Camiel Cromheecke samen met een houtzagerij achteraan.

141152

Koninklijk Atheneum

Maldegem

Maldegem

Mevrouw Courtmanslaan 80 (Maldegem)

In mei 1940 werd een volledig nieuwe school opgericht door de
Ondernemingen Garnier uit Brussel in 1948; sinds 1964 Koninklijk
Atheneum en uitbreiding met een nieuwe vleugel aan de Katsweg in
1972. Functionele bakstenen gebouwen uit 1940 met twee
bouwlagen onder zwarte geglazuurde pannen zadel‐ en schilddaken,
sterk horizontaal gemarkeerd door brede vensterregisters met
metalen ramen en overstekende houten kroonlijsten. Lage
rechtervleugel onder plat dak.

conciërgewonin na WO II
gen, feestzalen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
standbeelden,
turnzalen

141153

Hospitaal Sint‐Arnoldus

Maldegem

Maldegem

Mevrouw Courtmanslaan 82 (Maldegem)

Achterin gelegen opmerkelijk kleurrijk bakstenen complex op
vierkante plattegrond met links aansluitende vleugel. De plannen
dateren van 1865 en werden getekend door architect Eugène
Carpentier van Beloeil. Inwijding van de kapel in februari 1872. Het
hospitaal werd van 1871 af bediend door de zwarte zusters van Aalst.
Verbouwingen in 1958 door architect L. Cromheecke en nieuwbouw
van 1978 door architect E. Verstraete.

Mariabeelden,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

141154

Godshuis

Maldegem

Maldegem

Mevrouw Courtmanslaan 92 (Maldegem)

vierde kwart
godshuizen,
Het godshuis werd gebouwd in 1880‐81 naar de plannen van
architect Eugène Carpentier van Beloeil en uitgevoerd door aannemer heiligenbeelden 19de eeuw,
voor WO I
M. Osselaere. Het gesticht werd bediend door de zwarte zusters van , rusthuizen
Aalst. Oorspronkelijk gebouw op L‐vormige plattegrond met
hoofdvolume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder leien
zadeldak.

141166

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Nieuwhofdreef 28 (Maldegem)

Hoeve op een met gras begroeid erf met boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, met rechts aangebouwd
woongedeelte en koeienstal met houten beplanking op bakstenen
voet, eveneens onder zadeldak; opklimmend tot vermoedelijk de
18de eeuw, en vergroot in 1870‐1886.

141167

Winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 15 (Maldegem)

winkels
Winkelhuis in art‐decostijl, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1936 door handelaar G. Van de Walle, opgetrokken uit gele baksteen,
deels onder plat dak.

141168

Feestzaal en café

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 23‐25 (Maldegem)

Feestzaal en café respectievelijk gebouwd in 1929 en 1932 als
Liberale feestzaal en huis door het Naamloze vennootschap Sint‐
Cecilia, Vriendenkring Maldegem, in zakelijke baksteenarchitectuur.
Oorspronkelijk film‐ en feestzaal voor de liberale verenigingen zoals
de liberale vrouwenbond, de Mevrouw Courtmanskring en de liberale
boekerij.

141169

Hoekcomplex van vier burgerhuizen

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 29‐35 (Maldegem)

Gebogen hoekcomplex bestaande uit vier identieke rijhuizen, samen burgerhuizen
gebouwd in 1926. Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema met
gekoppelde, hoger oplopende smalle deurtraveeën onder plat dak en
brede venstertraveeën met erkers op de bovenverdieping en
afdekkend laag zadeldak.

interbellum

141170

Burgerhuis in art deco

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 48 (Maldegem)

Art‐decorijwoning uit 1928; enkelhuis met smalle deurtravee links en burgerhuizen
breed zijrisaliet afgelijnd door kolossale pilasters.

interbellum

1250/1748

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

voor WO I

derde kwart
19de eeuw

Carpentier Eugène (Ontwerper),
Coucke Samuel (Ontwerper),
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Verstraete Eric (Ontwerper)

Carpentier Eugène (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
18de eeuw

interbellum

art deco

interbellum
cafés,
feestzalen,
verenigingsgebo
uwen

art deco

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

141171

Burgerhuis in art deco

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 53 (Maldegem)

Art‐decowoning uit 1928, opgetrokken uit lichtgele baksteen met
verwerking van witte steen voor dorpels en cordons, hoek‐ en
sluitstenen en voluten en topstuk van het dakvenster; hardstenen
plint.

burgerhuizen

interbellum

art deco

141172

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 55 (Maldegem)

Eclectische rijwoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1928.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

141173

Winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 56 (Maldegem)

Winkelhuis in zakelijke baksteenarchitectuur, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1937, gekenmerkt door een decoratief
metselverband en asymmetrische en verspringende gevelopstand.

winkels

interbellum

141174

Café 't Voske

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 57 (Maldegem)

Hoekgebouw met het Stationsplein, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1927. Kleurrijk parement van oranjerode baksteen
verlevendigd door witte baksteenfriezen en ontlastingsbogen, met
twee bouwlagen en typische afgeschuinde hoektravee met hoger
oplopende afgeknotte top, onder pannen zadeldak.

cafés,
weegbruggen

interbellum

141175

Burgerhuis in art deco

Maldegem

Maldegem

Nieuwstraat 7 (Maldegem)

Art‐decowoning volgens het kadasterarchief gebouwd in 1929. Rijhuis burgerhuizen
van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met opvallende
geelgeschilderde bakstenen voorgevel op een plint van blauwe
hardsteen met getraliede keldervensters.

interbellum

141176

Hoekhuis met trapgevel

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 1 (Maldegem)

burgerhuizen
Schuin ingeplant hoekhuis met Mevrouw Coutmanslaan met
voortrapgevel en oude kern, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw.
Heden ontpleisterde verankerde bakstenen zijgevel van vier traveeën
en twee bouwlagen en drie traveeën en twee bouwlagen boven een
hoge kelderverdieping, onder verspringende zadeldaken.

16de eeuw

141177

Modernistisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 100 (Maldegem)

Alleenstaande modernistisch rijhuis, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1936. Blokvormige woning met drie bouwlagen en plat
dak.

niskapellen,
burgerhuizen,
hekpijlers

interbellum

modernisme

141178

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 103 (Maldegem)

Eclectisch rijhuis met voornamelijk neo‐Vlaamserenaissance‐inslag, burgerhuizen
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 door weduwe Blomme‐
Teirlinck, modiste, naar een ontwerp van architect Louis Ernest
Charels.

voor WO I

eclecticisme

Charels Louis Ernest (Ontwerper)

141179

Eclectisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 127 (Maldegem)

Eclectisch rijhuis met voornamelijk art‐nouveau‐inslag van 1905,
gebouwd door de lokale bouwkundige Arthur Willems.

voor WO I

eclecticisme

Willems Arthur (Ontwerper)

141180

Arbeiderswoning

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 13 (Maldegem)

arbeiderswonin 18de eeuw
Witgeschilderd huisje, oorspronkelijk deel uitmakend van het
gen
aanpalende complex van de huidevetterij H. Potvliege. Woning met
oudere, mogelijk nog 18de‐eeuwse kern met vier traveeën onder
mansardedak met twee dakvensters, links afgewerkt met een aandak.

141181

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 14 (Maldegem)

Woning met oude kern, ingeplant op de hoek met de kerkwegel naar
de kerk en voormalig kerkhof. Volgens met kadasterarchief en een
bouwvergunning, in 1890 verbouwd tot winkelhuis met houten
winkelpui.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141182

Landhuis 't Kasteeltje

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 15 (Maldegem)

Eclectisch kasteeltje met oude kern met torentje vermoedelijk
opklimmend tot begin 16de eeuw, mogelijk van circa 1525. Het
kasteeltje op L‐vormige plattegrond is vrij diep ingeplant met een
voortuin en imposante Ginkgo biloba of Japanse notelaar, van de
straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuilen.

drukkerijen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
veranda's, tuin‐
en
parkbeplantinge
n

19de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
voor WO I

1251/1748

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

art deco

neotraditioneel,
eclecticisme
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141183

Villa uit het interbellum

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 152 (Maldegem)

Interbellumvilla, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1930. Deels villa's
(bouwkundig
vrijstaand gebouw met twee bouwlagen gemarkeerd door een
erfgoed)
overhoeks geplaatste ronde erker onder overstekende kroonlijst en
aansluitende hoge puntgevel in de straatgevel, onder pannen zadel‐
en tentdak.

141184

Dorpswoning

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 154 (Maldegem)

dorpswoningen, vierde kwart
Lage dorpswoning van zes traveeën onder pannen zadeldak, rechts
18de eeuw
hekken,
afgewerkt met aandak en vlechtingen, in kern opklimmend tot eind
18de eeuw en één van de enige resterende landelijke bebouwing aan hekpijlers
het einde van de straat.

141185

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 159 (Maldegem)

Alleenstaand burgerhuis uit begin 20ste eeuw, opgetrokken uit witte burgerhuizen
baksteen op een plint van arduinplaten, met twee bouwlagen en
pannen zadeldak.

141186

Kosterswoning

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 16 (Maldegem)

Kosterswoning, ingeplant op de hoek van de kerkwegel naar de
Noordstraat en heden met de voorgevel uitziend op het kerkhof, in
zijn huidige vorm daterend van 1862.

kosterswoninge derde kwart
19de eeuw
n,
omheiningsmur
en

141187

Brouwerswoning

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 18 (Maldegem)

Brouwerswoning bij de brouwerij Verstringe‐Talloen, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1906 op de plaats van de vroegere
herberg Het Zwaantje. Eclectisch gebouw met voornamelijk neo‐
Vlaamserenaissance‐kenmerken.

brouwerswonin voor WO I
gen

eclecticisme

141188

Winkel

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 19 (Maldegem)

Winkelhuis op de hoek met de Kapelaanstraat, volgens een
bouwaanvraag en het kadasterarchief gebouwd in 1870 door
winkelier‐bakker J. Verstringe.

bakkerijen

neoclassicisme

141189

Overbouwde poort van de pastorie

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 24 (Maldegem)

Overbouwde poort horende bij de achterin gelegen pastorie, volgens poorten
(bijgebouwen)
bouwvergunning van 30.06.1866 opgericht door de kerkfabriek.
Tussen 1929 en 1961 gebruikt als landbouwhuishoudschool.
Bakstenen lijstgevel van twee traveeën en twee bouwlagen.

141190

Neogotisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 28 (Maldegem)

Neogotisch gebouw, volgens het kadasterarchief opgericht door
wijnhandelaar J. Van Hoorebeke in 1900. Verzorgde baksteenbouw
van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak,
gemarkeerd door zijrisalieten met bekronende trapgevels.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

141191

Neoclassicistisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 29 (Maldegem)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in burgerhuizen
1878 door koopman D. De Meyere, burgemeester van 1879 tot 1885.
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

141192

Burgerhuis met oude kern

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 3 (Maldegem)

Woning op L‐vormige plattegrond, op een verspringende rooilijn, met
zeer oude kern mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, onder meer
zichtbaar in de achterpuntgevel. In de tuin, oud boerenhuisje met
aangebouwde bakoven.

141193

Burgerhuis Potvliege

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 31 (Maldegem)

burgerhuizen
Art‐nouveauhuis gebouwd in 1912. Dubbelhuis met karakteristieke
asymmetrische opbouw met opmerkelijk naar boven toe versmallend
baksteenparement van witte geglazuurde baksteen, verrijkt met
groene tegels. Fraaie art‐nouveautegeltableaus met irisbloemen en
ranken in de borstwering geven de gevel een extra verfijning.

voor WO I

art nouveau

141194

Neoclassicistisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 32 (Maldegem)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd in burgerhuizen
1875. Ruim rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

141195

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 44 (Maldegem)

Deels vrijstaande woning op L‐vormige plattegrond, met oudere kern burgerhuizen,
winkels
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, volgens het
kadasterarchief uitgebreid in 1897 en 1904. Drie linker traveeën
vermoedelijk begin 20ste eeuw voorzien van fraaie houten winkelpui
met Ionische pilasters en een hoofdgestel.

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

1252/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

16de eeuw
bakovens,
boerenwoninge
n, burgerhuizen,
veranda's,
waterputten

plantensoort

context

persoon
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141196

Winkel

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 58 (Maldegem)

Kleurrijk winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
haaks zadeldak afgewerkt met een speelse topgevel, uit begin 20ste
eeuw.

winkels

eerste helft
20ste eeuw

141197

Leerlooierij Reychler

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 62 (Maldegem)

Leerlooierij Reychler, volgens literatuur daterend van 1773.
Oorspronkelijk dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, boven de middentravee voorzien van een
pseudodriehoekig fronton.

leerlooierijen

derde kwart
18de eeuw

141198

Burgerhuis in art deco

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 64 (Maldegem)

Art‐decowoning, op de voorgevel 19‐30 gedateerd en ingeplant op de burgerhuizen
verspringende nieuwe rooilijn. Sterk asymmetrisch opgebouwde
gevel van één brede travee en twee bouwlagen links en drie
bouwlagen hoge rechter travee.

interbellum

141199

Dorpswoning

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 79 (Maldegem)

Authentiek bewaard rijhuisje in een rij gelijkaardige huizen uit begin dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
20ste eeuw. Kleurrijk parement van oranjerode en gele bakstenen op
een plint van rode en gesinterde baksteen.

141200

Neogotisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 8 (Maldegem)

Neogotisch huis in ommuurde tuin, achterin gelegen aan de
kerkwegel en uitziend op het vroegere kerkhof, volgens het
kadasterarchief gebouwd door de gemeente in 1908. Bakstenen
gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

141201

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 80 (Maldegem)

burgerhuizen, vierde kwart
Woning met oudere kern, volgens het kadasterarchief in 1880
vergroot tot zijn huidige vorm door stoker L. Van Hoorebeke, in 1911 opslagplaatsen, 19de eeuw,
voor WO I
winkels
achteraan uitgebreid met magazijnen.

141202

't Hoeveke

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 91 (Maldegem)

Verzorgd winkelhuis in eclectische baksteenarchitectuur, volgens het winkels
kadasterarchief gebouwd in 1875. Rijwoning van twee traveeën en
één bouwlaag onder pannen zadeldak met trapgevel boven het linker
poortrisaliet en houten dakkapel rechts.

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

141203

Neoclassicistisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 92 (Maldegem)

burgerhuizen
Deels vrijstaand burgerhuis met rechts aansluitend ijzeren hek,
volgens bouwvergunning van 1887. Neoclassicistisch dubbelhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.
Bepleisterde en geschilderde voorgevel op een plint van arduinplaten.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

141204

Woon‐ en winkelhuis

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 95‐97 (Maldegem)

Woon‐ en winkelhuis van samen vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder pannen zadeldak, met oudere kern en typisch
beraapt voorgevelparement van circa 1900. Plint van
hardsteenplaten en horizontaliserend arduinen cordon.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141205

Burgerhuis uit het interbellum

Maldegem

Maldegem

Noordstraat 99 (Maldegem)

Interbellumwoning naar ontwerp van architect Georges Callens van burgerhuizen
1935. Rijhuis met asymmetrische gevelopstand, met smalle en hoger
opgetrokken linker deurtravee en brede venstertravee met twee
bouwlagen.

141207

De Poermolen

Maldegem

Maldegem

Paardekerkhof 1, 1A (Maldegem)

Oorspronkelijk lagere gemeenteschool opgericht in 1880.
Onderwijzerswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak en het éénlaags schoolgebouw van vier traveeën onder
zadeldak.

141214

Duitse bunker

Maldegem

Maldegem

Rapenbrugstraat zonder nummer
(Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, bij Rapenbrug opgetrokken bunkers
als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

141213

Duitse bunker

Maldegem

Maldegem

Rapenbrugstraat zonder nummer
(Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, bij Rapenbrug opgetrokken bunkers
als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

141212

Rapenbrug

Maldegem

Maldegem

Rapenbrugstraat zonder nummer
(Maldegem)

bruggen
De Rapenbrug over het Schipdonkkanaal werd vernield in 1918, zie
gedenksteen. De huidige brug is een ijzeren ophaalbrug,
heropgebouwd in 1947 samen met de verderop gelegen Celiebrug in
Adegem.

na WO II

1253/1748

burgerhuizen, voor WO I
omheiningsmur
en

interbellum

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

neogotiek

Callens Georges J. (Ontwerper)
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141218

Restanten Duitse militaire post
kanonstelling

Maldegem

Maldegem

Rokalseidestraat zonder nummer
(Maldegem)

Duits verdedigingswerk uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken
langs het Schipdonkkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141217

Duitse bunker Afleidingskanaal van de Leie Maldegem

Maldegem

Rokalseidestraat zonder nummer
(Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs het
Schipdonkkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141216

Duitse bunker Afleidingskanaal van de Leie Maldegem

Maldegem

Rokalseidestraat zonder nummer
(Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs het
Schipdonkkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141219

Huis met trapgevel

Maldegem

Maldegem

Schautenstraat 149 (Maldegem)

Huis met trapgevel van twee traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de late 19de eeuw. Het onleesbaar geworden opschrift
op het paneel boven de pui doet een vroeger café vermoeden.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

141220

Schoolgebouw

Maldegem

Maldegem

Schautenstraat 258 (Maldegem)

Wijkschooltje voor jongens en meisjes van de zusters maricolen in de lagere scholen
wijk Vossenhol, opgericht in 1894 en uitgebreid met twee linker
traveeën in 1906. Gebouwd op initiatief van pastoor H. Bouckaert.
Eenlaags schoolgebouw van acht traveeën onder zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

141221

Kapel van het Vossenhol

Maldegem

Maldegem

Schautenstraat zonder nummer
(Maldegem)

betreedbare
Kapel van het Vossenhol, toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van
Troost, gelegen naast het schoolgebouw van de zusters maricolen en kapellen (klein
gebouwd op grond van de zusters. Opgetrokken in 1956 in opdracht erfgoed)
van E.P.F. Van Hoorebeke en architect J. Reyntjens‐Van Hoorebeke.

na WO II

141222

Postgebouw

Maldegem

Maldegem

Schouwburgplaats 10 (Maldegem)

postkantoren
Postgebouw, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1947 op
gronden van de vroegere brouwerij Tydgadt. Functioneel gebouw met
één bouwlaag en plat dak, opgetrokken uit baksteen op een plint van
hardsteenplaten.

na WO II

141223

Schouwburg

Maldegem

Maldegem

Schouwburgplaats 3‐5 (Maldegem)

burgerhuizen,
Aanvraag voor het bouwen van een schouwburg met herberg en
herbergen,
woning ingediend op 4.10.1937. Oorspronkelijke plannen van
theaters
architect Robert Hebb van Sint‐Niklaas, doch verplicht opgelegde
voorgevel in traditionele stijl door de gemeente naar ontwerp van de
Gentse architect Henri Vaerwyck‐Suys.

interbellum

141230

Villa voor spoorwegpersoneel

Maldegem

Maldegem

Stationsplein 2 (Maldegem)

Woning voor het spoorwegpersoneel, volgens het kadasterarchief
gebouwd door de Belgische staat in 1931. Alleenstaand villaatje in
omhaagde tuin, ingeplant tussen de spoorweg en het huidige
Stationsplein.

interbellum
bijgebouwen,
garages,
personeelswoni
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141231

Duimpjesvilla

Maldegem

Maldegem

Stationsplein 3 (Maldegem)

Eclectische bakstenen villa met omhaagde voortuin, met twee
bouwlagen onder verspringende speelse daken, gebouwd in 1903
door schrijver‐uitgever Victor De Lille als woning en drukkerij voor
zijn krant 't Getrouwe en het Duimpjesblad.

drukkerijen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141232

Goederenloods

Maldegem

Maldegem

Stationsplein 6 (Maldegem)

Goederenloods gebouwd door de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen in 1934 ten oosten van het stationsgebouw.
Het ontwerp is, naar de originele plannen, van architect Paul Nouille,
spoorwegarchitect en medewerker van onder meer de architecten
August Desmet en Henri van de Velde.

infrastructuur interbellum
voor
spoorverkeer,
opslagplaatsen

141233

Bedrijfsgebouw

Maldegem

Maldegem

Stationsplein 7 (Maldegem)

Tegenover het stationsgebouw, in 1950 herbouwd werkhuis met
elektrische motor door A.M.J. De Lille‐Froedure. Langwerpig,
symmetrisch opgevat gebouw van vijftien traveeën en twee
bouwlagen onder plat dak.

werkplaatsen

1254/1748

voor WO I

na WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

D'Havé Albert (Ontwerper)

neotraditioneel

Hebb Robert (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

eclecticisme

Nouille Paul (Ontwerper)
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141234

Station Maldegem

Maldegem

Maldegem

Stationsplein 8 (Maldegem)

Stationsgebouw uit het derde kwart van de 19de eeuw,
representatief voor een plattelandsstationnetje en vergelijkbaar met
de overige stationnetjes op de lijn Gent ‐ Eeklo. Kenmerkend voor dit
typestation was de sobere baksteenarchitectuur met in oorsprong
een volledig symmetrische en zeer herkenbare plattegrond en
opstand. De lagere, rechtse aanbouw onder plat dak werd
vermoedelijk in 1923 toegevoegd. Rechts van het stationsgebouw,
voormalig telegraafgebouw, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1931.

bunkers,
stationsgebouw
en,
telegraafkantor
en

derde kwart
19de eeuw,
interbellum,
WO II

141235

Neoclassicistisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 17 (Maldegem)

Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1883.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141236

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 21 (Maldegem)

Ontpleisterd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1885.

vierde kwart
19de eeuw

141237

Winkel

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 23 (Maldegem)

Kleurrijk bakstenen rijhuis, volgens het kadasterarchief en op de
voorgevel gedateerd 1887. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

141238

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 25 (Maldegem)

Sobere rijwoning met drie bouwlagen en plat dak, afgewerkt met een burgerhuizen
boven de middenpenant verspringende rij staande dakpannen,
volgens het kadasterarchief gebouwd in 1941.

141239

Eclectisch burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 35 (Maldegem)

Eclectisch rijhuis uit 1923 van twee traveeën en twee bouwlagen
onder pseudomansardedak met dakvenster met topgevel boven het
smalle rechter deurrisaliet.

burgerhuizen

141240

Neoclassicistisch herenhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 43 (Maldegem)

Neoclassicistisch herenhuis, gebouwd in 1868. Hoekpand met de
Brielstraat met respectievelijk vijf traveeën, een afgeschuinde
hoektravee en twee traveeën onder pannen schilddak.

derde kwart
herenhuizen,
opslagplaatsen, 19de eeuw
winkels

141241

Romp van de Rotsaertmolen

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 45 (Maldegem)

Achtkantige bakstenen molenromp, wellicht opgetrokken tussen
windmolens
1780 en 1816, waarop een houten achtkantige bovenkruier met
houten stelling en Hollandse kap geplaatst was. Eind 19de eeuw werd
een stoommachine geplaatst, waardoor de molen dan als korenstoom‐
en windmolen wordt omschreven.

141242

Stadswoning

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 52 (Maldegem)

Kleurrijk bakstenen rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen
onder pseudomansardedak met dakvenster, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1913.

gedenktekens, voor WO I
stadswoningen

141243

Neoclassicistisch herenhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 57 (Maldegem)

Neoclassicistisch burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder pannen schilddak, volgens het kadasterarchief gebouwd door
geneesheer H. Notebaert in 1881.

vierde kwart
herenhuizen,
dokterswoninge 19de eeuw
n

neoclassicisme

141244

Neorenaissance burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 62 (Maldegem)

Goed bewaard burgerhuis in neorenaissancestijl, gebouwd in 1893.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met oeils‐de‐boeuf en centraal dakvenster met
voluutvormige vleugelstukken en bekronend driehoekig fronton.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neorenaissance

141245

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 63 (Maldegem)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1875. Gepleisterde
en geschilderde voorgevel op een plint van hardsteenplaten,
horizontaal gemarkeerd door schijnvoegen, puilijst en cordon.

derde kwart
19de eeuw

141246

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 66 (Maldegem)

burgerhuizen
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1921‐26, volgens het kadasterarchief gebouwd
in 1921‐26, volgens mondelinge bron van 1923.

interbellum

1255/1748

winkels

stijl

context

persoon
Desmet August (Ontwerper)

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

WO II

interbellum

plantensoort

eclecticisme

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
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141247

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 69 (Maldegem)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief een bestaande kleinere kern,
uitgebreid tot zijn huidige vorm in 1889.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141248

Burgerhuis uit het interbellum

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 70 (Maldegem)

Interbellumwoning, gebouwd in 1926. Enkelhuis van twee traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder laaghellend zadeldak met geaccentueerde,
hogerop getrokken linker poorttravee met dakvenster.

interbellum

141249

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 74 (Maldegem)

burgerhuizen
Rijhuis met kleurrijk parement van oranjerode en gele baksteen op
een plint van hardsteenplaten, gebouwd in 1912. Enkelhuis van twee
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, boven de linker
venstertravee doorbroken door een dakvenster met bakstenen
topgevel.

voor WO I

141250

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Stationsstraat 77 (Maldegem)

Deels vrijstaand burgerhuis uit 1902 met links aansluitende
ommuurde tuin en ijzeren hekwerk. Eclectisch bakstenen enkelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, linker
poorttravee met bekronende topgevel.

burgerhuizen, voor WO I
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

141251

Complex van bunkers

Maldegem

Maldegem

Strobrugge (Maldegem)

Complex van Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.

bunkers

WO II

141252

Herberg en tolkantoor

Maldegem

Maldegem

Strobrugge 17 (Maldegem)

Voormalige herberg, reeds bekend van 1625, en tevens tolhuis van
Strobrugge.

tolkantoren,
herbergen

eerste helft
17de eeuw

141253

Herberg

Maldegem

Maldegem

Strobrugge 22 (Maldegem)

Herberg uit 1910, gesitueerd naast het tolkantoor en aan de
standplaats voor de stoomtram. Huis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

herbergen

voor WO I

141255

Duits manschappenverblijfplaats

Maldegem

Maldegem

Strobrugge zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, in Strobrugge opgetrokken bunkers
als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

141254

Duits manschappenverblijfplaats

Maldegem

Maldegem

Strobrugge zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, in Strobrugge opgetrokken bunkers
als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

WO I

141256

Hoeve Hooghof

Maldegem

Maldegem

Torredreef 25 (Maldegem)

Hoeve met losse bestanddelen, gebouwd in 1783. Het boerenhuis is
vanouds opgesplitst in twee woningen. De woning van twee
bouwlagen, aangebouwd aan de boerenwoning, bleef bewaard.

vierde kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

141257

Kasteeldomein Prinsenveld

Maldegem

Maldegem

Urselweg 83‐87 (Maldegem)

Mooi domein met landhuis, park, moestuin, hoeve, conciërgerie,
paardenstallen en serres, aangelegd in het vroegere Maldegemveld.
Achterin gelegen landhuis toegankelijk via een imposant ijzeren hek
aan vierkante bak‐ en hardstenen pijlers met siervaasbekroning en
gekasseide oprit vanaf Urselweg. Het huidige landhuis dateert van
1856. Deze herbouwing in Vlaamse stijl zou gebeurd zijn naar plannen
van architect Viérin van Brugge.

private parken,
conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
landhuizen,
moestuinen,
paardenstallen,
serres,
tuinbruggen,
siertuinen,
fokkerijen,
beelden,
walgrachten

1256/1748

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Viérin Jozef (Ontwerper)
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141258

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw den Doorn met
linden

Maldegem

Maldegem

Urselweg zonder nummer (Maldegem)

De verering van Onze‐Lieve‐Vrouw in de wijk den Doorn gaat terug
tot midden 18de eeuw. Een eerste bakstenen kapel werd gebouwd in
1815‐1818 nabij de hoeve Foquart. In 1890 werd een nieuwe, grotere
kapel gebouwd. In 1929 werd de kapel uitgebreid met een apsis met
een altaar. De kapel is ingeplant op een met liguster omhaagd
perceel, ervoor staan twee lindebomen.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
kapelbomen

vierde kwart
19de eeuw

141259

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Vakebuurtstraat 277 (Maldegem)

Hoeve opklimmend tot de 18de eeuw. Erf met boomgaard aan de
straatkant afgesloten door meidoornhaag. Ten noorden op erf,
boerenwoning van vijf traveeën en één later aangebouwde travee en
één bouwlaag onder zadeldak. Tegen de rechter zijgevel aangebouwd
bakhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1866.

afsluitingshagen 18de eeuw,
derde kwart
,
boerenwoninge 19de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141260

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Maldegem

Maldegem

Vakebuurtstraat 302 (Maldegem)

Wegkapel, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1878 op het erf
van de erachter gelegen hoeve, naar verluidt heropgebouwd na de
Tweede Wereldoorlog. Bakstenen kapel onder pannen zadeldak met
in de vernieuwde voorgevel een spitsboogvormige vleugeldeur.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141261

Art‐decowoning en
paardenworstenfabriek

Maldegem

Maldegem

Vakekerkweg 59 (Maldegem)

Art‐decowoning en vleeswarenbedrijf Goethals, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1935‐36. Burgerhuis van twee traveeën
en drie bouwlagen onder plat dak, opgetrokken uit gele baksteen op
een gecementeerde witgeschilderde pui en met verwerking van
bruine baksteen en bruine faiencetegels op de bovenverdieping.

burgerhuizen, interbellum
vleesverwerking
sbedrijven

141265

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Veldstraat 85 (Maldegem)

Hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en ingeplant
op een begraasd erf met boomgaard, omhaagd met een
meidoornhaag en toegankelijk via een ijzeren voetgangershek en een
inrijhek aan betonnen hekpijlers.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hekken,
hekpijlers,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

141268

Duitse flankerende bunker Leopoldkanaal

Maldegem

Maldegem

Vlotweg zonder nummer (Maldegem)

Artilleriebunker, onderdeel van de 'Hollandstellung', opgetrokken
door de Duitse zeemacht tijdens de Eerste Wereldoorlog.

bunkers

WO I

141271

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Warmestraat 29 (Maldegem)

Hoevecomplex bestaande uit een woning met L‐vormige plattegrond
annex bakhuis, aparte stallen en een grote schuur. Ten oosten van het
erf loopt een beek en is een drenkplaats. Achter de schuur bevindt
zich de mestvaalt. Het ruime met gras begroeide erf is aan de
straatkant deels afgesloten door een meidoornhaag.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
bakhuizen,
poelen, hoeven
met losse
bestanddelen,
leibomen

vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141272

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Warmestraat 33 (Maldegem)

Oude hoeve met bewaarde boerenwoning, vermoedelijk uit de 18de
eeuw, en recentere dienstgebouwen, gelegen ten westen van het
vroegere Warmhof.

18de eeuw
bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

1257/1748

stijl

plantensoort
Tilia

na WO II

art deco

context

persoon
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141273

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Maldegem

Warmestraat 38 (Maldegem)

Hoeve uit het eerste kwart van de 19de eeuw, ter vervanging van een
oudere hoeve. Het woonhuis en de schuur staan naast elkaar ten
noorden van het erf; voor de boerenwoning staan zes lindebomen.
Het met gras begroeid erf is beplant met fruitbomen en voorzien van
een hulsthaag.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141274

Domein Sint‐Annakasteel

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 1 (Maldegem)

Huidige vrijstaand kasteeltje van circa 1860, ingeplant op de rooilijn
en links en rechts geflankeerd door imposante ijzeren hekken tussen
zware achtzijdige pijlers. Rechts van het hek, ijzeren afsluiting op
bakstenen voet als grens tussen het park in Engelse landschapsstijl en
de Ede. Landhuis in neoclassicistische stijl met bepleisterde en
geschilderde lijstgevels. Achter het kasteel, aangepast voormalig
koetshuis en paardenstallen.

serpentinevijver
s,
hovenierswonin
gen, private
parken, solitaire
bomen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
tuinbruggen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141275

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 13 (Maldegem)

Deels vrijstaande woning, volgens het kadasterarchief in zijn huidige
vorm daterend van 1905. Enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, met voorgevelparement van
witte geglazuurde baksteen verrijkt met blauwe baksteen.

burgerhuizen

voor WO I

141276

Winkel

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 17 (Maldegem)

Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend
van 1897.

winkels

vierde kwart
19de eeuw

141277

Burgerhuis Van Wassenhove

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 23 (Maldegem)

burgerhuizen
Burgerhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw met
neoclassicistisch bepleisterd en witgeschilderd voorgevelparement.
Voorgevel met klassieke dubbelhuisordonnantie, vijf traveeën en
twee bouwlagen met sterk horizontaal gemarkeerde vensterregisters
door de arduinen cordonlijsten.

141278

Neoclassicistisch herenhuis

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 28 (Maldegem)

Neoclassicistisch herenhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd
door weduwe Van Hyfte in 1889. Dubbelhuis van zes traveeën en
twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak. Gepleisterde en
geschilderde lijstgevel op een plint van hardsteenplaten verticaal
gemarkeerd door een middenrisaliet van twee traveeën.

141279

Burgerhuis uit het interbellum

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 29 (Maldegem)

Interbellumwoning naar ontwerp van architect Valère Lievens en
gebouwd in 1937. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen
onder zwart pannen zadel‐ en schilddak, opgetrokken uit gele
baksteen op een plint van hardsteenplaten.

141280

Tweegezinswoning

Maldegem

Maldegem

141281

Burgerhuis in art‐decostijl

Maldegem

141282

Dorpswoning

Maldegem

stijl

context

persoon

neoclassicisme

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

burgerhuizen

interbellum

Westeindestraat 3‐5 (Maldegem)

burgerhuizen
Dubbele woning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1937‐38
door F. Dhont van het aanpalende kasteel, op de plaats van twee lage
dorpswoningen. Plastisch uitgewerkte voorgevel met verspringende,
terugwijkende bovenverdieping met terras en gemarkeerde linker
deurtravee.

interbellum

Maldegem

Westeindestraat 38 (Maldegem)

Art‐decowoning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1929.
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, opgetrokken uit lichte baksteen in decoratief
metselverband, met verwerking van donkerbruine baksteen.

burgerhuizen

interbellum

Maldegem

Westeindestraat 43 (Maldegem)

Dorpswoning van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1892.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
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Lievens Valère (Ontwerper)

art deco
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141283

Burgerhuis

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 60 (Maldegem)

Deels vrijstaand burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in
1921.

burgerhuizen

interbellum

141284

Twee stadswoningen

Maldegem

Maldegem

Westeindestraat 63‐65 (Maldegem)

Volgens het kadasterarchief oorspronkelijk twee huizen gebouwd in
1878. In 1881 tot één huis samengevoegd en vermoedelijk dan
voorzien van de gevelberaping en het middenrisaliet.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

141285

Militaire constructie uit de Tweede
Wereldoorlog

Maldegem

Maldegem

Westweg zonder nummer (Maldegem)

Militaire constructie uit baksteen en beton, opgetrokken tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Deze constructie maakte deel uit van de
Duitse Zweite Stellung.

bunkers

WO II

141082

Duitse bunker

Maldegem

Middelburg

Dijkstraat zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs het
Leopoldkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141081

Duitse flankerende bunker met
observatiepost Leopoldkanaal

Maldegem

Middelburg

Dijkstraat zonder nummer, zonder
nummer (Maldegem)

Duitse flankerende bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken
langs het Leopoldkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141092

Onderwijzerswoning

Maldegem

Middelburg

Groene Markt 8 (Maldegem)

Woning van de onderwijzeres bij de vroegere gemeenteschool,
volgens kadasterarchief gebouwd in circa 1875, vanaf 1967 in gebruik
als gemeentehuis. Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

gemeentehuize
n,
onderwijzerswo
ningen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141102

Hoeve met losse bestanddelen

Maldegem

Middelburg

Hoornstraat 10 (Maldegem)

Hoevetje met losse bestanddelen, gelegen ten noorden van de
Verloren Kreek, reeds opgetekend op de kaart van de Ferraris van
1771‐1778, aangepast en nieuwe bijgebouwen volgens
kadasterarchief van 1939.

18de eeuw,
bijgebouwen,
boerenwoninge interbellum
n, hoeven met
losse
bestanddelen

141103

Duitse observatiepost 'Stützpunkt
Friedrich'

Maldegem

Middelburg

Hoornstraat zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog ten oosten van Den Hoorn‐ bunkers
Sint‐Rita, opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

141118

Gemeenteschool van Middelburg

Maldegem

Middelburg

Kloosterstraat 1 (Maldegem)

Voormalige gemeenteschool met huis van de onderwijzer, volgens
kadasterarchief opgericht in 1924. De gemeenteschool werd
afgeschaft in 1976.

lagere scholen, interbellum
onderwijzerswo
ningen

141131

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw der Christenen

Maldegem

Middelburg

Langeweg zonder nummer (Maldegem)

Bakstenen wegkapel onder zadeldak, opgericht door de familie E. De
Bruyckere‐Hoste in 1942.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141130

Duitse bunkers 'Stützpunkt Mauritz'

Maldegem

Middelburg

Langeweg zonder nummer (Maldegem)

bunkers
Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog ten noorden van
Leeskensbruggen, opgetrokken als onderdeel van de
'Hollandstellung', meer bepaald in de sector van de Duitse marine. De
bunkers maakten deel uit van het 'Stützpunkt Mauritz'.

WO I

141157

Schandpaal

Maldegem

Middelburg

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer
(Maldegem)

schandpalen
De schandpaal werd blijkens het opschrift in 1775 opgericht bij het
aanleggen van een nieuwe kasseiweg door Elisabeth Vilain van Gent,
gravin van Middelburg van 1767 tot 1794, vermoedelijk ter
vervanging van een oudere houten paal. De arduinen paal bestaat uit
een samengestelde balkvormige zuilkaak van ongeveer 3,80 meter
hoog. Op het bovenste deel prijkt op de vier zijden het wapenschild
van Vilain met mantel en kroon; bekroond door een afgeknotte
piramide met op de voorzijde het jaartal 1775.

vierde kwart
18de eeuw
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141156

Parochiekerk Sint‐Petrus en Paulus

Maldegem

Middelburg

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer
(Maldegem)

141155

Kerkhof van Middelburg

Maldegem

Middelburg

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer
(Maldegem)

141165

Duitse betonnen post kanonstelling

Maldegem

Middelburg

141164

Duitse bunker met open gevechtsstelling

Maldegem

141208

Meisjesschool Sint‐Hubertus

141209

datering

stijl

Mariagrotten,
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en
neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren parochiekerken
in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit
het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de
oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe
westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere
neogotische stijl.

derde kwart
15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Vaerwyck Raymond (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper)

De kerk is nog omgeven door een grotendeels ommuurd kerkhof,
afgesloten door een fraai toegangshek van 1861. Opvallend op het
kerkhof is het zogenaamd Hofken, de begraafplaats van de priesters
voorzien van een calvarie.

calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

N 49 zonder nummer (Maldegem)

Duitse militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken
langs het Schipdonkkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

Middelburg

N 49 zonder nummer (Maldegem)

Duits verdedigingswerk uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken
langs het Schipdonkkanaal als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

Maldegem

Middelburg

Pieter Bladelinplein 1 (Maldegem)

Klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria in Middelburg
gesticht in 1894, na de Tweede Wereldoorlog gevestigd in de
vroegere kapelanij in de Dinantstraat, rechtover de pastorij, en waar,
op initiatief van de pastoor, een nieuwe school met kapel gebouwd
werd. In het schoolgebouw werd het oude kerkportaal van 1768
verwerkt.

lagere scholen, derde kwart
18de eeuw, na
kapellen
(gebouwen en WO II
structuren)

Duitse bunker

Maldegem

Middelburg

Polderken zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken in de
noordelijke berm van het Leopoldkanaal, als onderdeel van de
'Hollandstellung';

bunkers

141224

Hoekhuis met oude kern

Maldegem

Middelburg

Sint Jacobsstraat 22 (Maldegem)

burgerhuizen
Eén van de weinige huizen in Middelburg die na de oorlogsschade
van 1944 nog duidelijk een oudere kern bewaren. Burgerhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, minstens uit de 18de
eeuw. In oorsprong vermoedelijk slechts één bouwlaag hoog, in de
loop van de 19de eeuw met een verdieping verhoogd.

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141270

Duitse bunker 'Stützpunkt Friedrich'

Maldegem

Middelburg

Warande zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, ten noordwesten van
Middelburg opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141269

Duitse bunker 'Stützpunkt Karl'

Maldegem

Middelburg

Warande zonder nummer (Maldegem)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken tegen het
Groot Haringgat als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141053

Spoorwegbrug

Maldegem,
Eeklo

Adegem, Eeklo

Balgerhoeke zonder nummer, Loskaai
zonder nummer (Maldegem, Eeklo)

bruggen,
De metalen spoorwegbrug betreft een typologisch goed bewaard
voorbeeld van een hefbrug van 1947 voor spoorwegverkeer op de lijn treinsporen
Eeklo‐Maldegem, aangelegd in 1862, met twee vaste
oeververbindingen.

141334

Parochiekerk Sint‐Bavo

Melle

Gontrode

Geraardsbergsesteenweg 133 (Melle)

Eenbeukige neogotische kruiskerk naar ontwerp van priester ‐
kerkhoven,
derde kwart
architect Jan August Clarysse, gebouwd in 1854‐1855 en ingeplant op parochiekerken 19de eeuw
een heuveltop met gedeeltelijk omringend en voornamelijk
achterliggend kerkhof waar de oude parochiekerk was gelegen.

neogotiek

Clarysse Jan August (Ontwerper)

141335

Pastorie Sint‐Bavoparochie

Melle

Gontrode

Geraardsbergsesteenweg 141 (Melle)

Pastorie ten zuidoosten van de kerk, nieuw gebouwd in 1784 mogelijk pastorieën
op de plaats van de vorige pastorie. Aanvankelijk een dubbelhuis van
één bouwlaag en zeven traveeën, verhoogd met een bovenverdieping
onder zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw.
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typologie
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na WO II

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

141336

't Hof van Ghinderomme

Melle

Gontrode

Geraardsbergsesteenweg 204 (Melle)

Oudste hoeve van Gontrode, opgericht in de 10de of 11de eeuw als
ontginningscentrum door de Aalmoezenije van Sint‐Baafs, afhangend
van het uitbatingscentrum van de Sint‐Baafsabdij te Gijzenzele. Deels
gekasseid rechthoekig binnenerf met bakstenen poortgebouw van
één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak, minstens uit 18de
eeuw. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder
vernieuwd zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw maar in
kern of oorsprong vermoedelijk nog ouder. Bakstenen langsschuur en
bakhuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, dreven,
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren,
bakhuizen,
kastkapellen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141337

Villa des Bois

Melle

Gontrode

Geraardsbergsesteenweg 212 (Melle)

villa's
L‐vormig bakstenen huis van twee bouwlagen onder snijdende
wolfsdaken, van circa 1895. Villanaam en bloemmotieven geschilderd (bouwkundig
erfgoed)
op de voorgeveltop.

vierde kwart
19de eeuw

141338

Bunker B39

Melle

Gontrode

Geraardsbergsesteenweg 267 (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141350

Mullemhoeve

Melle

Gontrode

Kalverhagestraat 44 (Melle)

Hoeve van het semigesloten type met onregelmatig rechthoekig
binnenerf geopend op de oosthoek met een ijzeren hek naar het
achtererf. Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën, onder
zadeldak, uit de 18de eeuw. Haakse stallen van gewitte baksteen
onder zadeldak. Zuidelijke schuurgevel grotendeels in houtbouw met
stijlen en horizontale bebording; eveneens bewaard eiken
schuurgebint en een gedeeltelijk houten tussenwand.

141355

Burgerhuis

Melle

Gontrode

Kapellendries 52 (Melle)

Burgerhuis met bijbehorende deels ommuurde beboomde tuin. Ruim aardappelkelder derde kwart
s, burgerhuizen 19de eeuw
en hoog rechthoekig dubbelhuis van twee bouwlagen en acht
traveeën, onder schilddak, gebouwd in het derde kwart van de 19de
eeuw.

141359

Betonnen constructie vliegveld Gontrode

Melle

Gontrode

Kapellendries zonder nummer (Melle)

Restanten van een betonnen constructie die tijdens de Eerste
Wereldoorlog door de Duitse bezetter is opgericht bij het vliegveld
van Gontrode.

bunkers

WO I

141358

Duitse bunker vliegveld Gontrode

Melle

Gontrode

Kapellendries zonder nummer (Melle)

bunkers
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken bij een
vliegveld dat hier tijdens de oorlog werd aangelegd.
Halfondergrondse betonnen militaire constructie, met een nagenoeg
vierkante plattegrond op het uitspringende toegangsgedeelte aan
noordoostelijke zijde na. Het beton is gegoten tegen een houten
bekisting. De constructie is onder aarde gebracht.

WO I

141357

Duitse bunker vliegveld Gontrode

Melle

Gontrode

Kapellendries zonder nummer (Melle)

bunkers
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken bij een
vliegveld dat hier op de Lembergse Kouter tijdens de oorlog werd
aangelegd. Halfondergrondse betonnen militaire constructie, met
rechthoekige, bijna vierkante plattegrond op het uitspringende
toegangsgedeelte aan zuidwestelijke zijde na. De constructie is onder
aarde gebracht.

WO I

141356

Wegkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐
Vrouw

Melle

Gontrode

Kapellendries zonder nummer (Melle)

betreedbare
Eenvoudige bakstenen wegkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw,
opgericht circa 1900 door de familie van Doorslaer de ten Ryen op de kapellen (klein
erfgoed)
hoek van de straat naast hun tuinbouwbedrijf.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141360

Klooster van de zusters Sint‐Vincentius van Melle
Deftinge en lagere school

Gontrode

Kerkwegel 2‐4 (Melle)

Klooster en lagere school, gesticht in 1904. Zijdelings aan de straat
palend bakstenen dorpsschooltje van één bouwlaag met
oorspronkelijk drie klassen, later uitgebreid. Rechts ernaast: in 1926
bijgevoegd neogotisch kloosterhuis van twee bouwlagen en vier
traveeën met Heilig Vincentiusbeeld in de gevelnis boven de deur.
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aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven
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neogotiek
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141377

Rodeberghoeve

Melle

Gontrode

Potaardestraat 22 (Melle)

Heden kleine hoeve met losse bestanddelen hoofdzakelijk uit de 19de
eeuw, met 20ste‐eeuwse aanpassingen. Eenvoudige boerenwoning
van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak. Rechts
aanleunende stal van twee traveeën en rechts haakse bakstenen
bedrijfsvleugel en links een bakhuis van het samengestelde type.
Achterin gelegen veldschuur.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141378

Semigesloten hoeve

Melle

Gontrode

Potaardestraat 26 (Melle)

Semigesloten hoeve met gedeeltelijk gekasseid binnenerf. IJzeren hek boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
aan de straat tussen de dienstgebouwen. Boerenwoning van één
bouwlaag, oorspronkelijk drie en heden vier traveeën onder zadeldak, hoeven
daterend uit eind 18de eeuw. Ten oosten, in het verlengde van de
woning en ten zuidwesten, haaks aangebouwde stallen. Overige
bedrijfsgebouwen ten oosten ingeplant aan de straatzijde.

141379

Villa des roses

Melle

Gontrode

Potaardestraat 5 (Melle)

villa's
Alleenstaand eclectisch burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder geknikt zadeldak, daterend van circa 1900. IJzeren (bouwkundig
vorstkam met windwijzer waarop wimpel met initialen A en S. Rode erfgoed)
bakstenen lijstgevel met hardstenen plint en grijze bakstenen banden,
bogen en lijsten.

141393

Goed ten Abeele met watermolen

Melle

Gontrode

Watermolenstraat 35‐37 (Melle)

Geïsoleerde site aan de Gondebeek op circa 500 meter ten zuidoosten
van de dorpskern, bereikbaar via een private populierendreef. Eén
van de oudste nederzettingen van Gontrode, leengoed opklimmend
tot de feodale tijd. Oud boerenhuis in 1904 vervangen door een groot
boerenburgerhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder
schilddak. Aansluitend molenhuis gebouwd boven de Gonde.
Aanvankelijke molen met waterrad reeds bestaand in de 16de eeuw.
Voormalig stampkot of olieslagerij, nadien zagerij. Rechthoekig
bakstenen gebouw onder een hoog zadeldak, gedateerd 1762.

boerenburgerhu
izen, dreven,
hoeven,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
watermolens

16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I

141286

Semigesloten hoeve

Melle

Melle

Akkerstraat 11 (Melle)

Hoeve van het semigesloten type, naar verluidt vroeger met stokerij
en sinds 1898 bloemisterij. In U‐vorm opgestelde hoevegebouwen.
Oorspronkelijke boerenwoning aan de zuidoostelijke erfzijde,
vermoedelijk daterend uit begin 19de eeuw en heden deels
omgevormd tot duivenhok. Ten oosten aangebouwde rechthoekige
gecementeerde watertoren en met de achterkant aanpalende nieuwe
woning uit eind 19de eeuw. Boerenburgerhuis van twee bouwlagen
en vier traveeën met zadeldak. Vroegere schuur met wagenhuis aan
de straatzijde.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
duivenverblijve
n, schuren,
stallen,
tuinbouwbedrij
ven,
wagenhuizen,
gesloten
hoeven,
boerenburgerhu
izen,
watertorens

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141287

Eclectische villa

Melle

Melle

Autostradeweg 5 (Melle)

Eclectische kleine villa, gebouwd circa 1874, als aanhorigheid van het
achterliggende ‐ nu verdwenen ‐ Kasteel Schaubosch. Achterin
gelegen alleenstaand huis bereikbaar via het overblijvend deel van de
kasteeldreef. Toegangshek naar het kasteel op het eind van de dreef:
ijzeren hek met ijzeren pijlers tussen twee versierde hardstenen
hekpijlers met siervaasbekroning. Merkwaardig L‐vormig dubbelhuis
van twee bouwlagen en drie traveeën, in een Engels getinte neostijl,
namelijk met kenmerken van de tudorstijl.

dreven, hekken, 19de eeuw
hekpijlers,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen
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datering

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

eclecticisme

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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141288

Bloemistenwoning en bijgebouwen

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 149, zonder nummer
(Melle)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak;
jaartal Anno / 1903 op gevelstenen ter hoogte van de kroonlijst.
Centrale en licht uitspringende deurtravee verhoogd met een
vierkante torengeleding onder een steil schilddak met ijzeren
vorstkam en windwijzer. Haaks achter aangebouwde
werkmanswoning en werkplaats onder zadeldak, en ten noorden
watertoren.

burgerhuizen, voor WO I
personeelswoni
ngen,
werkplaatsen,
watertorens,
bloemisterijen

141289

Villa Celine

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 151 (Melle)

Bloemistenwoning, opgevat als een villa uit begin 20ste eeuw volgens personeelswoni voor WO I
gevelopschrift zogenaamd Villa Celine. Deurrisaliet met torengeleding ngen,
tuinbouwbedrij
en balkon.
ven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141290

Twee villa's

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 162‐164 (Melle)

Twee sterk gelijkende villa's, waarschijnlijk gelijktijdig gebouwd begin villa's
(bouwkundig
20ste eeuw, ieder in een afzonderlijke tuin met verschillend
uitgewerkte ijzeren afsluiting. Tweekleurige bakstenen woningen met erfgoed)
eclectische inslag. Hoofdvolume van twee bouwlagen onder
schilddak.

141291

Kasteeldomein Coppens

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 165 (Melle)

Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut
voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter
Scheldeoever omvat het vroegere park met oude afgesneden
Scheldemeander, nu vijver, het landhuis en de oranjerie van 1833
naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude rivierbocht werden
bij toevallige en systematische opgravingen resten van een 13de‐
eeuws klooster aangetroffen.

hekpijlers,
hekken, private
parken,
afgesneden
meanders,
ommuurde
moestuinen,
omheiningsmur
en,
boomgaarden,
kloosters,
paardenstallen,
koetshuizen,
oranjeries,
landhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
13de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

empire,
neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

141292

Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 190‐192 (Melle)

Vermoedelijk gaat deze site met walgracht in oorsprong terug op een
oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als
speelgoed. Bak‐ en natuurstenen kasteel in neotraditionele stijl met
laatgotische stijlelementen, gebouwd naar ontwerp van architect J.
de Waele en daterend van 1897. Omgevend park en toegangspoort
met boogvormig aansluitende paardenstallen gesitueerd in de
zuidoosthoek van het aanvankelijk omgrachte voorhof van het
vroegere waterkasteel. Voormalige kasteelhoeve en heden
hovenierswoning, gesitueerd buiten de vroegere kasteelomgrachting.
Achtzijdige gloriëtte van 1764 in Lodewijk XV‐stijl.

landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
tuinbruggen,
private parken,
walgrachten,
paardenstallen,
koetshuizen,
kasteelhoeven,
boerenwoninge
n, gloriëttes

vierde kwart
19de eeuw,
17de eeuw,
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

neotraditioneel,
rococo

De Waele Joseph (Ontwerper),
Hoge Charles (Ontwerper)

141293

Herenhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 197 (Melle)

herenhuizen,
Onderkelderd neoclassicistisch herenhuis van twee en een halve
bouwlaag met plat dak en op een H‐vormige plattegrond, nog steeds kostscholen
omgeven door een beboomde tuin, in kern waarschijnlijk opklimmend
tot het eerste kwart van de 19de eeuw, doch aangepast in het eerste
kwart van de 20ste eeuw met toevoeging onder meer van polygonale
uitbouwen.

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

141294

Neoclassicistisch burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 210 (Melle)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis, gedateerd 1893. Onderkelderd
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
(roofing), voorzien van een oeil‐de‐boeuf aan weerszij van het
centrale dakvenster.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme
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eerste helft
20ste eeuw
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141295

Burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 226 (Melle)

Achterin gelegen burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen,
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vlak
bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

141296

Burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 228 (Melle)

Sober, neoclassicistisch getint burgerhuis met afgesloten voortuin;
gevelsteen met jaartal 1897 in de achtergevel. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak, voorzien van drie
houten dakvensters met driehoekig fronton en vleugelstukken.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141297

Burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 234 (Melle)

Neoclassicistisch getint burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand en decoratief
pleisterwerk.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141298

Burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 238 (Melle)

Burgerhuis van het zelfde type als nummer 234 maar met meer
decoratief pleisterwerk.

burgerhuizen

141299

Burgerhuis met café

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 240 (Melle)

Dubbelhuis met bepleisterde lijstgevel van twee bouwlagen en vier
traveeën, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen,
cafés

vierde kwart
19de eeuw

141300

Villa Thérese Ange

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 248 (Melle)

Villa volgens gevelopschrift zogenaamd Thérese Ange, met voortuin hekken, villa's
(bouwkundig
afgesloten door ijzeren hekken tussen twee koppels vierkante
bakstenen hekpijlers met bepleisterde banden. Opvallend dubbelhuis erfgoed)
van twee bouwlagen en vier traveeën met schilddak; cartouches met
opschrift ANNO 1895 in de voorgevel.

vierde kwart
19de eeuw

141301

Stadswoning

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 257 (Melle)

Stadswoning, voorheen deel uitmakend van een ensemble van vier
rijhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

141302

Architectenwoning Isidore Langerock

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 258 (Melle)

Woonhuis van architect I. Langerock, naar eigen ontwerp gebouwd in architectenwoni vierde kwart
ngen
19de eeuw
1890 , zie jaarsteen boven de sokkel rechts. Bakstenen villa in
neotraditionele stijl achter voortuintje met lage bakstenen afsluiting.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak
met rechts zijtrapgevel. Centrale deurportiek onder balkon en tussen
een breed uitspringend vensterrisaliet links en een slanke vierkante
toren rechts.

141303

Twee gekoppelde burgerhuizen

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 260‐262 (Melle)

burgerhuizen
Twee achterin gelegen, gekoppelde enkelhuizen met
spiegelbeeldschema daterend van circa 1900; twee traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak. Rode bakstenen lijstgevel geleed door
horizontale banden en bogen van gele baksteen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141304

Ensemble van burgerhuizen

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 261‐267 (Melle)

Ensemble van twee burgerhuizen aan weerszij van een overbouwde burgerhuizen
doorgang, met voorgevel in neoclassicistische stijl. Enkelhuizen van
twee bouwlagen en drie traveeën onder pseudo‐mansardedak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

141305

Neoclassicistisch burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 268 (Melle)

Onderkelderd breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, van
het dubbelhuistype, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde lijstgevel
begrensd door geblokte hoekbanden.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

141306

Villa

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 28 (Melle)

Voormalig bloemisterijbedrijf met opvallende villa gebouwd in
eclectische stijl met art‐nouveau‐inslag. Enkelhuis van twee en een
halve bouwlaag en drie traveeën, onder tentdak, uit begin 20ste
eeuw. Uitspringend deurrisaliet verhoogd met een torengeleding
onder spits leiendak met ijzeren vorstkam.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bloemisterijen

voor WO I

eclecticisme
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stadswoningen tweede helft
19de eeuw

neotraditioneel

Langerock Isidore (Ontwerper),
Langerock Isidore
(Opdrachtgever)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

141307

Brouwerij Huyghe

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 282 (Melle)

Lokale brouwerij die reeds zou bestaan hebben in 1654. In 1906
aangekocht door Leon Huyghe die sinds 1902 werkzaam was in de
brouwerij. Brouwershuis met gecementeerde voorgevel in art‐
decostijl; twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak. Lijstgevel
met rechthoekige muuropeningen voorzien van verticaliserende
decoratie. Doorrit naar de achterliggende brouwerijgebouwen.
Brouwerij van het verticale type met betonnen skeletstructuur en
bakstenen vulling, met modernistisch getinte gecementeerde
straatgevel van het hoofdvolume.

interbellum, na art deco
bottelarijen,
WO II
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, mouterijen,
opslagplaatsen,
water‐ en
frisdrankenfabri
eken

141308

Kunstenaarswoning

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 353 (Melle)

Voormalige woning van beeldhouwer Jules Vits. Bescheiden rijhuis
van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, aangepast in
1904. Gecementeerde lijstgevel voorzien van opschrift: Jules Vits
Beeldhouwer 1868‐1935. Voorts nogal opvallend witgeschilderd
beeldhouwwerk: twee levensgrote mannenbeelden, een borstbeeld,
een gelijkaardige figuur in reliëf en reliëffriezen met putti.

voor WO I
sculpturen,
kunstenaarswo
ningen

141309

Burgerhuis

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 377 (Melle)

Achterin gelegen breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen van burgerhuizen
het dubbelhuistype met zadeldak, uit eind 19de eeuw, met
neoclassicistisch getinte bepleisterde lijstgevel.

vierde kwart
19de eeuw

141310

Villa des Palmiers

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 38 (Melle)

Opgefriste bak‐ en natuurstenen blomistenvilla met eclectische en
villa's
neorenaissance‐inslag, uit begin 20ste eeuw. Naar verluidt vroeger
(bouwkundig
met buitenspiegel voorzien van het jaartal 1910. Onderkelderd
erfgoed)
dubbelhuis van twee bouwlagen op schuin oplopende sokkel van hard‐
en breuksteen, onder een afgeknot tentdak.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

141311

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Melle
en Gemeentehuis van Melle

Melle

Brusselsesteenweg 393‐397 (Melle)

Schoolhuis van twee bouwlagen, gebouwd in 1873 naar ontwerp van
architect M. De Noyette, aansluitend bij de semi‐officiële bouwtrant
van de schoolhuizen uit de tweede helft van de 19de‐eeuw.
Voormalig gemeentehuis: bestaand schoolgebouw van 1859 in 1886
verbouwd tot gemeentehuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, naar
ontwerp van architect J. De Bosscher. Representatief bak‐ en
natuurstenen gebouw met centrale inkom met dubbele bordestrap.
Haaks achter het schoolhuis aangebouwde vleugel met klaslokalen,
opgericht in 1923 naar ontwerp uit 1914‐18 van architect J. De
Bosscher, van veertien en zeven traveeën.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

141312

Gloriëtte

Melle

Brusselsesteenweg 428 (Melle)

Tot woonhuis vergrote gloriëtte, oorspronkelijk horend bij het Kasteel gloriëttes,
burgerhuizen
de Bueren en ingeplant bij het begin van de platanendreef die leidt
naar dit kasteel. Achtzijdige bakstenen gloriëtte uit midden 18de
eeuw onder tentvormig mansardedak. Lijstgevels met gepikte plint,
geelbepleisterde imitatiehoekkettingen en platte band onder de
omlopende daklijst. Links en achter aangebouwd woonhuis van
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

Melle

1265/1748

gemeentehuize
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen,
gedenktekens

datering

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl
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persoon

Vits Jules (Ontwerper), Vits Jules
(Bewoner)

De Bosscher Joseph (Ontwerper),
De Noyette Modeste (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

141313

Kasteeldomein de Bueren

Melle

Melle

141314

Villa Beau Séjour

Melle

141315

Klooster en college van de paters
Jozefieten

141316

Hoeve, herberg en brouwerij De Rode
Leeuw

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Brusselsesteenweg 428, Kalverhagestraat Waterkasteel omringd door brede vierkante binnengrachten. Aan de
1‐3 (Melle)
achterzijde van het kasteel valt deze walgracht samen met de
buitenste omgrachting. Toegangsbrug over de buitenwalgracht met
ijzeren brugleuningen tussen overhoekse vierkante hardstenen pijlers
met bolbekroning; ijzeren toegangshek tussen ronde ijzeren pijlers.
Waarschijnlijk dateren brug en hek uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Haast vierkant bak‐ en zandstenen kasteel van twee
bouwlagen, onder leien bedaking, in renaissance‐ en
neorenaissancestijl, vermoedelijk opgericht midden 16de eeuw, licht
aangepast in de 18de eeuw en gewijzigd en vergroot eind 19de eeuw.
Twee gelijkaardige en symmetrisch opgestelde paviljoenen met
koetshuis, paardenstal, personeelswoning en gloriëttes, vermoedelijk
uit de eerste helft van de 18de eeuw.

hekken,
hekpijlers,
hondenhokken,
ijskelders,
koetshuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, stallen,
wagenhuizen,
duiventillen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
waterkastelen,
private parken,
dreven,
opgaande
bomen,
gloriëttes

18de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

renaissance,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Melle

Brusselsesteenweg 455 (Melle)

Aan de straat gebouwde neoclassicistische villa van drie traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op een plint in
imitatiebreuksteen en begrensd door hoekpilasters. Rechts lagere
bijbouw van twee bouwlagen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 459 (Melle)

Een deel van het vroeger kloosterpand bleef bewaard in de
zuidvleugel van het complex. Waarschijnlijk daterend uit eind 16de‐
begin 17de eeuw werd dit gebouw verlengd en aangepast in het
derde kwart van de 19de eeuw. Voor 1840 al was ten noorden van de
overgebleven kloostergebouwen een L‐vormig schoolgebouw
toegevoegd dat mogelijk opklom tot eind 18de eeuw en een
classicistische bouwtrant vertoonde. Van de in tweede helft van de
19de eeuw toegevoegde schoolgebouwen zijn de bouwwerken die in
1850 aanvingen naar ontwerp van architect L. Pavot de voornaamste.
Nog een belangrijke uitbreiding van de school met nieuwe lokalen
vond plaats circa 1874. De sschoolboerderij, bakkerij en andere
dienstgebouwen dateren van het laatste kwart van de 19de en de
eerste helft van de 20ste eeuw. De achtzijdige gloriëtte in rococostijl
dateert waarschijnlijk uit het derde kwart van de 18de eeuw.

tuinpaviljoenen,
dreven,
gedenktekens,
hekken,
hekpijlers,
kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

classicisme,
neoclassicisme

Melle

Melle

Brusselsesteenweg 539 (Melle)

Landelijk gebouwencomplex, onlangs verkaveld waarbij twee van de boerenwoninge
grootste vroegere bedrijfsgebouwen van de oorspronkelijke boerderij‐ n, brouwerijen,
hekken,
herberg werden afgescheiden. Boerenwoning met oude kern,
hekpijlers,
minstens 18de eeuw, doch aangepast midden 19de eeuw; van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak. Rechts aansluitende lagere herbergen,
hoeven, stallen
bijbouw van drie traveeën. IJzeren toegangshek tussen ronde
hardstenen pijlers met vierkante dekplaat rechts naast de woning. Op
het achtererf: eenvoudige stalvleugel met eenkamerhuisje onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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Pavot Louis (Ontwerper), Vits
Jules (Ontwerper)
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141317

Kasteel Ter Linden

Melle

Melle

Caritasstraat 35 (Melle)

landhuizen
Kasteel in neoclassicistische stijl, gebouwd rond 1905 door
Verplancke de Diepenhede naar verluidt volgens diens eigen ontwerp.
Inplanting en architecturale uitwerking met accentuerende voorgevel
dusdanig opgevat dat het gebouw ondanks zijn beperkte bouwdiepte
prestigieus overkomt. Gebouwd op een lichte verhevenheid aan het
eind van het kasteelpark achter een U‐vormige vijver en in de as van
de parkingang. Breed ijzeren toegangshek tussen twee zware, gewitte
vierkante hekpijlers met hardstenen sokkel en dekplaat.

141318

Verbrande Bosstede

Melle

Melle

Caritasstraat 37 (Melle)

Eenvoudige, omhaagde kleine boerderij van het langgestrekte type.
Bakstenen boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën, met
zadeldak, uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw.

141319

Burgerhuis

Melle

Melle

Caritasstraat 40 (Melle)

Achterin gelegen burgerhuis, verscholen achter oude beuk. Enkelhuis burgerhuizen
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit midden 19de
eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op gecementeerde
plint.

141320

Kasteeldomein Pycke de ten Aerde

Melle

Melle

Caritasstraat 43‐45, Heidestraat 1 (Melle) L‐vormige buitenplaats vergroot tot een rechthoekig buitenhuis naar
ontwerp van architect Louis Minard, 1842 met omgevend park.
Dubbelhuis van acht traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder
schilddak. Kasteelhoeve met hoog rechthoekig gebouw van twee
verdiepingen en zeven traveeën onder schilddak, vermoedelijk uit
begin 19de eeuw. Koetshuis met paardenstallen van zeven traveeën
en anderhalve bouwlaag, onder schilddak, aanpassing van circa 1875
van een bestaand huis. Ommuurde moestuin met ijzeren toegangshek
tussen vierkante bakstenen hekpijlers, beglaasde houten serre op een
bakstenen voeting en ijskelder van circa 1860 onder heuvel achter de
noordoostelijke kasteelgracht.

private parken, 19de eeuw
walgrachten,
vijvers, stallen,
serres,
paardenstallen,
omheiningsmur
en, moestuinen,
landhuizen,
koetshuizen,
kasteelhoeven,
ijskelders,
hekpijlers,
hekken, dreven

141321

Psychiatrisch ziekenhuis Caritas

Melle

Melle

Caritasstraat 74‐76 (Melle)

Het psychiatrisch ziekenhuis Caritas is een instelling voor vrouwelijke
psychiatrische patiënten opgericht ter vervanging van het vroegere
Sint‐Jozefsgesticht voor krankzinnigen te Gent. Het complex is
belangrijk omwille van zijn paviljoensysteem volgens de toen nieuwe
opvattingen in verband met de psychiatrische ziekenhuisverpleging,
namelijk naar het voorbeeld van eigentijdse Nederlandse en Duitse
modelinstellingen gebouwd. Bouwwerken van 1905‐1911 naar
ontwerp van architect J. Haché.

dokterswoninge voor WO I
n, priëlen,
lijkenhuizen,
parken,
psychiatrische
instellingen,
tuinpaviljoenen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
aalmoezeniersw
oningen

141322

Bedrijfsgebouwen

Melle

Melle

Dorpsplein 21 (Melle)

Ten noordoosten achter de parochiekerk nabij de Schelde‐oever
ingeplante landelijke bedrijfsgebouwen, naar verluidt voorheen
horende bij een steenbakkerij. Oud woonhuis gesloopt en vervangen
door een eenvoudige woning uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Hoge rechthoekige bakstenen dwarsschuur onder afgewolfd
zadeldak. Haaks aangebouwde bakstenen vleugel van een vroeger
wagenhuis met stallen; bakstenen gebouw van vijf traveeën onder
een laag zadeldak.

dorpswoningen, eerste helft
20ste eeuw
gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid,
schuren,
wagenhuizen
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typologie

langgestrekte
hoeven

datering

stijl

voor WO I

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
Minard Louis (Ontwerper)

neoclassicisme,
neogotiek,
neotraditioneel,
eclecticisme

Haché Jan (Ontwerper)
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141323

Parochiekerk Sint‐Martinus

Melle

Melle

Dorpsplein zonder nummer (Melle)

parochiekerken tweede kwart
Romaanse kruiskerk na poging tot vergroting in 1837 wegens
19de eeuw
instorting gesloopt. Aanvang bouw van een volledig nieuwe kerk in
1837 waarvan aanvankelijk de toren instortte; in 1838 opnieuw
opgetrokken, voltooid in 1839 en ingewijd in 1841. Eenvoudige
neoromaanse plattelandskerk naar ontwerp van architect L. Minard
met een driebeukig schip van zes traveeën met ingebouwde vierkante
westtoren, leien zadeldak en koor met driezijdige sluiting.

141324

Boerenburgerhuis

Melle

Melle

Driesstraat 61 (Melle)

Boerenburgerhuis met door haag afgesloten voortuin; vijf traveeën
en één bouwlaag, onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Links twee
vierkante, bakstenen hekpijlers naast een tot autobergplaats
omgevormd bakstenen dienstgebouw met zadeldak.

boerenburgerhu vierde kwart
izen
19de eeuw

141325

Hof ter Geerbos

Melle

Melle

Geerbos 2 (Melle)

Hoeve met boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën, onder
zadeldak, uit de 19de eeuw. Rechts aansluitende dwarsschuur en stal
onder doorlopend zadeldak. Pomp tegen de voorgevel op de
scheiding van het woonhuis en het bijbehorend bedrijfsgebouw.
Afzonderlijk bakhuisje van het samengestelde type.

waterpompen,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

141327

Bunker Av14

Melle

Melle

Geerbos zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141326

Bunker D20

Melle

Melle

Geerbos zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141328

Dokterswoning

Melle

Melle

Gemeenteplein 10 (Melle)

141329

Neoclassicistisch burgerhuis

Melle

Melle

141330

Station van Melle

Melle

141332

Schandpaal

141331

Herdenkingsteken Eerste Wereldoorlog

stijl

plantensoort

context

persoon

neoromaans

Minard Louis (Ontwerper)

Verbouwing van een bestaand rijhuis tot dokterswoning in de tweede dokterswoninge eerste helft
20ste eeuw
helft van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect G. De Vloed. Gele n
bakstenen voorgevel aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid.
Gekleurde glas‐in‐loodramen met geometrische motieven, in de
deurportiek met dokterssymbool.

modernisme

De Vloed Georges (Ontwerper)

Gemeenteplein 11 (Melle)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën,
onder pseudomansardedak, uit eind tweede helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand en
pilastergeleding.

neoclassicisme

Melle

Gemeenteplein 2 (Melle)

Stationsgebouw opgericht aan de spoorlijn Gent‐Brussel in 1837 en in stationsgebouw tweede kwart
en
19de eeuw,
1870 vergroot tot het huidige station. Landelijk station van heden
derde kwart
geelgeschilderde bak‐ en natuursteen in eclectische stijl met
19de eeuw
neoclassicistische ingrediënten. Hoofdgebouw van twee verdiepingen
en vier traveeën, onder schilddak met een zijvleugel van anderhalve
bouwlaag en aanvankelijk vier traveeën, verlengd tot vijf traveeën,
onder een overstekend zadeldak. Gelijkaardige perron‐ en
straatgevel.

Melle

Melle

Gemeenteplein zonder nummer (Melle)

Op het Gemeenteplein, naast het gemeentehuis van Melle, staat een schandpalen
gedeeltelijk oorspronkelijke schandpaal. De paal werd opgericht door
één van de heren van Melle, markiezen van het Land van Rode, uit het
geslacht Rodriquez d'Evora y Vega en zou te dateren zijn tussen 1682
en 1787. Eind 1986 nam de Cultuurraad van Melle het initiatief om op
basis van de teruggevonden en geschonken achthoekige trede en zuil,
de schandpaal op een historisch verantwoorde wijze te
reconstrueren.

Melle

Melle

Gemeenteplein zonder nummer (Melle)

Het gedenkteken voor de Franse vlootfusiliers werd onthuld in 1937 oorlogsgedenkt interbellum
en nog hetzelfde jaar kreeg het op het Concours National des Maîtres‐ ekens
carriers de Belgique de tweede prijs na het Albertmonument te Gent.
Het beeld is van de hand van architect W. Van Hove uit Ukkel in
samenwerking met beeldhouwer J. Bernaerts.

1268/1748

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

eclecticisme

Thienpont Gerard (Ontwerper)

Bernaerts Jules (Ontwerper), Van
Hove Willy (Ontwerper)
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141333

Burgerhuis

Melle

Melle

Geraardsbergsesteenweg 10 (Melle)

burgerhuizen
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak, met geometriserende bak‐ en natuurstenen
lijstgevel met art‐deco‐inslag. Volgens opschrift sluit‐ en gevelsteen
daterend van 1929 en naar ontwerp van architect Georges De Vloed.

141339

Villa

Melle

Melle

Geraardsbergsesteenweg 3 (Melle)

Nabij de Gondebeek gelegen art‐nouveaugetinte villa, volgens
bewaarde plannen een verbouwing uit 1911 door molenaar L. Van
den Hende van een bestaande woning van circa 1880. Dubbelhuis van
twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak met gele bakstenen
lijstgevel geleed door dubbele, groen geglazuurde horizontale
banden. Van de bloemmolen op waterkracht, bleef enkel het
bruggenhoofd bewaard.

141340

Burgerhuis

Melle

Melle

Geraardsbergsesteenweg 4 (Melle)

Alleenstaande woning van twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de
burgerhuizen,
tweede helft van de 19de eeuw waarvan de voorgevel volgens
hekken
archiefstukken van 1931 werd aangepast. Huisnaam Scaldis verwerkt
in het ijzeren hekje van de voortuin. Gecementeerde lijstgevel met art‐
deco‐inslag.

141341

Watertoren

Melle

Melle

Geraardsbergsesteenweg zonder nummer Moderne watertoren, aan de spoorlijn Gent‐Brussel, gebouwd in
(Melle)
1952 naar ontwerp van 1950 van architect Paul Felix, geselecteerd
door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Waterbedeling uit de ingezonden ontwerpen na wedstrijdopgave.
Hyperstatische constructie van 53 meter hoogte. Vierkante
onderbouw en uitkragende cilindrische bakstenen bovenbouw.

watertorens

141342

Kasteelhoeve en hovenierswoning

Melle

Melle

Heusdenbaan 32 (Melle)

Voormalig neerhof van het vroeger nabijgelegen gelegen kasteel,
circa 1975 vervangen door een villa. Hovenierswoning met koetshuis
en paardenstallen gebouwd in U‐vorm. Boerenwoning, waarschijnlijk
opklimmend tot de 18de eeuw maar verhoogd en aangepast in het
vierde kwart van de 19de eeuw. Stallen voorzien van puntvormig
dakvenster met windwijzer. Twee grote korfboogpoorten in het
koetshuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
paardenstallen

141343

Villa

Melle

Melle

Heusdenbaan 46 (Melle)

Kleurrijke villa in eclectische stijl, verbouwing van 1905 van de
vroegere buitenplaats met bijbehorende hoeve van baron Dons‐
Lovendegem uit de eerste helft van de 19de eeuw. Dubbelhuis van
twee bouwlagen met souterrain, voorgevel van vier traveeën, onder
snijdende schilddaken.

hoeven, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141344

Domein voormalig kasteel Steevliet

Melle

Melle

Heusdenbaan 67 (Melle)

Park waarvan de omvang, afgezien van een strook villakavels aan de
Heusdenbaan, nog grosso modo overeenstemt met de begrenzing die
het buitengoed in de tweede helft van de 18de eeuw bezat. Van de
voormalige gebouwen rest nog de als kapel omgebouwde oranjerie.

private parken, 20ste eeuw,
19de eeuw
arcades,
serpentinevijver
s, walgrachten,
toegangsbrugge
n, kapellen
(gebouwen en
structuren),
oranjeries,
omheiningsmur
en, moestuinen,
kasseiwegen,
hekpijlers,
hekken, dreven
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typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
watermolens

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon
De Vloed Georges (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

tweede helft
19de eeuw

na WO II

eerste helft
19de eeuw

Felix Paul (Ontwerper)

eclecticisme

empire

Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)
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141345

De Scheldehoeve

Melle

Melle

Heusdenbaan 75 (Melle)

Hoeve met losse bestanddelen, ingeplant naast de Schelde‐oever.
Boerenerf met centraal gelegen boerenwoning en boomgaard.
Woning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast in de 20ste eeuw.
Bakstenen dwarsschuur met stallen onder pannen zadeldak en
wagenhuis met aanleunende loods en alleenstaand vervallen
bakhuisje.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141346

Café en restaurant

Melle

Melle

Heusdenbaan 79 (Melle)

Café‐restaurant gebouwd in begin 20ste eeuw aan de Schelde‐oever cafés,
naast de vroegere draaibrug. Markante geel en rode bakstenen villa restaurants
in eclectische stijl met lichte art‐nouveau‐inslag. Gesculpteerde
gevelsteen met gebaarde oude man, symbolische voorstelling van de
Schelde, en opschrift.

141347

Villa Weltevreden

Melle

Melle

Jesuitenwegel 16 (Melle)

Oorspronkelijk bakstenen villa van één verdieping met toren tegen de tuinpaviljoenen, vierde kwart
19de eeuw,
villa's
voorgevel, gebouwd circa 1900 met eclectische en art‐nouveau‐
voor WO I
(bouwkundig
inslag. Tot serre verbouwd rechthoekig tuinpaviljoen.
erfgoed)

141348

Cruysvelthoeve

Melle

Melle

Kalverhagestraat 2 (Melle)

Rozegekalkte bakstenen hoeve met losse bestanddelen. Hekpijlers
aan de straat met jaartal 1863. Achterin gelegen en aan verhoogde
spoorwegberm palend boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. In L‐vorm links aangebouwde
koestalvleugel met een hogere dwarsschuur onder zadeldaken. Aan
de straat palende bedrijfsvleugel met wagenhuis, oven, paarden‐ en
varkensstal met blinde straatgevel.

boerenwoninge
n,
paardenstallen,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141349

Hoeve

Melle

Melle

Kalverhagestraat 21 (Melle)

Hoeve van het semigesloten type, deels omsloten door een haag. L‐
vormig boerenhuis in oorsprong mogelijk opklimmend tot eind 18de
eeuw. In U‐vorm gebouwde bakstenen aanhorigheden tegenover het
boerenhuis onder snijdende zadeldaken.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

141351

Kasteeldomein Hof Ter Camere

Melle

Melle

Kalverhagestraat 7‐9 (Melle)

Eerste vermelding van het goed in 1429 maar in oorsprong als site
met walgracht mogelijk nog ouder. Gemetste en gekasseide
toegangsbrug en ijzeren toegangshek tussen vierkante hekpijlers met
dekplaat en schamppaal. Bescheiden zomerverblijf in empirestijl,
gebouwd eind eerste kwart van de 19de eeuw op de fundamenten
van het vroeger speelgoed. Onderkelderd dubbelhuis van twee en een
halve bouwlaag met plat dak en omgevend park. Landelijk bijgebouw,
oorspronkelijke oranjerie, paardenstallen en koetshuis uit de eerste
helft van de 19de eeuw, in de zuidwestelijke hoek van het park.

hekken, hoeven, eerste helft
19de eeuw
kasseiwegen,
koetshuizen,
landhuizen,
oranjeries,
paardenstallen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
vijvers, dreven,
private parken

141354

Bunker B44

Melle

Melle

Kalverhagestraat zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

1270/1748

datering

eerste helft
20ste eeuw

stijl

eclecticisme

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

empire

plantensoort

context

persoon
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141353

Bunker B43

Melle

Melle

Kalverhagestraat zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141352

Bunker B42

Melle

Melle

Kalverhagestraat zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141361

Neoclassicistisch burgerhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 102 (Melle)

Neoclassicistisch burgerhuis in een ommuurde tuin en naar verluidt
vroeger met geschilderd opschrift, Scheldezicht. Dubbelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1890. Gewit
ijzeren hekwerk met toegangshek tussen ronde ijzeren pijlers ter
breedte van de voorgevel in de bakstenen omheiningsmuur.

burgerhuizen, vierde kwart
19de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en

141362

Burgerhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 35 (Melle)

Burgerwoning met eclectische inslag, van vier traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, daterend van circa 1900. Links
aanleunend koetshuis met trapgevel.

koetshuizen,
burgerhuizen

141363

Directeurswoning van het Heilig
Hartklooster

Melle

Melle

Kloosterstraat 54 (Melle)

Directeurswoning van het Heilig Hartklooster, opgericht in een ruime,
ommuurde tuin tegenover het klooster. Neogotisch bakstenen
dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder snijdende
zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. In de bakstenen
muur en tegenover de deur van de woning opgericht bakstenen
poortgebouw met neogotische inslag: tuitgevel met schouderstukken
op geprofileerde natuurstenen imposten. Tot een spitsboog
versmallend spaarveld van de poort voorzien van een nis met Heilig
Hartbeeld.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
omheiningsmur
en,
gevelniskapelle
n

141364

Herenhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 55 (Melle)

Herenhuis in een ommuurde tuin, waarschijnlijk een vroegere
buitenplaats. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën,
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Tegen beide
zijgevels aangebouwd vroeger koetshuis. Tussen het gevelbrede
ijzeren hekwerk in de omheiningsmuur tegenover de achtergevel, en
de Schelde‐oever ingeplant bakstenen bijgebouw met zadeldak.
Bakstenen wegkapel, gelegen op de hoek Pontstraat met sluitsteen
van spitsboog met jaartallen 1775 en 1950.

tweede helft
bijgebouwen,
18de eeuw
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141365

Boerenburgerhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 60 (Melle)

boerenburgerhu derde kwart
Voormalig buitenverblijf of lusthof, naar verluidt voorheen met
izen
18de eeuw
toegangsdreef en een tuin tot aan de Brusselse steenweg. Achterin
gelegen en vrijstaand boerenburgerhuis met jaartal 1771 op een
gevelsteen in de rechter zijgeveltop. Dubbelhuis met één bouwlaag en
vijf traveeën, onder zadeldak. Links en rechts bijbouw van één
bouwlaag met plat dak.

141366

Burgerhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 70 (Melle)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, van circa burgerhuizen
1900, met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met
neoclassicistische inslag. Smallere deurtravee geaccentueerd door
een balkon met ijzeren leuning en een dakvenster met driehoekig
fronton tussen voluutvormige vleugelstukken met bolornament.

141367

Burgerhuis

Melle

Melle

Kloosterstraat 72 (Melle)

Gelijkaardige lijstgevel als nummer 70 maar zonder balkon en
dakvenster.
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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141368

Langgestrekte hoeve

Melle

Melle

Kouterslag 4 (Melle)

Eenvoudige hoeve van het langgestrekte type op een deels omhaagd
erf met boomgaard links. Dubbelhuis van één bouwlaag en vier
traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de
eeuw. Rechts onder een doorlopend zadeldak, aansluitend
bedrijfsgebouw met lage getoogde staldeuren en een hoge
rechthoekige schuurpoort.

boomgaarden,
waterpompen,
langgestrekte
hoeven

18de eeuw

141369

Bunker D18

Melle

Melle

Langemunt 1 (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
elk met een schietopening voor mitrailleur.

141370

Hoeve De Langeminte

Melle

Melle

Langemunt 3 (Melle)

Bescheiden hoeve. Boerenwoning met zijdelings en haaks vooraan
aangebouwde stallen. Woning van één bouwlaag en vier traveeën
met zadeldak, uit de 19de eeuw. Aan de straatzijde naast het ijzeren
toegangshek gebouwd bakstenen bakhuisje van het samengestelde
type.

141371

Vrije kleuterschool

Melle

Melle

Lindestraat 21 (Melle)

gevelniskapelle voor WO I
Vrije kleuterschool van de zusters van Sint‐Vincentius a Paulo van
Sint‐Denijs‐Westrem. Bakstenen schoolgebouw van één verdieping en n,
elf traveeën horizontaal geritmeerd door grijze bakstenen banden en kleuterscholen
rechte muizentandfriezen.

141372

Buitenhuis

Melle

Melle

Lindestraat 85‐87 (Melle)

Kleine, minstens sinds de 18de eeuw behuisde site omringd door een
U‐vormige walgracht doch voorts geen historische gegevens
voorhanden. In de tweede helft van de 19de eeuw vergroot. Huis van
anderhalve bouwlaag en vijf traveeën met zadeldak, tussen
zijtrapgevels met omlijste topoculus. Gecementeerde gevels met
imitatiehoekblokken en deels aangepaste muuropeningen. Vier
hardstenen pijlertjes met geprofileerde bekroning markeren de
toegangsdreef aan de straat.

dreven, hekken, 18de eeuw,
tweede helft
landhuizen,
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
walgrachten

141373

Lindemolen

Melle

Melle

Lindestraat zonder nummer (Melle)

De Lindemolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier, gebouwd in 1847 en grondig verbouwd in 1870. Na de
oorlog werd de kap gedicht met een betonplaat. Het draaiende werk
werd verwijderd en de berg afgegraven. In 2010 werd de romp
herbestemd tot een woonruimte.

windmolens

141374

Burgerhuis

Melle

Melle

Oude Heirbaan 9 (Melle)

Oorspronkelijk een alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en burgerhuizen
vijf traveeën, onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw
maar met latere aanpassingen.

141375

Villa in nieuwe zakelijkheid

Melle

Melle

Palmstraat 2 (Melle)

Kleine bakstenen villa met plat dak, in nieuwe zakelijkheid, daterend
van circa 1930. Interpenetratie van een gestrekt en staand
balkvolume met in de hoek van beide volumes, een afgeronde
deurportiek met stoep.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141376

Ensemble van dorpswoningen

Melle

Melle

Pontstraat 11‐17 (Melle)

Ensemble van rijhuizen en een hoekhuis in seriebouw, uit eind 19de
eeuw. Enkelhuizen van twee traveeën onder pannen zadeldak en
aansluitend schilddak boven het ruimere hoekhuis.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

141380

Rossaerthoeve

Melle

Melle

Proefhoevestraat 16‐18 (Melle)

Rossaerthoeve, in 1920 aangekocht door de rijksuniversiteit van Gent
voor de oprichting van een Proefhoeve voor de Faculteit van de
Landbouwwetenschappen. Bestaande hoevegebouwen in 1921
vergroot en aangepast tot een 20st‐eeuwse herenhoeve. Later nog
uitgebreid en gemoderniseerd complex tot een gemengd bedrijf.
Landelijke woning met regionalistische inslag van twee bouwlagen
onder snijdende zadeldaken en ingebouwde centrale toren.

boerenwoninge interbellum
n,
duivenverblijve
n, hoeven,
stallen

1272/1748

stijl

interbellum

boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

art deco

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

modernisme

plantensoort

context

persoon
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141381

Boerenwoning

Melle

Melle

Proefhoevestraat 17 (Melle)

Zijdelings aan de straat palende lage boerenwoning van één
bouwlaag met zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot eind 18de
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

141383

Bunker C17

Melle

Melle

Proefhoevestraat zonder nummer (Melle) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes, elk
voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141382

Bunker B41

Melle

Melle

Proefhoevestraat zonder nummer (Melle) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141384

Villa in cottagestijl

Melle

Melle

Ruitersdreef 1 (Melle)

Ruime villa in cottagestijl daterend van circa 1910 en gebouwd naar
ontwerp van architect Achille Marchand. Smaakvolle en attractieve
realisatie met een levendig volumespel onder meer door de
verspringende daken, de verschillende uitbouwen, erkers,
deurportieken en terrassen.

141385

Bunker B40

Melle

Melle

Sint‐Bavostraat zonder nummer (Melle)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141386

Villa

Melle

Melle

Spijkersdreef 1 (Melle)

Ruime villa in regionalistische Vlaamse landelijke stijl, gebouwd in de villa's
(bouwkundig
jaren 1940‐44 naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gewitte
erfgoed)
bakstenen constructie met vrij opvallend en speels dakvolume van
rode pannen zadeldaken.

WO II

141387

Sint‐Franciscusinstituut

Melle

Melle

Tuinstraat 105 (Melle)

Sint‐Franciscusinstituut, klooster en meisjesschool van de zusters
franciscanessen afkomstig van het Crombeen te Gent, opgericht in
1883. Oorspronkelijk kloostergebouw in neogotische stijl, met U‐
vormige aanleg achter een smalle voortuin. Bakstenen vleugels van
twee bouwlagen op souterrain, onder steile zadeldaken. Tegen de
achtergevel van het hoofdgebouw aangebouwde galerij onder
lessenaarsdak.

141388

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Onbevlektparochie

Melle

Melle

Tuinstraat 90 (Melle)

vierde kwart
pastorieën,
Oorspronkelijk alleenstaand dubbelhuis met voortuintje, met
gevelniskapelle 19de eeuw
eclectische inslag, uit eind 19de eeuw; latere uitbreiding links
n
aansluitend bij de rijbouw. Lijstgevel met hoeklisenen en licht
uitspringende deurtravee. Brede deur, bekroond door een driehoekig
pseudofronton met kruisbekroning en een eenvoudige gevelnis.

141389

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt Melle

Melle

Tuinstraat zonder nummer (Melle)

parochiekerken derde kwart
Oorspronkelijk een kapel, in 1954 verheven tot parochiekerk. Naar
19de eeuw
het noordoosten georiënteerde kapel met koor aan de straatzijde
waartegen ten zuiden later het Sint‐Franciscusinstituut werd
aangebouwd. Eenbeukige kapel van zes traveeën eindigend op een
recht gesloten koor van vier traveeën en gebouwd in neogotische stijl.

141390

Dorpswoning

Melle

Varingstraat 15 (Melle)

Rest van eenheidsbebouwing. Enkelhuis in eenheidsbebouwing van
één bouwlaag en twee traveeën, met zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

Melle

1273/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
onderwijsgebou
wen

datering

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

stijl

cottagestijl

plantensoort

context

persoon

Marchand Achille (Ontwerper)

Hoge Charles (Ontwerper)

neogotiek
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141391

Kasteeldomein De Varens

Melle

Melle

Varingstraat 23 (Melle)

Het kasteeldomein de Varens omvat het kasteel, grotendeels
omgeven door een waterpartij, in een landschappelijk park met
typische afhangende bijgebouwen. Het kasteel verkreeg zijn huidig
uitzicht voornamelijk in 1901‐1902 bij de vergroting ervan door de
toenmalige eigenaar, baron de Saint‐Génois des Mottes. Het
koetshuis met paardenstallen en het speelhuis werden in diezelfde
jaren gebouwd. IJskelder naast de toegangsweg vooraan in het park,
gebouwd circa 1816.

tuinpaviljoenen,
landhuizen,
private parken,
koetshuizen,
paardenstallen,
ijskelders,
hekpijlers,
serres,
tuinbruggen,
vijvers,
walgrachten,
keermuren,
ommuurde
moestuinen,
opgaande
bomen

voor WO I,
eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I, voor
WO I, voor WO
I, eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

cottagestijl,
empire, neo‐
empire,
eclecticisme

141392

Hoeve Avertuunstede

Melle

Melle

Vossenstraat 138 (Melle)

Semigesloten hoeve met een naar het zuiden georiënteerde
boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak
uit midden 19de eeuw. Ten westen haaks aangebouwde bakstenen
dwarsschuur en wagenhuis met zadeldak. Oostelijke erfzijde
afgesloten door een stalvleugel, voorzien van een houten laadvenster.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141394

Twee burgerhuizen

Melle

Melle

Zwaantjesstraat 1‐3 (Melle)

Twee burgerhuizen die samen één bouwblok van twee verdiepingen burgerhuizen
vormen bestaande uit een zijdelings aan de straat palend diephuis
van vier traveeën en een rechts aanpalend kleiner enkelhuis van drie
traveeën, onder een schilddak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevels met imitatiebanden op de begane grond
en horizontaliserende versierde borstwering.

141395

Rij arbeiderswoningen

Melle

Melle

Zwaantjesstraat 14‐30 (Melle)

arbeiderswonin voor WO I
In serie gebouwde rij arbeiderswoningen daterend van circa 1905.
gen
Enkelhuizen van twee traveeën en anderhalve bouwlaag met
repeterend schema tot nummer 26; nummer 30 met vier traveeën en
zijdelings aanpalende stal.

141396

Twee burgerhuizen

Melle

Melle

Zwaantjesstraat 21‐23 (Melle)

burgerhuizen
Twee bloemistenwoningen van hetzelfde type met gecementeerde
lijstgevels met dubbelhuisopstand, horizontale lijsten en
steekboogvormige muuropeningen. Alleenstaande burgerhuizen van
twee bouwlagen en drie traveeën, onder schilddak, van circa 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

142089

Pastorie

Melle,
Oosterzele

Gijzenzele

Brielstraat 46 (Oosterzele)

Vermeldenswaardig als plek waar vroeger de pastorie van Gijzenzele hoeven,
en Gontrode gelegen was, nadien hoeve Schollaert. Aan de straat een pastorieën
gemoderniseerd dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën
met zadeldak, waarschijnlijk uit midden 19de eeuw. Middenin de
afsluiting van de voortuin: naar verluidt hergebruikte hardstenen
boog met geblokte rechtstanden en gebogen kroonlijst met jaartal
1764.

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142169

Hoeve met aanhorigheden

Melle,
Oosterzele

Gijzenzele

Langestraat 21 (Oosterzele)

Boerenwoning achter een boomgaard omheind door een haag van
meidoorn, beuk en hulst. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven
traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw, met drie zandstenen
kruiskozijnen en één bolkozijn, met zandstenen negblokken. Pomp
met watervergaarbak tegen de deurtravee tegenover een oude
waterput. Aansluitende koestallen met een getoogde staldeur in de
achtergevel. Verder nog kalver‐ varkensstallen, Zijdelings
aanleunende kalverstal met brasbakken, onder lessenaarsdak. Op het
achtererf: begroeide heuvel met overwelfde aardappelkelder.

1274/1748

vierde kwart
19de eeuw

aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven,
stallen,
waterpompen,
waterputten,
bakovens

plantensoort

context

persoon
Dervaes Albert (Ontwerper)
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144951

Villa met koetshuis

Melle, Wetteren Wetteren

Brusselsesteenweg 1, 1A‐C, Kloosterstraat Vrijstaande villa in eclectische stijl naar ontwerp van architect Leon
5 (Wetteren)
De Keyser van 1921. Ten oosten voormalig koetshuis en paardenstal
uit 1828.

tweede kwart
hekken,
omheiningsmur 19de eeuw,
en, koetshuizen, interbellum
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

141417

Hoeve van het semigesloten type

Merelbeke

Bottelare

Bottelaredries 1 (Merelbeke)

Kleine hoeve van het semigesloten type. In U‐vorm opgestelde
hoevegebouwen rondom een bescheiden rechthoekig erf,
toegankelijk via een overzolderde doorgang tegenover de met
bakstenen geplaveide strook voor de woning. Boerenhuis van één
bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak, uit de eerste helft van
de 19de eeuw met latere aanpassingen.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw,
n, hoeven,
waterpompen vierde kwart
19de eeuw

141430

Karmelietenklooster

Merelbeke

Bottelare

Diepestraat 13 (Merelbeke)

Stichting in 1667 van een klooster voor twaalf tot vijftien Lieve‐
Vrouwebroeders of geschoeide karmelieten door Bertolf de Paix en
zijn zus Josine, ter bevordering van de Sint‐Annadevotie te Bottelare.
Een rechte toegangsdreef met dubbele bomenrij leidt naar het
achterin gelegen classicistisch getint vroeger kloosterpand met U‐
vormige aanleg uit het derde kwart van de 18de eeuw en
achterliggend park in landschapsstijl. Voorkant van de vrijwel
vierkante binnenplaats afgesloten door een poortgevel uit het laatste
kwart van de 19de eeuw.

dreven, hekken,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

141429

Vijf arbeidershuizen

Merelbeke

Bottelare

Diepestraat 2‐10 (Merelbeke)

Vijf arbeidershuisjes in eenheidsbebouwing gebouwd circa 1900.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw,
voor WO I

141431

Boerenburgerhuis

Merelbeke

Bottelare

Diepestraat 30 (Merelbeke)

Achterin gelegen boerenburgerhuis van één bouwlaag en acht
traveeën, onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenburgerhu eerste helft
izen
19de eeuw

141432

Hoeve

Merelbeke

Bottelare

Diepestraat 36 (Merelbeke)

Kleine hoeve uit de 19de eeuw bestaande uit een achterin gelegen
boerenwoninge 19de eeuw
boerenwoning en een half omsloten voorerf met ijzeren toegangshek. n, hekken,
hoeven,
waterpompen

141435

Pastorie Sint‐Annaparochie met tuin

Merelbeke

Bottelare

Dorpsstraat 2 (Merelbeke)

Schuin ingeplant op de hoek van de straat met voornamelijk
achterliggende ommuurde tuin. Oorspronkelijk een dubbelhuis van
slechts één bouwlaag en vijf traveeën; gevelsteen met jaartal 1773
boven de deur in de achtergevel. Aangepast met toevoeging van een
bovenverdieping in het midden van de 19de eeuw.

derde kwart
koetshuizen,
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen

141434

Sint‐Anna‐ommegang

Merelbeke

Bottelare

Dorpsstraat 4, 14, Koning Albert I‐Plein
zonder nummer, Lindestraat zonder
nummer, Pontstraat zonder nummer, Rid.
A. Stas de Richellelaan 21, Sint‐Annastraat
zonder nummer (Merelbeke)

De ommegang omvat als eerste statie een grotere kapel of
hoofdkapel in de noordwesthoek van het Koning Albert I‐plein. Tussen
deze Sint‐Annakapel en de parochiekerk werden in 1868 zeven
ommegangskapellen heropgericht. Als negende statie in de
ommegang fungeert een kruisbeeld op het kerkhof voor de kerk.

ommegangen,
kruisen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen,
kapelbomen

141458

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Bottelare

Gentbos 1 (Merelbeke)

Kleine hoeve met losse bestanddelen en een zuidelijk georiënteerd
boerenhuis met achtergevel aan de straatkant. Woning van één
bouwlaag en vier traveeën met aansluitende staltravee, onder
zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten
zuidoosten bescheiden stallen met gewitte erfgevel; vergroot bakhuis
ten zuidwesten.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, stallen,
waterpompen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1275/1748

typologie

datering

stijl
eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

plantensoort

context

persoon
De Keyser Leon (Ontwerper)
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141460

Koetshuis

Merelbeke

Bottelare

Gentbos 8 (Merelbeke)

aardappelkelder eerste kwart
Koetshuis van het buitengoed de Volder, heden hoeve. Vrij groot
19de eeuw
rechthoekig gebouw van twee verdiepingen met lijstgevels van vijf en s, ijskelders,
drie traveeën, onder schilddak, waarschijnlijk gebouwd in het begin koetshuizen
van de 19de eeuw. Ten zuiden bijbehorende aardappelkelder,
mogelijk oorspronkelijk de ijskelder van het buitengoed.

141459

Buitengoed de Volder

Merelbeke

Bottelare

Gentbos 8‐10 (Merelbeke)

Buitengoed de Volder waarvan de lusthof vroeger ook het park
behelsde van het Kasteel van Bottelare. Heden alleenstaand lang
rechthoekig gebouw in een deels omhaagde tuin, naar verluidt
vroeger ook gebruikt als gendarmerie. Woonvleugel van twee
bouwlagen en negen traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk
gebouwd in het begin van de 19de eeuw. Ten zuiden bijbehorend
wagenhuis.

koetshuizen,
landhuizen

eerste kwart
19de eeuw

141501

Burgerhuis

Merelbeke

Bottelare

Koning Albert I‐Plein 17 (Merelbeke)

Breedhuis met beraapte lijstgevel van twee bouwlagen en vijf
traveeën, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

141502

Villa Rodenbuck

Merelbeke

Bottelare

Koningin Astridlaan 19 (Merelbeke)

Grote villa met eclectische en art‐nouveau‐inslag daterend van circa
1904. Omringende beboomde tuin met afsluiting aan de straatkant:
ijzeren hekwerk op muurtje tussen pijlers met zelfde parement als de
villa.

hekpijlers,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

141503

Rij arbeiderswoningen in
eenheidsbebouwing

Merelbeke

Bottelare

Koningin Astridlaan 21‐29 (Merelbeke)

Rij arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing met jaarsteen 1899.
Twee verdiepingen van in totaal vijftien traveeën, onder zadeldak.
Twee bredere vensterrisalieten, respectievelijk in de tweede en
voorlaatste travee, eindigend op een trap‐ en puntgevel met gevelnis.

arbeiderswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
gevelniskapelle
n

141510

Burgerhuis en schoollokaal

Merelbeke

Bottelare

Lindestraat 14 (Merelbeke)

Alleenstaande voormalige woning en schoollokaal; twee bouwlagen burgerhuizen, 18de eeuw,
en vier traveeën onder een zadeldak, waarschijnlijk uit de 18de eeuw onderwijsgebou vierde kwart
19de eeuw
wen
maar met latere aanpassingen. Verankerde en gecementeerde
lijstgevel beschilderd met imitatiebaksteen en ‐zandsteen rondom de
muuropeningen.

146392

Dokterswoning

Merelbeke

Bottelare

Lindestraat 15, 15A (Merelbeke)

Alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Latere bijbouwen
onder meer afzonderlijke vleugel met koetshuis en stallen uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

dokterswoninge tweede kwart
n, koetshuizen, 19de eeuw,
tweede helft
stallen
19de eeuw

141511

Hoeve met voorheen brouwerij en stokerij Merelbeke

Bottelare

Lindestraat 9‐10, 11 (Merelbeke)

In de zuidwestelijke hoek van de straat ingeplant landelijk ensemble
gevormd door een traditionele dorpswoning en vroegere
aanhorigheden. Voormalige hoeve met stokerij en brouwerij,
voorheen opgenomen in een complex met gesloten aanleg en een
rechthoekige binnenplaats. Aan de oostelijke erfzijde: breedhuis van
twee bouwlagen en zes traveeën onder schilddak, in kern
opklimmend tot de 18de eeuw maar met latere aanpassingen.

brouwerswonin 18de eeuw
gen, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren

141512

Parochie‐ en bedevaartkerk Sint‐Anna met Merelbeke
kerkhof

Bottelare

Lindestraat zonder nummer (Merelbeke)

Barokke plattelandskerk van baksteen en Balegemse zandsteen met
eenvoudige plattegrond. De opbouw van de kerk ving aan in 1641 en
werd in 1663 beëindigd. Omheind, vergroend kerkhof met een
collectie aan graftekens vanaf de tweede helft 19de eeuw tot eind
20ste eeuw. Neogotische houten portiek met calvariebeeldengroep in
de oksel tussen de westelijke toren en de zuidelijke zijbeuk.

calvariebergen,
bedevaartkerke
n,
parochiekerken,
kerkhoven,
militaire
ereperken,
oorlogsgedenkt
ekens,
omheiningsmur
en

1276/1748

typologie

datering

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

barok

Bureau Théophile (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)
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141526

Boerenarbeiderswoning

Merelbeke

Bottelare

Molenhoekstraat 3 (Merelbeke)

boerenarbeider 19de eeuw
Goed bewaarde boerenarbeiderswoning van één bouwlaag en drie
traveeën, onder zadeldak uit de 19de eeuw. Kleine stal tegenover het swoningen,
stallen
huis aan de straatkant.

141531

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Bottelare

Motsenstraat 113 (Merelbeke)

Kleine hoeve met losse bestanddelen. Met de achtergevel naar de
straat gekeerd zuidoostelijk georiënteerde boerenwoning van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit eind 18de eeuw. Haaks
aansluitende lage stallen van drie traveeën. Ten zuiden, bakhuisje van
het samengestelde type en ten oosten, verankerde bakstenen
dwarsschuur van twee traveeën met zadeldak.

141541

Bunker B29

Merelbeke

Bottelare

Onderstandwegel zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte twee bunkerruimtes met
een schietopening voor een mitrailleur en één observatiekoepel.

141546

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Bottelare

Poelstraat 190 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen met in landelijke stijl gerenoveerde
boerenwoning met bewaarde indeling en jaartal 1745 in moerbalk
van de houten zoldering. Zuidelijk georiënteerde woning van één
bouwlaag en vijf traveeën met zadeldak.

141547

Hoekhuis

Merelbeke

Bottelare

Poelstraat 228 (Merelbeke)

dorpswoningen, eerste helft
Hoekhuis van anderhalve bouwlaag op de hoek met de Rood
20ste eeuw
Beeldekenstraat, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bescheiden pijlerkapellen
landelijke bakstenen woning, vermeldenswaard omwille van de
samen met de woning gebouwde pijlerkapel tegen de
hoekafschuining van de door oranje bakstenen muurvelden
gemarkeerde zijgevel.

141548

Bunker B31

Merelbeke

Bottelare

Poelstraat zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

141553

School en klooster Onze‐Lieve‐Vrouw
Visitatie

Merelbeke

Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 19 (Merelbeke) Kleuter‐ en lagere meisjesschool met pensionaat en klooster van de
zusters van Onze‐Lieve‐Vrouw Visitatie. Schoolgebouwencomplex op
de hoek van de Dorpsstraat. Oorspronkelijk bakstenen gebouw met U‐
vormige plattegrond en min of meer symmetrische opbouw, in
neoclassicistische stijl opgetrokken in 1864‐1866 naar ontwerp van
architect L.J. Beaufays. Voorpleintje tussen beide aan de straat
palende zijrisalieten afgesloten door een muur met centrale
rechthoekige toegangspoort.

141554

Bunker B30

Merelbeke

Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 24 (Merelbeke) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141555

Villa des Jasmins

Merelbeke

Bottelare

hekken, villa's
Rid. A. Stas de Richellelaan 25 (Merelbeke) Bakstenen villa met leien bedaking en een centrale vierkante toren
met koepel onder achtkantige lantaarn, daterend van circa 1905. Tuin (bouwkundig
aan de straat afgesloten door een laag ijzeren hek met art‐nouveau‐ erfgoed)
inslag.

voor WO I

141556

Dorpswoning en olieslagerij

Merelbeke

Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 5 (Merelbeke)

Lang breedhuis van één bouwlaag, in kern opklimmend tot de 17de
eeuw maar met latere aanpassingen en vergrotingen. Voormalige
olieslagerij achteraan op het gekasseide erf. Rechthoekig bakstenen
bedrijfsgebouw van zes traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak;
jaartal 1849 aangegeven door middel van gewitte cijfers. Haaks
aansluitend lager koetshuis.

1277/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

interbellum

tweede kwart
hoeven met
18de eeuw
losse
bestanddelen,
schuren, stallen,
boerenwoninge
n, hoeven,
waterpompen

interbellum

derde kwart
internaten,
kleuterscholen, 19de eeuw,
voor WO I
kloosters,
lagere scholen

dorpswoningen, 17de eeuw,
tweede kwart
koetshuizen,
19de eeuw
oliefabrieken

neoclassicisme

Beaufays Louis J. (Ontwerper)
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141557

Burgerhuis

Merelbeke

Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 6 (Merelbeke)

Burgerhuis omringd door een ruime beboomde tuin, aan de straat
afgesloten door een gewitte bakstenen muur, geritmeerd door
vierkante pijlers, waarvan vier met siervaasbekroning naast het
ijzeren toegangshek. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier
traveeën, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw maar
met oudere kern.

burgerhuizen, tweede helft
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

141558

Notariswoning

Merelbeke

Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 8 (Merelbeke)

koetshuizen,
Notariswoning in neoclassicistische stijl, gebouwd circa 1877 door
notaris E. De Saegher op de plaats van een oudere woning. Achterin notariswoninge
n, stallen
gelegen dubbelhuis van twee en een halve bouwlagen en vijf
traveeën, met schilddak. Voorplein aan weerszij afgesloten door lage,
vroegere dienstvleugels, stallen en koetshuis, die naar verluidt
zouden dateren van circa 1690, maar aangepast werden in de 20ste
eeuw.

141569

Dorpswoning

Merelbeke

Bottelare

Sint‐Annastraat 39 (Merelbeke)

Zijdelings aan de oude rooilijn palend dubbelhuis van één bouwlaag
en vier traveeën, onder een zadeldak, waarschijnlijk uit het midden
van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141570

Dorpswoning

Merelbeke

Bottelare

Sint‐Annastraat 41 (Merelbeke)

Alleenstaande dorpswoning van twee bouwlagen en drie traveeën,
onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

141571

Dorpswoning

Merelbeke

Bottelare

Sint‐Annastraat 58 (Merelbeke)

Schuin ingeplante alleenstaande dorpswoning van één bouwlaag en
drie traveeën, onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

141545

Kasteeldomein van Bottelare

Merelbeke

Bottelare,
Merelbeke

Poelstraat 184, 188 (Merelbeke)

Gebouwd in 1875 op de grenslijn van Bottelare en Merelbeke met
omgevend park. Neoclassicistisch kasteel van bak‐ en zandsteen met
eclectische inslag; constructie van twee verdiepingen op souterrain
met asymmetrische plattegrond door de in‐ en uitsprongen aan elke
zijde van de rechthoekige basisvorm. Ten noordoosten van het kasteel
de bijgebouwen van het kasteel.

vierde kwart
bijgebouwen,
private parken, 19de eeuw
serpentinevijver
s,
gevelniskapelle
n, landhuizen

141423

Parochiekerk Sint‐Aldegonde met kerkhof Merelbeke

Lemberge

Burg. Maenhautstraat 14 (Merelbeke)

Georiënteerde pseudobasilicale kerk met omringend, deels ommuurd
en vergroend kerkhof. Ontwerp van 1873 door architect M. De
Noyette voor een nieuwe kerk waarbij de bewaarde 16de‐eeuwse
toren in neogotische zin werd aangepast. Op het kerkhof staat een
collectie van 20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
calvariebergen,
funeraire
constructies,
borstbeelden

tweede kwart
16de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141424

Burgerhuis

Merelbeke

Lemberge

Burg. Maenhautstraat 9 (Merelbeke)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën, onder een zadeldak, uit het derde kwart
van de 19de eeuw. Eenvoudige bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met bekronend hoofdgestel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

141425

't Goed te Idegem

Merelbeke

Lemberge

Burg. Van Gansberghelaan 5 (Merelbeke)

Vroeger omgrachte achterin gelegen hoeve met geasfalteerde
toegangsweg aanvangend bij twee bakstenen hekpijlers. Lang
zuidelijk georiënteerde boerenwoning, vroeger opgevat als
tweegezinswoning. Eén bouwlaag en negen traveeën, met zadeldak,
uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten zuidoosten in U‐vorm
gebouwde dienstvleugels met dwarsschuur, stallen en wagenhuis
rondom gemetste mestvaalt.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

1278/1748

datering

vierde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neoclassicisme

neogotiek

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Devreese Godefroid (Ontwerper)
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141426

Gemeentehuis van Lemberge

Merelbeke

Lemberge

Burg. Van Gansberghelaan 77 (Merelbeke) Ingeplant op een omhaagd driehoekig grasperk op het kruispunt met gemeentehuize na WO II
de weg Gontrode‐Bottelare, volgens een opschrift in de gedenksteen n
gebouwd in 1956 naar ontwerp van architect Dom. Antoine Maes van
de Benedictijnerabdij te Dendermonde. Pittoresk klein landhuis naar
patroon van de traditionele bak‐ en zandsteenbouw en van een
jachtpaviljoen van keizerin Maria Theresia.

141427

Pastorie van de Sint‐Aldegondeparochie
met tuin

Merelbeke

Lemberge

Burg. Van Gansberghelaan 83 (Merelbeke) De parochie behoorde oorspronkelijk tot het patronaatsrecht van de
Sint‐Salvatorsabdij van Ename. Het huidige pand werd gebouwd in
1871 door pastoor H. Steppe en burgemeester Van Gansberghe naar
ontwerp van E. de Perre‐Montigny. Rechts staat een bakstenen
koetshuis en paardenstal met zadeldak. Het pand is gelegen in een
fraaie ommuurde tuin met rechthoekige vijver doch zonder
uitgesproken aanleg.

derde kwart
koetshuizen,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
paardenstallen,
pastorieën,
wintertuinen,
pastorietuinen

141428

Molenwijkhoeve

Merelbeke

Lemberge

Burg. Van Gansberghelaan 93‐95
(Merelbeke)

Hoeve en vroeger woonhuis van de familie Van Gansberghe.
Ensemble met behouden U‐vormige aanleg van de vroegere hoeve.
Achterin gelegen zuidoostelijk georiënteerde boerenwoning van vijf
traveeën en twee bouwlagen en rechts aanbouw van één bouwlaag
en vier traveeën, met zadeldak. Jaarankers 1752 in de rechter
zijgevel, tweede bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de
19de eeuw, Bedrijfsvleugel aan de westelijke voorerfzijde met deels
bewaarde vroegere dwarsschuur en wagenhuis. Parallelle
dienstvleugel aan de overzijde van het erf.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren,
wagenhuizen

141436

Goed ten Ulenbrouck

Merelbeke

Lemberge

Driesstraat 1 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen. Voorerf gedeeltelijk afgesloten door
een omheiningsmuur en een ijzeren hek met toegangshek tussen
zware, vierkante bakstenen pijlers. Zuidelijk georiënteerde
boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak,
waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw. Gewitte bakstenen
dwarsschuur tegenover de woning.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

141437

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Lemberge

Driesstraat 2 (Merelbeke)

Zuidelijk georiënteerde boerenwoning van één bouwlaag met
aansluitende stallen links, onder zadeldak, in kern waarschijnlijk uit
de 18de eeuw. Op het voorerf ingeplante bakstenen dwarsschuur van
vijf traveeën met een centrale rechthoekige doorrit en zadeldak.
Linker zijpuntgevel met muurvlechtingen, drie rijen luchtgaten en
topankers die het jaartal 1766 vormen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

141468

Bunker B32

Merelbeke

Lemberge

Heiwegel zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

141504

Schuur

Merelbeke

Lemberge

Landskoutersesteenweg 37 (Merelbeke)

Gedeeltelijk in het laatste kwart van de 20ste eeuw tot woning
omgebouwde schuur aan de zuidoostelijke erfzijde van een
voormalige hoeve. Lange ruime rechthoekige dwarsschuur met
bakstenen gevels en zadeldak en merkwaardig driebeukig eiken
schuurgebint met dubbel ankerbalkgebint, jaartal 1692 aangegeven
door middel van inkerving op een ankerbalk.

1279/1748

typologie

schuren

datering

interbellum

vierde kwart
17de eeuw

stijl
neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
Maes Antonius (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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141538

Hoeve gedateerd 1803

Merelbeke

Lemberge

Neerstraat 2 (Merelbeke)

Grote hoeve van het gesloten type, waarvan de schuur nu een
afzonderlijke woning vormt, zie Landskoutersesteenweg nummer 37.
Twee grote linden markeren de erftoegang aan de straat.
Rechthoekige poort met doorrit in een bakstenen dienstgebouw van
vier traveeën met zadeldak. Boerenwoning van één bouwlaag en zes
traveeën, met zadeldak; jaarankers 1803 in de linker zijpuntgevel.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, stallen,
gesloten
hoeven,
welkomstbome
n

141562

Langgestrekte hoeve

Merelbeke

Lemberge

Salisburylaan 88 (Merelbeke)

Kleine hoeve van het langgestrekte type uit de 19de eeuw. IJzeren
toegangshek naast de achterpuntgevel van de L‐vormige
boerenwoning. Links aansluitende stallen en schuur met
aardappelkelder. Afzonderlijk gewit bakstenen bakhuisje van het
samengestelde type.

aardappelkelder 19de eeuw
s, hekken,
stallen,
langgestrekte
hoeven

141575

Boerenwoning

Merelbeke

Lemberge

Steenstraat 35 (Merelbeke)

Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën met zadeldak met
links aandak, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

141576

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Lemberge

Steenstraat 47 (Merelbeke)

IJzeren toegangshek links met vierkante, bakstenen hekpijler op
sokkel en met recentere bekroning, rechts bevestigd aan de gevel van
de boerenwoning; één bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak,
waarschijnlijk deels opklimmend tot de 18de eeuw. Links
aanleunende stal onder zadeldak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

141577

Dorpswoning

Merelbeke

Lemberge

Steenstraat 52 (Merelbeke)

dorpswoningen, vierde kwart
Dorpswoning met L‐vormige plattegrond en palend aan de straat.
waterpompen 17de eeuw, WO
Jaartal 1688 op een ruitvormige zandstenen gevelsteen in de
I
voorgevel, naar verluidt deels herbouwd in 1918. Dubbelhuis van één
bouwlaag en zes traveeën onder steile, snijdende zadeldaken.

141578

Hoeve Hollebeke

Merelbeke

Lemberge

Steenstraat 61 (Merelbeke)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, in oorsprong
waarschijnlijk uit het begin van de 19de eeuw. Twee overhoekse
vierkante bakstenen hekpijlers bij het begin van de toegangsweg.
Boerenwoning herbouwd in 190. Verder nog dwarsschuur,
gedeeltelijk houten wagenhuis, verbouwde paardenstallen met
varkenskoten en achterin gelegen bakhuisje.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw,
n, hekpijlers,
paardenstallen, voor WO I
schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141592

Hof ter Vate

Merelbeke

Lemberge

Vatestraat 21 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt vroeger omgracht,
heden deels omhaagd en afgeboord door notelaars. Lang zuidoostelijk
georiënteerd boerenhuis, zijdelings met gewitte puntgevel palend aan
de straat. Huis van één bouwlaag en acht traveeën met twee
aansluitende traveeën van de paardenstal, grotendeels daterend uit
eind 19de eeuw doch sporen wijzend op een ouder boerenhuis.

aardappelkelder vierde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141593

't Goed ter Jacht

Merelbeke

Lemberge

Vatestraat 4 (Merelbeke)

Site met walgracht met min of meer rechthoekig kasteeltje oprijzend landhuizen,
sites met
uit het water van de enkelvoudige, vierkante omgrachting.
walgracht
Onderkelderde constructie van twee en een halve bouwlaag met
schilddak, voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bak‐
en zandstenen vierkante toren uitstijgend boven het achterdakschild.

1280/1748

datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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141594

Hovenierswoning, koetshuis en
paardenstallen van het Goed ter Jacht

Merelbeke

Lemberge

Vatestraat 6 (Merelbeke)

Bak‐ en natuurstenen vleugel van één bouwlaag onder snijdende
zadeldaken, in neotraditionele stijl naar ontwerp van architect Van
Hoecke‐Peeters. Twee trapgevels met stenen kruiskozijnen en top
versierd met gevelstenen voorzien van opschrift 't Goed ter Jacht en
het bouwjaar Anno 1906.

hovenierswonin voor WO I
gen,
koetshuizen,
paardenstallen

141608

Hoeve

Merelbeke

Lemberge

Zonneveld 41 (Merelbeke)

Voorheen hoeve van het semigesloten type. Heden afzonderlijk
zuidoostelijk georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en vijf
traveeën, onder steil zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw, maar met recentere aanpassingen. Ten zuidwesten: L‐vormige
bedrijfsvleugel met dwarsschuur en stallen aan de straat.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

141411

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Merelbeke

Melsen

Bosstraat zonder nummer (Merelbeke)

Kapel opgericht als dank voor bekomen genezing in 1888 door de
Gentse familie Serdobbel. Na de inwijding ook bezocht als
bedevaartkapel. Rechthoekige bakstenen kapel met zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141415

Hoeve d'Oude Stokerije

Merelbeke

Melsen

Boterhoekstraat 47 (Merelbeke)

Hofstede circa 1700 door ruil verworven door de jezuïeten van Gent
van de jezuïeten van Kortrijk die zelf het goed door schenking hadden
verkregen in 1640. In 1779 als openbaar goed verkocht. Voornamelijk
gewitte bakstenen hoevegebouwen rondom een rechthoekig erf.
Poort met doorrit in de blinde straatgevel van de aan de straat
gebouwde stallen. Ruim zuidoostelijk georiënteerd boerenhuis
minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

141416

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Merelbeke

Melsen

Boterhoekstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Kapel, waarschijnlijk daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. betreedbare
Rechthoekige kapel met zadeldak tussen puntgevels met aandak.
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

141453

Burgerhuis

Merelbeke

Melsen

Gaversesteenweg 851 (Merelbeke)

Alleenstaand burgerhuis van twee bouwlagen en oorspronkelijk vijf
traveeën met zadeldak, gebouwd in 1866; in 1893 aangekocht door
mevrouw de Smet de Naeyer en omgevormd tot klooster van Onze‐
Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën. Gedenksteen ingemetseld naast de
deur.

burgerhuizen,
gedenktekens

derde kwart
19de eeuw

141454

Gemeentehuis van Melsen

Merelbeke

Melsen

Gaversesteenweg 881 (Merelbeke)

gemeentehuize tweede kwart
Burgerhuis gebouwd in 1842‐1843. In 1959 aangepast tot
gemeentehuis naar ontwerp van architect A. Bressers. Onderkelderd n, burgerhuizen 19de eeuw, na
WO II
dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak.

141455

Molenhoeve

Merelbeke

Melsen

Gaversesteenweg 909 (Merelbeke)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, bereikbaar via een
zandweg. Omhaagde moestuin ten zuiden van het boerenhuis met
één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak. Rechts zijpuntgevel
met aandak, muurvlechtingen en ijzeren topanker met jaartal 1762.
Ten westen van het boerenhuis, haaks aangebouwde maalderij, naar
verluidt uit de 20ste eeuw.

141457

Bunker B18

Merelbeke

Melsen

Gaversesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte twee bunkerruimtes elk met
een schietopening voor mitrailleur.

141489

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Melsen

Kasteelstraat 36 (Merelbeke)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve met losse, in U‐vorm opgestelde bestanddelen uit de 18de
eeuw. Ruime boerenwoning met de rug naar de straatkant gekeerd; n, hoeven met
één bouwlaag en zes traveeën, onder steil zadeldak uit de 18de eeuw. losse
bestanddelen,
paardenstallen

141490

Sint‐Jozefkapel

Merelbeke

Melsen

Kasteelstraat zonder nummer (Merelbeke) Rechthoekige bakstenen kapel met neogotische inslag, gebouwd in
1891., met leien zadeldak tussen de puntgevels met aandak en oren.
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boerenwoninge
n, hekpijlers,
maalderijen,
moestuinen,
hoeven met
losse
bestanddelen

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl
neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

Bressers Adrien (Ontwerper)
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datering

141518

Hoeve

Merelbeke

Melsen

Meersstraat 6 (Merelbeke)

Hoeve met ijzeren toegangshek, minstens opklimmend tot het begin
van de 19de eeuw en circa 1843 omgevormd tot een landelijke
brouwerij met toevoeging van in U‐vorm opgestelde
bedrijfsgebouwen. Verankerde en gewitte bakstenen
brouwerijgebouw en aanhorigheden, koetshuis en stallen, onder
snijdende zadeldaken.

brouwerijen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
koetshuizen,
stallen

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

141521

Bijgebouwen van het kasteel Verhaeghe

Merelbeke

Melsen

Melsenstraat 11 (Merelbeke)

Afhankelijkheden van het kasteel of buitenplaats van Verhaeghe
gebouwd in 1842 en verbouwd na 1945. Bewaarde vroegere
personeelswoning en koetshuis, tegenover elkaar ingeplant aan een
gekasseid erf. Woning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder
zadeldak, uit het midden van de 19de eeuw. Rechthoekig koetshuis
van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.

tweede kwart
koetshuizen,
personeelswoni 19de eeuw,
derde kwart
ngen
19de eeuw

141522

Dorpsherberg

Merelbeke

Melsen

Melsenstraat 5‐7 (Merelbeke)

herbergen
Dorpsherberg Le Pavillon Anglais, later onder meer gebruikt als
gemeentehuis. Aan de straat palende dorpswoning van zes traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, waarschijnlijk uit het begin
van de 19de eeuw.

141523

Pastorie Sint‐Stephanusparochie met tuin

Merelbeke

Melsen

Melsenstraat 6 (Merelbeke)

Bakstenen pastorie van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak, voltooid in 1877, in ommuurde tuin. De vooruitspringende
middentravee geeft dynamiek aan de gevel net als de hoekpilasters,
de friezen en de nissen. Aansluitend bij de pastorie een ommuurde
tuin zonder specifieke aanleg. Een poortje geeft toegang tot het
kerkhof. Aansluitend bij de straat een ouder volume dat verbouwd
werd tot garage.

omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

141524

Parochiekerk Sint‐Stephanus met kerkhof

Merelbeke

Melsen

Melsenstraat 8 (Merelbeke)

Georiënteerde éénbeukige kruiskerk met vierkante westtoren,
rechthoekig koor en sacristie in de zuidelijke kooroksel. De kerk
vertoont nog delen van romaans metselwerk en wordt omringd door
een kerkhof, voorzien van een ijzeren toegangshek. Gotische
kruisbeuk met zandstenen puntgevels, spitsboogvormig vensterlicht
voorzien van nieuw drieledig maaswerk bij de laatste restauratie.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hagen,
hekken,
hekpijlers

12de eeuw,
13de eeuw,
eerste helft
15de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141565

Hoeve met stokerij en opslagplaatsen

Merelbeke

Melsen

Scheldekaai 12 (Merelbeke)

Belangrijk landelijk bedrijfscomplex uit het midden van de 19de eeuw,
ingeplant aan een aanlegkaai van de Schelde. Ommuurd boerenerf
met losstaande gebouwen en ijzeren toegangshek. Gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel op het voorerf onder zadeldak, met links vierkante
schoorsteen van de vroegere stokerij.

distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en,
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
wagenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141574

Bunker B20

Merelbeke

Melsen

Steenakker zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141573

Bunker B19

Merelbeke

Melsen

Steenakker zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141579

Molenaarswoning

Merelbeke

Melsen

Stenen Molen 8 (Merelbeke)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak,
vergroting circa 1869 van het oudere huis gebouwd circa 1789.
Rechts aanleunend overblijfsel van de oude molenaarswoning
vermoedelijk uit de 18de eeuw.
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stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

molenaarswoni vierde kwart
ngen
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

romaans, gotiek

Bressers Adrien (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper)
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141581

Bunker B17

Merelbeke

Melsen

Stenen Molen zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte twee bunkerruimtes elk met
een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.

interbellum

141580

Stenen Molen

Merelbeke

Melsen

Stenen Molen zonder nummer
(Merelbeke)

De Stenen Molen is een stenen koren‐ en oliewindmolen van het type windmolens
bovenkruier, gebouwd in 1771 als grondzeiler en een eeuw later
omgebouwd tot stellingmolen.

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141598

Hoeve

Merelbeke

Melsen

Wassemstraat 11 (Merelbeke)

Hoeve met boerenwoning met achterkeuken palend aan de straat
bestaande uit één bouwlaag en vier of vijf traveeën, onder zadeldak,
daterend van circa 1800. Haaks aanleunende gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel.

141600

Bunker B22

Merelbeke

Melsen

Wassemstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141599

Bunker B21

Merelbeke

Melsen

Wassemstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141403

Kasteeldomein Crombrugghe

Merelbeke

Merelbeke

Bergbosstraat 259, 263 (Merelbeke)

Site met walgracht naast de Hollebeek bestaand uit een vroeger
cirkelvormig opperhof omringd door een brede rechthoekige
walgracht, met speelgoed of kasteel waarschijnlijk opgericht tussen
1444 en 1625. Huidig kasteel met eenvoudige rechthoekige
plattegrond met omgevend park dateert waarschijnlijk uit het midden
van de 18de eeuw met latere lichte wijzigingen. Dubbelhuis van twee
bouwlagen en zeven traveeën onder afgewolfd zadeldak.
Kasteelhoeve ten zuiden van het vroeger neerhof.

kasteelhoeven,
private parken,
dreven, sites
met walgracht,
landhuizen

141404

Neerhof van het kasteel van Krombrugge

Merelbeke

Merelbeke

Bergbosstraat 263 (Merelbeke)

Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, met zadeldak, uit
eind 18de eeuw. Rechts aanleunend dienstgebouw met dwarsschuur
en stallen. Verder nog wagenhuis, bakstenen aardappelkelder en
kleine bakstenen stallen.

vierde kwart
schuren,
aardappelkelder 18de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
stallen,
wagenhuizen

141405

Kasteeldomein Bergwyk

Merelbeke

Merelbeke

Bergstraat 16 (Merelbeke)

Kasteel, gebouwd op een zandheuvel in een park met vijver, ter
vervanging van een vroeger zomerverblijf dat in de 19de eeuw
toehoorde aan Tertzweil‐Boucqué. Bak‐ en natuurstenen kasteel in
neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, gebouwd in 1899 naar ontwerp van
architect J. de Waele. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën op souterrain, onder zadeldak.

private parken, vierde kwart
19de eeuw
vijvers,
landhuizen,
gevelniskapelle
n

141406

Villa

Merelbeke

Merelbeke

Bergstraat 29 (Merelbeke)

Villa aansluitend bij de cottagearchitectuur, naar verluidt gebouwd in villa's
1926. Grijze en roze bakstenen villa met imitatie vakwerkbouw op de (bouwkundig
erfgoed)
bovenverdieping en een rood pannen zadeldak.

141418

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Brandegems Ham 10 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen met haaks op de straat ingeplant
boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw. Aansluitende
bakstenen bijbouw met golfplaten zadeldak. Bedrijfsgebouw met
dwarsschuur en stallen uit de 19de eeuw, aardappelkelder en
bakstenen bakhuisje.
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typologie

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
waterpompen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

interbellum

aardappelkelder 19de eeuw,
tweede helft
s,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

cottagestijl

De Waele Joseph (Ontwerper)
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141419

Semigesloten hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Brandegems Ham 8 (Merelbeke)

Semigesloten hoeve , in kern minstens opklimmend tot de tweede
helft van de 18de eeuw, licht aangepast onder meer in de loop van de
20ste eeuw. Ten westen zijdelings aan de straat palend L‐vormig
boerenhuis met noordelijke erfgevel.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
waterpompen

141420

Sint‐Elooiskapel

Merelbeke

Merelbeke

Brandegems Ham zonder nummer
(Merelbeke)

Merkwaardige gotische bedevaartkapel die zou opklimmen tot de
13de‐14de eeuw; licht aangepast in de 16de eeuw. Rechthoekig
gebouw van vier traveeën lang, opgetrokken uit baksteen en
Lediaanse steen en afgedekt met een leien zadeldak.

bedevaartkapell 13de eeuw,
en
14de eeuw

141433

Sociale woonwijk Keiberg

Merelbeke

Merelbeke

Dokter Dhaenenslaan 48‐54, 55‐82, 83‐
101, Sint‐Michielslaan 1‐16, 18‐24,
Triestlaan 1‐32, 34‐56 (Merelbeke)

Volkswijk met 106 woningen voor gezinnen en bejaarden, tussen
1955 en 1959 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij
Merelbeekse Sociale Woningen op de Keiberg te Merelbeke. Het
ontwerp is van de Merelbeekse architect André Vanden Broecke.

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
tuinwijken

141438

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Rozenkrans

Merelbeke

Merelbeke

Floraplein 9 (Merelbeke)

parochiekerken na WO II
Moderne driebeukige kerk met noordelijke toren gebouwd in 1954
naar ontwerp van architect J. Loontjens. Vrij strak en geometriserend
gebouw van gele baksteen onder leien zadeldaken, met
reminiscenties aan de gotische kerkbouw.

141439

Villa in nieuwe zakelijkheid

Merelbeke

Merelbeke

Florastraat 81 (Merelbeke)

Bloemistenwoning; onderkelderde bakstenen villa van twee en een
halve bouwlaag in nieuwe zakelijkheid, naar verluidt gebouwd circa
1929.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

141440

Langgestrekte hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Fraterstraat 123 (Merelbeke)

Schuin ingeplant voormalig boerenhuis, naar verluidt vroeger
afhangend van het zogenaamde Kasteel Rotsart de Hertaing en in
kern waarschijnlijk uit de 18de eeuw, aangepast in de 20ste eeuw.

langgestrekte
hoeven

18de eeuw

141441

Kasteel Rotsart de Hertaing

Merelbeke

Merelbeke

Fraterstraat 212 (Merelbeke)

Domein met loofbomen ten zuiden van de ringvaart en ten noorden dreven,
van de autoweg E40. Huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel met landhuizen
jaartal 1774. resulterend uit een vergroting en aanpassing van de
bestaande buitenplaats in midden 19de eeuw waarschijnlijk naar
ontwerp van architect L. Minard. Dubbelhuis van negen traveeën en
twee en een halve bouwlaag, onder snijdende schilddaken.

141442

Neerhof van kasteel Rotsart de Hertaing

Merelbeke

Merelbeke

Fraterstraat 214‐216 (Merelbeke)

Dienstgebouwen met U‐vormige aanleg op het neerhof van het
Kasteel Rotsart de Hertaing. Heden commercieel complex met
gesloten rechthoekige binnenplaats. In oorspronkelijke staat
bewaarde zuidoostvleugel met vroegere personeelswoningen; lage en
lange bakstenen vleugel van één bouwlaag in eclectische stijl met
voornamelijk neogotische inslag, daterend van circa 1900.

kasteelhoeven, vierde kwart
19de eeuw,
koetshuizen,
personeelswoni voor WO I
ngen, stallen

eclecticisme

141443

Villa in nieuwe zakelijkheid

Merelbeke

Merelbeke

Fraterstraat 43 (Merelbeke)

Villa van donkere baksteen met twee bouwlagen, onder plat dak in
nieuwe zakelijkheid en jaartal 1933 in het zinkwerk van het dak.
Ommuurde voortuin met typische afsluiting.

omheiningsmur interbellum
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

modernisme

141444

Piëtakapel

Merelbeke

Merelbeke

Fraterstraat zonder nummer (Merelbeke)

Rechthoekige, roodgeschilderde neogotisch getinte wegkapel, onder
zadeldak, daterend van circa 1925.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141446

Villa

Merelbeke

Merelbeke

Gaversesteenweg 161‐163 (Merelbeke)

Villa van dokter O. D'Haenens, gebouwd in 1900 naar ontwerp van E.
Van Gheyt. Voortuin met twee toegangshekken tussen bakstenen
hekpijlers. Oorspronkelijk één dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen op souterrain, onder mansardedak; rechts aanbouwsel
van één verdieping en van twee verdiepingen met leien torenspits.

dokterspraktijke voor WO I
n,
dokterswoninge
n, hekken,
hekpijlers
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datering

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

gotiek

plantensoort

context

persoon

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

Vanden Broecke André
(Ontwerper), Merelbeekse Sociale
Woningen (Opdrachtgever)

Loontjens Jacques (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper)

modernisme

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper),
Verstraete Willy (Ontwerper)

interbellum

Van Gheyt E. (Ontwerper)
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141447

Kasteeldomein Ter Walle

Merelbeke

Merelbeke

Gaversesteenweg 285, Kerkstraat 60
(Merelbeke)

Omwalde hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw, geëvolueerd
tot omwald kasteel met park en neerhof. Huidige toegang tot het park
met laag ijzeren hek tussen betonnen pijlers ter breedte van de
gekasseide dubbele bruine beukendreef naar het kasteel. Op de
plaats van een ouder huis verscheen circa 1859 het huidige hoge
dubbelbuis met rechthoekige plattegrond met aansluitende lagere en
smallere zijvleugel. In de 19de eeuw gewijzigde gevels. Midden
tegenover de brug over de noordelijke walgracht gelegen woning van
vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak.

private parken, derde kwart
afsluitingshagen 19de eeuw
, dreven,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
walgrachten

141448

Herenhuis Château Bayard

Merelbeke

Merelbeke

Gaversesteenweg 431 (Merelbeke)

Neoclassicistisch herenhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met herenhuizen
omringende tuin uit de tweede helft van de 19de eeuw.

141461

Villa

Merelbeke

Merelbeke

Gontrode Heirweg 88 (Merelbeke)

veranda's, villa's voor WO I,
Neoclassicistisch getinte villa van twee bouwlagen op souterrain,
vierde kwart
onder pseudomansardedak, van circa 1900. Opvallende veranda in L‐ (bouwkundig
19de eeuw
vorm tegen de zuidelijke en oostelijke gevel met verzorgd houtwerk erfgoed)
en brede boogvormige vensters.

141462

Hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Gontrode Heirweg zonder nummer
(Merelbeke)

Hoeve met in U‐vorm opgestelde bestanddelen. Vervallen bakstenen
boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw. Erf toegankelijk vanaf de Verbrande Heiwegel via
een ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers. Stalvleugel van
vijf traveeën met zadeldak en dwarsschuur met wagen‐ en
schuurpoort.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

141466

Kasteelhoeve

Merelbeke

Merelbeke

Heidestraat 17, 17A (Merelbeke)

Kasteelhoeve van het verdwenen Kasteel Ysebrant de Lendonck.
Rondom een rechthoekig erf opgestelde bakstenen hoevegebouwen
opgericht circa 1860. Woonhuis met allures van een burgerhuis in een
bouwtrant aansluitend bij de landelijke stationsarchitectuur uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en
anderhalve bouwlaag met zadeldak. Lange bedrijfsvleugel aan de
tegenover liggende erfzijde.

kasteelhoeven, derde kwart
paardenstallen, 19de eeuw
schuren, stallen,
wagenhuizen,
boerenburgerhu
izen

141467

Aanhorigheden Kasteel Ysebrant de
Lendonck

Merelbeke

Merelbeke

Heidestraat 21 (Merelbeke)

Aanhorigheden van een aanvankelijk omgracht speelgoed beschreven
in 1774 naar aanleiding van de verkoop ervan. Twee bewaarde
vroegere bijgebouwen van het kasteel, paardenstallen met koetshuis
en stallen, gebouwd circa 1860 in dezelfde stijl als het gesloopte
kasteel. Brede toegang met hek tussen twee vierkante bakstenen
pijlers met muur verbonden aan de zijpuntgevels van beide parallelle
gebouwen.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
koetshuizen,
paardenstallen,
stallen

141469

Villa des Lauriers

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 1 (Merelbeke)

Onderkelderde villa van twee bouwlagen en zes traveeën, onder een
hoog schilddak; jaartal 1898 op een gevelsteen in de achtergevel. Bak‐
en natuurstenen villa in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl.. Beboomde
tuin met een afsluiting van ijzeren hekwerk tussen gemetste bak‐ en
natuurstenen pijlers.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
hekpijlers

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

141473

Herenhuis

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 1A (Merelbeke)

Bloemistenhuis achter een voortuin met een decoratieve, golvende
tweede helft
herenhuizen,
19de eeuw,
ijzeren afsluiting. Rechthoekig herenhuis van het dubbelhuistype met hekken,
twee en een halve bouwlaag en zes traveeën, onder schilddak in kern tuinpaviljoenen voor WO I
deels uit derde en vierde kwart 19de eeuw. Tegen de rechter zijgevel
aangebouwde vierkante toren uit het vierde kwart 19de eeuw. Aan de
straat: achtzijdige houten gloriëtte uit vierde kwart 19de eeuw.

neoclassicisme

1285/1748

datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

neoclassicisme

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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141474

Tramstelplaats met huis van de
stationschef

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 317, zonder
nummer (Merelbeke)

Huis van de stationschef bij de eindhalte en stelplaats van de
buurtspoorlijn Gent‐Zuid ‐ Merelbeke. Opening van de lijn in 1898.
Zijdelings aan de straat palend huis van twee bouwlagen en drie
traveeën met zadeldak eclectische inslag. Daarachter ligt het
bijhorende langgerekte terrein met overblijvende dienstgebouwen
van de tramstelplaats, gelijktijdig met de stationschefwoning
opgericht in 1897.

vierde kwart
stelplaatsen,
stationschefwo 19de eeuw
ningen,
werkplaatsen

141475

Burgerhuis

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 326 (Merelbeke)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met vier traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141476

Parochiekerk Sint‐Pietersbanden met
kerkhof

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 349 (Merelbeke)

Gebouwd ter vervanging van de in 1874 gesloopte oude parochiekerk
aan de Pontweg nabij de Schelde. Neoromaanse bakstenen kerk
opgericht naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny en
voltooid in 1872. Interieur met neogotische polychromie. 19de‐eeuws
kerkhof aansluitend bij de parochiekerk, in de 20ste eeuw uitgegroeid
tot een gemeentelijke burgerlijke begraafplaats. De calvariekapel en
de 19de en vroeg 20ste‐eeuwse graftekens herinneren nog aan het
oorspronkelijke kerkhof.

parochiekerken,
kerkhoven,
calvariebergen,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoromaans,
neogotiek

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

141477

Neoromaanse pastorie Sint‐
Pietersbandenparochie met tuin

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 351 (Merelbeke)

Alleenstaand neoromaans dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën, onder schilddak. Vermoedelijk evenals de kerk naar
ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny, gebouwd in 1873.
Aansluitende beboomde achtertuin.

pastorieën,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw

neoromaans

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

141478

Kasteel Wisselbeke

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 588D (Merelbeke) Onderkelderd neoclassicistisch getint kasteel met rechthoekig
grondplan van twee en een halve bouwlaag en zes traveeën, met
leien schilddak, gebouwd in 1856 door notaris E. Hebbelynck.
Beboomd kasteelpark met decoratief gewit ijzeren toegangshek
tussen vier geprofileerde ijzeren hekpijlers.

hekken,
hekpijlers,
notariswoninge
n

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141479

Gemeentehuis Merelbeke

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 622‐624,
Kerkstraat 2A (Merelbeke)

Op de hoek met Kerkstraat gebouwd gemeentehuis met rechts de
later geannexeerde oorspronkelijke woning van burgemeester A.
Hebbelynck, volgens archiefstukken en opschrift herdenkingssteen
gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect H. Geirnaert. L‐vormig
beeldbepalend neogotisch gebouw aansluitend bij de landelijke
gemeentehuizen in neostijl.

burgerhuizen, voor WO I
gemeentehuize
n, gedenktekens

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

141480

Hoeve Hollebeekgoed

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 649 (Merelbeke)

boerenburgerhu vierde kwart
Overblijfsel van het buitenverblijf van graaf De Volder, later
18de eeuw,
pachthoeve. Bijbehorend vroeger deels ommuurd, bebost domein aan izen, stallen
eerste kwart
de Hollebeek met grachten, waterpoelen en vijver reikend tot de
19de eeuw
Motsenstraat. Van het vroeger gebouwencomplex bleef slechts het
grote huidige boerenhuis en een gedeelte van de stallen bewaard.
Huis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak en een
half schilddak boven de linker travee, daterend van circa 1800.

141481

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 735 (Merelbeke)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen bereikbaar via een
lange zandweg, in oorsprong minstens opklimmend tot begin 19de
eeuw maar naar verluidt grotendeels vernieuwd na brand circa 1914.
Gecementeerd boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën
onder verspringende zadeldaken, met links aangebouwd bakstenen
bakhuisje.

141483

Oorlogsmonument

Merelbeke

Merelbeke

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

oorlogsgedenkt interbellum
Het beeld toont een jonge overmoedige soldaat sprekend van durf
ekens
met naast hem een wakende leeuw. De beeldhouwer van dit
gedenkteken is Aloïs De Beule. Dit oorlogsmonument werd na de
Tweede Wereldoorlog uitgebreid met de namen van de gesneuvelden
en burgerlijke slachtoffers.

1286/1748

datering

stijl

plantensoort

context
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boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw, WO
n, bakhuizen,
I
hoeven met
losse
bestanddelen

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Kunstgieterij Minne (Uitvoerder)
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141494

Kasteelhoeve Hof ter Wallen

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 42‐44 (Merelbeke)

De kasteelhoeve bestaat uit stallen, een schuur en een woonhuis,
geschikt rond een onregelmatige binnenkoer, en enkele bijgebouwen.
Het huidige woonhuis dateert uit de tweede helft van de 17de of de
18de eeuw. Het bakstenen gebouw is van het dubbelhuistype en telt
vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak. De schuur, een
langgerekt bakstenen gebouw, is duidelijk te onderscheiden op de
gravure van 1641. Achter het woonhuis bevinden zich nog een
vrijstaand dubbeltoilet en het bakhuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
17de eeuw
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen,
toiletten,
knotbomen

141495

Burgerhuis

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 49 (Merelbeke)

Gerenoveerd dieperliggend 19de‐eeuws burgerhuis van twee
bouwlagen.

burgerhuizen

19de eeuw

141496

Neerhof van Kasteel Ter Walle

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 60 (Merelbeke)

Neerhof van Kasteel Ter Walle, in 1782 met een gebouw aan de
oostelijke en westelijke erfzijde; westvleugel bewaard. Eind 19de
eeuw toevoeging van een landgebouw aan de zuidelijke erfzijde.

hekken,
hekpijlers,
kasteelhoeven

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141497

Villa in nieuwe zakelijkheid

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 7 (Merelbeke)

Half vrijstaande villa in nieuwe zakelijkheid, daterend uit het tweede villa's
kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen constructie van drie bouwlagen (bouwkundig
met plat dak en contrasterende volumes. Typische horizontaliserende erfgoed)
dieperliggende lintvoegen.

interbellum

modernisme

141498

Kasteel Stas de Richelle

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 73 (Merelbeke)

landhuizen
Oorspronkelijk en tot de verkoop ervan in 1873 een rechthoekige
omgrachte hofstede en pastorie, omgevormd tot buitenverblijf met
aanpassing van de pastorie in het vierde kwart van de 19de eeuw.
Gedeeltelijk herbouwd circa 1930 door Stas de Richelle. Gewitte
bakstenen villa van twee verdiepingen met mansardedak, in neo‐
Lodewijk XVI‐stijl. Rechts een bijgebouw achter een schermgevel met
gelijkaardige pilasterordonnantie en halsgeveltop.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

141499

Bijgebouw van Kasteel Stas de Richelle

Merelbeke

Merelbeke

Kerkstraat 75 (Merelbeke)

Bijgebouw van de aangrenzende vroegere pastorie, na de verkoop
ervan in 1873 van kosteloze school aangepast tot huis. Woning van
één bouwlaag en vijf traveeën met bergplaats, onder zadeldak.

onderwijsgebou derde kwart
wen
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141500

Gemeentelijke kleuter‐ en lagere school

Merelbeke

Merelbeke

Kloosterstraat 19 (Merelbeke)

Gemeentelijke kleuter‐ en lagere school, gebouwd circa 1906. Twee
vrijwel identieke, parallelle vleugels van één bouwlaag en veertien
traveeën, onder zadeldak. Bakstenen lijstgevels met neotraditionele
inslag.

kleuterscholen, voor WO I
lagere scholen

141506

Molen Het Stampkot

Merelbeke

Merelbeke

Lembergsesteenweg 106 (Merelbeke)

Stenen koren‐ en oliewindmolen van het type bovenkruier,
bergmolen, met molenperron, opgericht in 1787.

vierde kwart
windmolens,
gevelniskapelle 18de eeuw
n

141507

Boerenburgerhuis van voormalige hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Lembergsesteenweg 134 (Merelbeke)

Boerenburgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder geknikt boerenburgerhu eerste kwart
izen
19de eeuw,
zadeldak met klokkenstoel in het midden; rest van de voormalige
vierde kwart
semigesloten hoeve van circa 1800.
18de eeuw,
interbellum

141508

Kasteelhoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Lembergsesteenweg 27‐31 (Merelbeke)

Kasteelhoeve met losse bestanddelen gebouwd in het derde kwart
van de 19de eeuw ter vervanging van de gesloopte oudere
kasteelhoeve. Boerenburgerhuis van twee bouwlagen en vier
traveeën onder zadeldak. Bakstenen schuur en stallen, beide onder
zadeldak.

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
izen,
kasteelhoeven,
stallen

141509

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Lembergsesteenweg 45 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen op de hoek met de Jezuïetenwegel.
Aan de straat ingeplante bakstenen dwarsschuur met pannen
zadeldak en doorrit. Achterliggend boerenhuis met gedeeltelijk
omhaagd achtererf, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen
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141525

Hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Molenhoekstraat 20 (Merelbeke)

pijlerkapellen,
Kleine hoeve van het langgestrekte typ, pittoresk en geïsoleerd
langgestrekte
ingeplant naast het kasteelpark van het Kasteel van Bottelare.
Gewitte bakstenen pijlerkapel bij het begin van de toegangsweg naar hoeven
het boerenerf. Lang, rechthoekig gewit bakstenen gebouw van één
verdieping onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Zuidelijk georiënteerd
boerenhuis van zes traveeën en rechts aansluitende dwarsschuur en
stallen.

19de eeuw

141532

Langgestrekte hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Motsenstraat 136 (Merelbeke)

bakhuizen,
Kleine hoeve van het langgestrekte type. Laag boerenhuis van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de tweede langgestrekte
helft van de 18de eeuw. Rechts aansluitende stal. Afzonderlijk gewit hoeven
bakstenen bakhuisje van het samengestelde type palend aan de
straat.

tweede helft
18de eeuw

141533

Tweegezinswoning

Merelbeke

Merelbeke

Motsenstraat 99 (Merelbeke)

Landelijke tweegezinswoning op een vrij diep rechthoekig omgracht boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
erf, mogelijk in oorsprong een bescheiden buitenplaats die in de loop n
van de 19de eeuw herhaaldelijk werd aangepast en gesplitst in
diverse woningen. Een vrij hoog, lang rechthoekig bakstenen gebouw
van één verdieping onder zadeldak, waarschijnlijk gedeeltelijk
opklimmend tot de 18de eeuw.

141539

Kapel

Merelbeke

Merelbeke

Notelaarstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Eenvoudige gewitte en bepleisterde bakstenen wegkapel met pannen betreedbare
zadeldakje. Rondboogdeur in de gedrukte voorpuntgevel.
kapellen (klein
erfgoed)

141542

Kasteeldomein Blauwhuys

Merelbeke

Merelbeke

Oude Gaversesteenweg 86 (Merelbeke)

Huidig kasteel van drie bouwlagen ontstaan door diverse
aanpassingen en uitbreiding van een mogelijk aanvankelijk
rechthoekig gebouw, waarschijnlijk uit het midden van de 18de eeuw,
waaraan de eenvoudige ontpleisterde bakstenen noordgevel van vijf
traveeën mogelijk nog een herinnering bewaart. Bestaand
rechthoekig kasteel in 1884‐85 naar ontwerp van baron A. Verhaegen
aanzienlijk vergroot door toevoeging ten zuidoosten van een
dominant hoog bakstenen gebouw in de typische neogotische stijl van
de Gentse Sint‐Lucasschool. Vervallen tuinpaviljoen ingeplant op een
heuveltje in de oostelijke hoek van het park.

private parken,
heiligenbeelden
, hekken,
hekpijlers,
jachthuizen,
landhuizen,
tuinpaviljoenen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren),
walgrachten

141543

Semigesloten hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Poelstraat 150 (Merelbeke)

Hoeve van het semigesloten type waarschijnlijk opklimmend tot eind
18de eeuw. In U‐vorm aansluitende hoevegebouwen met gekalkte
bakstenen erfgevels rondom een breed rechthoekig voorerf.
Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën met rechts
aanleunende stal van twee traveeën onder zadeldak. Lage stalvleugel,
hoge dwarsschuur met rechthoekige poort en bakhuis parallel aan de
straat. Wagenhuis tegenover het boerenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

141544

Bijgebouwen van het Kasteel van Bottelare Merelbeke

Merelbeke

Poelstraat 184 (Merelbeke)

Ensemble gevormd door de vroegere bijgebouwen van het Kasteel
van Bottelare. Hoofdgebouw bestaande uit de garage van het kasteel
en twee aangrenzende personeelswoningen met aangebouwde
duiventoren, serre en loods. Ten noorden: rechthoekige ommuurde
moestuin met aangebouwd werkhuis en hondenren. Rechthoekig bak‐
en natuurstenen gebouw met eclectische inslag; cartouche met
jaartal 1881.

duiventorens, vierde kwart
19de eeuw
garages,
hondenhokken,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
opslagplaatsen,
personeelswoni
ngen, serres,
werkplaatsen
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typologie

datering

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

neoclassicisme,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Verhaegen Arthur (Ontwerper)
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141549

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Pontweg 15 (Merelbeke)

Deels omhaagde hoeve met losse bestanddelen ingeplant ter hoogte
van een vroeger meervoudig omgrachte heerlijke site met motte, het
zogenaamd Hof of de Stede Ter Hagen die in oorsprong zou
opklimmen tot de 10de eeuw. Huidige hoevegebouwen dateren
waarschijnlijk haast volledig uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hagen,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141550

Dorpswoningen

Merelbeke

Merelbeke

Pontweg 20‐22 (Merelbeke)

dorpswoningen
Via een zandpad bereikbare achterin gelegen rijhuizen van twee
bouwlagen, onder zadeldak, met in de 20ste eeuw vernieuwde
voorgevel. Voorheen samen één huis met een oude kern vormend op
een ovaalvormig omgracht erf.

141551

Twee rijen arbeiderswoningen

Merelbeke

Merelbeke

Pontweg 48‐52, 56, 60 (Merelbeke)

Twee rijen arbeiderswoningen, de tweede rij deels opgericht achter
de eerste rij. Woningen van anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
van circa 1900.

arbeiderscités

141563

Hoeve

Merelbeke

Merelbeke

Sallemeulekouter 8 (Merelbeke)

Circa 90 meter diep gelegen hoeve uit 1877 bereikbaar via een
zandweg. Erftoegang met ijzeren hek tussen twee gewitte, ronde
bakstenen hekpijlers met vierkante hardstenen dekplaat.
Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak;
jaartal 1877 op de hardstenen sluitsteen van de voordeur. Ten
zuidwesten: bakstenen dwarsschuur met wagenhuis links en stallen
rechts, onder zadeldak; jaartal 1869 in zandstenen gevelsteen.

tweede helft
stallen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren,
wagenhuizen

141564

Zendstation Radio Vlaanderen

Merelbeke

Merelbeke

Schaperstraat 44 (Merelbeke)

Zendstation Radio Vlaanderen, gebouwd circa 1930‐1935 naar
ontwerp van architect Geo Bontinck, heden woning. Bakstenen en
betonnen constructie met plat dak in nieuwe zakelijkheid.

zendstations

141568

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Merelbeke

Schellebellepontweg 23 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen; jaartal 1930 op betonnen latei van het
berghok. Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met
achterliggende boomgaard, waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar
met in het tweede kwart van de 20ste eeuw aangepaste voorgevel.

boerenwoninge 18de eeuw,
interbellum
n,
boomgaarden,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

141572

Hulpkerk Sint‐Hendrik

Merelbeke

Merelbeke

Sint‐Elooistraat 116 (Merelbeke)

Opgericht in 1957 voor de bewoners van de wijk Kwenenbos op een parochiekerken na WO II
rechthoekig perceel dat ten noordoosten paalt aan het park van
Kasteel Krombrugge. Eenvoudige deels gewitte bakstenen zaalkerk
onder pannen zadeldak met dakruiter boven de brede voorpuntgevel,
naar ontwerp van architect Frans Van Severen.

141589

Kasteel Ter Heide

Merelbeke

Merelbeke

Van Laetestraat 1 (Merelbeke)

Kasteel gebouwd in 1898, naar ontwerp van architect Achille
Marchand, door advocaat Wingfield Harold Drory in een lusttuin met
vijver. Kasteelpark van 35 hectare. Merkwaardige grote villa
geïnspireerd op de traditionele Engelse landhuisarchitectuur.
IJskelder in een heuvel onder een tuinpaviljoen in cottagestijl van
1899.

vierde kwart
ijskelders,
19de eeuw
parken,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

cottagestijl

141590

Huis ter Dennen

Merelbeke

Merelbeke

Van Laetestraat 1A (Merelbeke)

Hovenierswoning, paardenstallen en wagenhuis van Kasteel Ter
Heide, gelijktijdig gebouwd met het kasteel in 1898. Achterin het park
ingeplant U‐vormig gebouw van één verdieping met dezelfde
bouwmaterialen als het kasteel en in aanverwante stijl maar
eenvoudiger van opzet en afwerking.

hovenierswonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
paardenstallen,
wagenhuizen

cottagestijl
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

interbellum

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

Van Severen Frans (Ontwerper)

Marchand Achille (Ontwerper)
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141591

Hof ter Heide

Merelbeke

Merelbeke

Van Laetestraat 2 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw. Eenvoudig ijzeren
toegangshek aan twee gemetste, overhoekse gewitte bakstenen
hekpijlers met baksteendecoratie en hardstenen dekplaat.
Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën met zadeldak.
Lange bedrijfsvleugel bestaande uit een lage dwarsschuur en stallen
aan de westelijke erfzijde. Aan de oostelijke erfzijde: een overgroeide
aardappelkuil, kleinere 19de‐eeuwse bedrijfsgebouwen met stallen
en remise, en bakhuis.

aardappelkelder 18de eeuw,
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141595

Verlorenbroodhoeve

Merelbeke

Merelbeke

Verlorenbroodstraat 6A (Merelbeke)

Vroeger een enkelvoudig rechthoekige omgrachte hoeve met losse
bestanddelen met een poortgebouw op het eind van de
toegangsdreef. Overzolderd poortgebouw van één travee onder
schilddak , voorzien van twee siernokijzers, aanzien als daterend uit
de 17de eeuw maar waarschijnlijk gereconstrueerd circa 1900 met
neogotische inslag. Links aan de straatzijde aansluitend lang
voormalig hoevegebouw van één bouwlaag en elf traveeën, onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

dreven, poorten
(bijgebouwen),
hoeven met
losse
bestanddelen

141596

Boerenwoning

Merelbeke

Merelbeke

Wafelstraat 2 (Merelbeke)

Schuin ingeplante boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, boerenwoninge vierde kwart
onder zadeldak; jaarankers 1778 in de rechter zijtop.
n
18de eeuw

141597

Hof ter Welle

Merelbeke

Merelbeke

Wafelstraat 7 (Merelbeke)

Hoeve van het gesloten type met gedeeltelijk geplaveid en gekasseid
rechthoekig binnenerf. Midden aan de straatkant geopend door
middel van een ijzeren toegangshek tussen het bakhuis links en een
gewitte omheiningsmuur rechts. Linker zijpuntgevel met schijnvoegen
en jaarankers 1759.

paardenstallen,
boerenwoninge
n, hekken,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

141601

Hoeve met boerenburgerhuis

Merelbeke

Merelbeke

Waterstraat 74‐76 (Merelbeke)

Hoeve gesitueerd tussen de rechter Schelde‐oever en de
Gaversesteenweg. Noordelijke walgracht gedempt. Alleenstaand,
onderkelderd zuid georiënteerd boerenburgerhuis, heden een
tweegezinswoning van twee bouwlagen en zeven traveeën, onder
zadeldak met klokkenstoel; vergroting of vervanging uit tweede helft
19de eeuw van een oudere woning. Dienstgebouwen in U‐vorm ten
westen.

tweede helft
bijgebouwen,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
schuren

141445

Dorpskern Schelderode

Merelbeke

Merelbeke,
Schelderode

Gaversesteenweg , Grepstraat ,
Molenstraat , Schelderodeplein ,
Scheldewegel (Merelbeke)

De dorpskern bestaat uit het centrale dorpsplein, in casu een klein
kerkplein naast het koor van de kerk, evenals het omringend kerkhof
en de achterliggende kasteelsite, heden de excentrische of
randbebouwing van het huidige Schelderode vormend.

gemeentehuize
n,
dorpswoningen,
boerenarbeider
swoningen,
hoeven,
parochiekerken,
kasteeldomeine
n, hoeven,
dorpen
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plantensoort

context
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19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

na WO II, voor
WO I,
interbellum,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

Cottenie Leon (Ontwerper)
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141398

Gesloten hoeve

Merelbeke

Munte

Asselkouter 14 (Merelbeke)

Hoeve van het gesloten type uit de 18de eeuw. Voornaamste
hoevegebouwen in U‐vorm geschikt rondom een haast vierkante
binnenplaats. Toegang tussen twee vierkante, bakstenen hekpijlers.

omheiningsmur 18de eeuw
en,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

141402

Bunker Av5

Merelbeke

Munte

Asselkouter zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn en bevat twee
ruimtes, waarvan één voorzien van een schietopening voor
mitrailleur en een observatiekoepel. De andere bunkerruimte was
ingericht voor een mobiel 47mm kanon.

bunkers

interbellum

141401

Bunker A24

Merelbeke

Munte

Asselkouter zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141400

Bunker D13

Merelbeke

Munte

Asselkouter zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte
met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141399

Pijlerkapel

Merelbeke

Munte

Asselkouter zonder nummer (Merelbeke)

pijlerkapellen
Pijlerkapel aan het vrijwel onbebouwde weggedeelte dat
zuidwestwaarts leidt naar Munteplein. Kapelletje toegewijd aan Onze‐
Lieve‐Vrouw en deels omsloten door een haag.

141397

Dorpskern Munte

Merelbeke

Munte

Het bescheiden dorpscentrum van Munte, met het Munteplein en de herbergen,
Asselkouter, Houtenmolenwegel,
boerenwoninge
Munteplein, Ruspoel, Torrekensstraat, Zink Sint‐Bonifatiuskerk als kern‐, valt op door het vrijwel onverstoord
gebleven landelijk uitzicht en zijn bijzonder aan‐trek‐ke‐lijk karakter. n, burgerhuizen,
(Merelbeke)
bunkers,
dorpswoningen,
dorpen

141407

Bunker D12

Merelbeke

Munte

Biest zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte
met een schietopening voor mitrailleur.

141408

Hoeve

Merelbeke

Munte

Bosstraat 1 (Merelbeke)

boerenwoninge eerste kwart
Naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en
19de eeuw
vier traveeën, onder zadeldak, uit begin 19de eeuw; latere uitbreiding n, hoeven,
ten westen. Ten zuiden, gewitte bakstenen dwarsschuur met getrapte schuren
daklijst.

141414

Bunker B25

Merelbeke

Munte

Bosstraat zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141413

Bunker B24

Merelbeke

Munte

Bosstraat zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141412

Wegkruis met gekandelaarde linden

Merelbeke

Munte

Bosstraat zonder nummer (Merelbeke)

Veldkruis ingeplant aan het kruispunt met een veldweg in een
plantsoentje en geflankeerd door twee kandelaarde linden. Voor het
kruis is een bidbankje geplaatst.

1291/1748

wegkruisen,
gekandelaarde
bomen,
kruisbomen

datering

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
voor WO I, WO
I, interbellum
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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141422

Bunker Mu12

Merelbeke

Munte

bunkers
Bunkerwegel zonder nummer (Merelbeke) Mu12 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
is de meest oostelijke bunker van het weerstandsnest Muntekouter
en bevatte naast een observatiekoepel twee bunkerruimtes, waarvan
één voor mitrailleur en één voor een 47mm veldkanon.

interbellum

141421

Bunker Mu11

Merelbeke

Munte

Bunkerwegel zonder nummer (Merelbeke) Mu11 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141465

Bunker B27

Merelbeke

Munte

Groenstraat 31 (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte een observatiekoepel en
twee bunkerruimtes, waarvan één voor de opstelling van een
mitrailleur en één voor een 47mm veldkanon.

interbellum

141470

Bunker Mu16

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg 1101A
(Merelbeke)

Mu16 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141471

Dorpswoning

Merelbeke

Munte

dorpswoningen tweede helft
Hundelgemsesteenweg 1268 (Merelbeke) Alleenstaande dorpswoning van één bouwlaag en acht traveeën
19de eeuw
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechthoekige
poort in de laatste travee rechts.

141472

Hoeve

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg 1282 (Merelbeke) Boerenerf met schuin ten opzichte van de straat ingeplante
boerenwoning, achter gewitte bakstenen muur met twee vierkante,
bakstenen hekpijlers. Naar het zuiden georiënteerde boerenwoning
van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.
In de straatpuntgevel: getoogd zoldervenster en gevelnis in een
groengeverfde houten omlijsting.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en,
gevelniskapelle
n

141488

Bunker Mu15

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Mu15 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes, waarvan één voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141487

Bunker Mu10

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Mu10 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141486

Bunker Mu9

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Mu9 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en was een bunker
tegen directe doorbraak, waarin een vast 47mm kanon stond
opgesteld.

bunkers

interbellum

141485

Bunker Mu8

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Mu8 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte met een schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141484

Bunker Mu7

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Mu7 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte met een schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141482

Kapel van het Heilig Hart van Jezus

Merelbeke

Munte

Hundelgemsesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

Omhaagde wegkapel van het Heilig Hart van Jezus, naar verluidt
gebouwd in 1926 nabij de hoek met Biest. Neogotische, bak‐ en
hardstenen kapel met leien zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum
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neogotiek
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141515

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Munte

Makkegemstraat 47 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen uit de 19de eeuw; ijzeren toegangshek
tussen twee oude linden. Naar het zuidoosten georiënteerde
boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak.
Ten zuidwesten, gewitte bakstenen dwarsschuur met houten
verankering.

boerenwoninge
n, hekken,
schuren,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen,
welkomstbome
n

141516

Bunker Mu25

Merelbeke

Munte

Makkegemstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Mu25 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
lag centraal achteraan het weerstandsnest Muntekouter en bevat
drie bunkerruimtes, waarvan twee met een schietopening voor
mitrailleur.

bunkers

141534

Parochiekerk Sint‐Bonifatius

Merelbeke

Munte

Munteplein 3 (Merelbeke)

Georiënteerde, typisch 19de‐eeuwse plattelandskerk met eenvoudige parochiekerken derde kwart
19de eeuw
en traditionele platte‐grond, in zijn geheel nieuw gebouwd in
neoromaanse stijl, voltooid in 1867 naar ontwerp van architect E. de
Perre‐Montigny, ter vervanging van de te klein gewor‐den oude
dorpskerk aan de Torrekensstraat waarvan het oude kerkhof als
begraafplaats behouden bleef. Driebeukige kerk van zes traveeën
onder leien zadeldak. Hoog koor met halfronde sluiting en vrij slanke
ingebouwde vierkante westtoren.

141535

Vrije lagere school en bijhorend klooster

Merelbeke

Munte

Munteplein 5 (Merelbeke)

Achter het kloosterhuis, dat paalt aan de straat, zijn enkele
bijgebouwen, de speelplaats en het schoolgebouw gelegen. Het
ontwerp van de schoolgebouwen en klooster werd gemaakt door
architect Vande Velde uit Oudenaarde. De school opende op 1
september 1905. Het kloosterhuis is in baksteenbouw uitgevoerd
waarbij de voorgevel een neogotische inslag vertoont en door het
kleurrijk bouwmateriaal duidelijk aansluit bij de eclectische
architectuur uit het begin van de 20ste eeuw.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloosters,
lagere scholen

141536

Pastorie Sint‐Bonifatiusparochie met tuin

Merelbeke

Munte

Munteplein 6 (Merelbeke)

Alleenstaande woning van het voor een pastorie gebruikelijke type
dubbelhuis van vijf traveeën, aanvankelijk van één bouwlaag uit
1783; in 1858 verhoogd met een bovenverdieping, onder schilddak.
De achterliggende pastorietuin bezit nog gedeeltelijk een bakstenen
tuinmuur aan Rus‐poel geleed door lisenen en van hardstenen
dekplaten voorzien.

boomgaarden, 18de eeuw,
omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

141540

Bunker B28

Merelbeke

Munte

Onderstandwegel zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

141552

Bunker Av4

Merelbeke

Munte

Reep zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn en bevat en
bevat twee ruimtes, elk voorzien van een schietopening voor
mitrailleur en een observatiekoepel.

bunkers

interbellum

141559

Hoeve Clays van Muntestede

Merelbeke

Munte

Ruspoel 14 (Merelbeke)

D‐e grote vroe‐gere ‐hoeve met bouwkenmerken uit de 17de‐18de
eeuw, geïsoleerd aan de zuidelijke rand van de dorps‐kern heeft door
haar opmerkelijke inplan‐ting een beeldbepalend karakter. De
gekas‐seide oprit naar de toegangs‐poort vanaf de gekas‐seide holle
weg Assel‐kouter is geaccen‐tueerd door twee opvallende,
flanke‐rende oude bomen.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen
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datering
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context

persoon

interbellum

voor WO I

neoromaans

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Hauman Jan Baptist
(Ontwerper)

Vande Velde (Ontwerper)
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141560

Hof van Quaetham met oliemolen

Merelbeke

Munte

Ruspoel 5‐7 (Merelbeke)

Het beeldbepalende hoevecomplex dateert van rond 1800 en omvat
een oliemolen die werd aangedreven door paarden. Het grootste
gebouw van de vroegere hoeve omvat het aanvankelijk boerenhuis
met bovenverdieping met aansluitend onder doorlopend dak de
olieperserij die naar verluidt sinds omstreeks 1910 deels tot woning
met winkel werd aangepast. Het gebouw klimt ten vroegste op tot de
late 18de eeuw of dateert uit het begin van de 19de eeuw. De lage en
smalle bakstenen stalvleugel is met een pannen zadeldak afgedekt.

boerenwoninge
n, rosmolens,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141561

Bunker A23

Merelbeke

Munte

Ruspoel zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141582

Bunker B26

Merelbeke

Munte

Stokt zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141583

Semigesloten hoeve

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat 1 (Merelbeke)

Hoeve van het semigesloten type met U‐vormige aanleg, geopend
naar de straat. Hoogstwaarschijnlijk het voormalige molenaarshuis
van de vroeger nabijgelegen houten korenwindmolen van
Muntekouter aan de Hundelgemsesteenweg. Achterin gelegen
boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak,
in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw
maar onder meer later aangepaste voorgevel.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken, hoeven

141588

Bunker Mu22

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Mu22 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141587

Bunker Mu21

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Mu21 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141586

Bunker Mu20

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Mu20 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat twee
bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141585

Bunker Mu18

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Mu18 is een Belgische bunker, die tijdens het interbellum werd
opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker
behoorde tot het weerstandsnest Muntekouter en bevat één
bunkerruimte voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

141584

Kerkhof en calvarieberg, site met motte

Merelbeke

Munte

Torrekensstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Ongeveer 250 meter verwijderd van de huidige kerk, ligt de
begraafplaats van Munte met ovaalvormig oud kerkhof. Binnen het
oude kerkhof stond de vroegere kerk van Munte; daarachter sluit een
beboomde kleine heuvel aan, voorheen bekend staand als
calvarieberg, met bovenop een grafkapel. De motte kan aanzien
worden als een klein en zeer vroeg voorbeeld van een castrale motte
en klimt mogelijk op tot de 9de‐10de eeuw. Mogelijk van in de 16de
eeuw en minstens sinds de eerste helft van de 17de eeuw deed de
motte dienst als calvarieberg bij de kerk. De huidige kapel van circa
1880 met uitgesproken neogotische bouwstijl bezit architecturale
allure.

grafkapellen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
motteheuvels,
houtkanten

9de eeuw, 10de neogotiek
eeuw, vierde
kwart 19de
eeuw

1294/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Roelandt Louis (Ontwerper), Van
Assche Auguste (Ontwerper)
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141602

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Munte

Zink 1 (Merelbeke)

Kleine aanvankelijke hoeve van het type met losse bestanddelen,
ingeplant op afhellend terrein en omgeven door onbebouwde
terreinen met zuiver agrarisch karakter. Het achterin gelegen lage
boerenhuisje kan mogelijk nog opklimmen tot de 18de eeuw; het
bewaart rechts een aandak en ook houten verankeringen in de
voorgevel. Het voorin gelegen gebouw is vermoedelijk een 19de‐
eeuwse verbouwing van een aanvankelijk bijgebouw. Deels
verscholen achter de haag aan de straat staat een bakhuis van het
tweeledige type, later licht uitgebreid met een stal.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hagen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141603

Kasteel van Zink

Merelbeke

Munte

Zink 11‐13 (Merelbeke)

Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het
kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere
parochiekerk aan de Torrekensstraat. Toegangspoort aan de straat
met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.
Kasteel gebouwd tegen de zuidelijke hoek van de omgrachte site.
Heden min of meer L‐vormig gebouw van twee verdiepingen met
verspringende bouwlagen en zadeldaken. Verbouwingswerken van
circa 1900 bepalen het globaal uitzicht van kasteel in neotraditionele
stijl, maar anderzijds zijn vroegere bouwfasen nog duidelijk
afleesbaar waaronder een overblijfsel van een vroegere donjon of
mottetoren uit de late middeleeuwen. Gerestaureerde en deels tot
woning gerenoveerde vroegere kasteelhoeve, waarschijnlijk uit de
16de tot 17de eeuw.

boerenwoninge
n, bruggen,
dreven,
kasteelhoeven,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
walgrachten

16de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141604

Langgestrekte hoeve

Merelbeke

Munte

Zink 8 (Merelbeke)

Aan de straat gebouwde hoeve van het langgestrekte type, uit de
19de eeuw; twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, met
een aansluitend even hoog bijgebouw.

langgestrekte
hoeven

19de eeuw

141605

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Munte

Zink 88 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen waarvan het naar het zuiden
georiënteerd boerenhuis met de zijgevel aan de straat paalt.
Verankerd en gewit bakstenen boerenhuis van één bouwlaag en
zeven traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw maar
met latere aanpassingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

141606

Bunker D14

Merelbeke

Munte

Zink zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141607

Bunker C12

Merelbeke

Munte

Zink zonder nummer (Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes, elk
voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141409

Boerenwoning

Merelbeke

Schelderode

Bosstraat 44 (Merelbeke)

Boerenwoning in L‐vorm waarvan de korte vleugel ruggelings aan de boerenwoninge 18de eeuw
n
straat paalt; één bouwlaag en zes traveeën, straatvleugel van drie
traveeën, onder snijdende zadeldaken, afgewolfd op de hoek; in
oorsprong waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw maar met
latere aanpassingen.

141410

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Schelderode

Bosstraat 48 (Merelbeke)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. IJzeren toegangshek
tussen gewitte, vierkante bakstenen pijlers. Lage boerenwoning van
één bouwlaag en acht traveeën, onder zadeldak, uit eind 18de eeuw.
Ten oosten: een gewit bakstenen bedrijfsgebouw. Ten zuiden: bakhuis
van het samengestelde type.

1295/1748

datering

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

neoclassicisme,
neotraditioneel

plantensoort

context

persoon

Mortier Stephan (Ontwerper)
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141449

Hoeve

Merelbeke

Schelderode

Gaversesteenweg 476 (Merelbeke)

Voorheen een hoeve in L‐vorm, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
bakhuizen

141450

Boerenarbeiderswoningen

Merelbeke

Schelderode

Gaversesteenweg 478 (Merelbeke)

De noordoosthoek van het kasteeldomein van Schelderode wordt
duidelijk visueel afgebakend door een pittoresk ensemble van
landelijke huisjes met bijgebouwen. Vroeger was dit één woning maar
nu zijn het twee woningen met het karakter van een boerenwoning
en met typische aanhorigheden zoals stallen en bakhuis. De woning
klimt in kern op tot de 18de eeuw; in de periode tweede helft van de
19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw ze het enigszins verhoogd en in
traditionele zin aangepast overeenkomstig de bouwtrant van de
personeelswoning van het kasteel.

bijgebouwen,
boerenarbeider
swoningen,
stallen,
waterpompen,
bakhuizen

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

141451

Pastorie van de Sint‐Martinusparochie met Merelbeke
tuin

Schelderode

Gaversesteenweg 512 (Merelbeke)

De pastorie, gelegen in een ommuurde pastorietuin, is van het type
dubbel‐huis met vijf tra‐veeën en één bouw‐laag. De
beneden‐verdieping van de woning bewaart bouw‐spo‐ren van de
aange‐pas‐te oude kern, mogelijk nog uit de 17de of begin 18de
eeuw. Na de verbouwing tot pastorie om‐streeks 1767 on‐der‐ging
het ge‐bouw geen essentiële volu‐mewij‐zi‐gingen meer. Er vonden
wel nog lichte aan‐pas‐singen in de 20ste eeuw plaats.

koetshuizen,
pastorieën,
pastorietuinen

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw

141452

Neoclassicistisch burgerhuis

Merelbeke

Schelderode

Gaversesteenweg 611 (Merelbeke)

Het neoclassicistisch burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de
eeuw telt vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder leien
schilddak. De voortuin is aan de straat afgesloten door een ijzeren
hekwerk op een lage bakstenen muur. Het huis valt door zijn
oorspronkelijk karakter, zijn volume en als typisch burgerhuis met
stedelijke allures sterk op tussen de overige woningen in de
onmiddellijke omgeving van de kerk.

vierde kwart
bakovens,
burgerhuizen, 19de eeuw,
hagen, hekken, voor WO I
serres, stallen,
tuinen

141456

Wegkapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van de
Rozenkrans

Merelbeke

Schelderode

Gaversesteenweg zonder nummer
(Merelbeke)

In 1938 totaal vernieuwde bakstenen kapel, opgericht in de tweede
helft van de 19de eeuw en gelegen tegenover de Bosstraat.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141463

Semigesloten hoeve

Merelbeke

Schelderode

Grepstraat 45 (Merelbeke)

Gedeeltelijk ommuurd langgerekt rechthoekig erf met ijzeren
toegangshek in de smalle erfzijde aan de straat. Schuur en
aansluitende boerenwoning aan de noordelijke erfzijde met zuidelijk
georiënteerde voorgevel; één bouwlaag en negen traveeën met
zadeldak, waarschijnlijk met oude kern uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren

141464

Twee boerenarbeiderswoningen

Merelbeke

Schelderode

Grepstraat 51 (Merelbeke)

Naar verluidt oorspronkelijk twee gekoppelde en zuidelijk
georiënteerde boerenarbeiderswoningen, daterend uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Heden asymmetrisch dubbelhuis van één
bouwlaag en zes traveeën met zadeldak. Pomp en klein afzonderlijk
bijgebouw op het voorerf.

boerenarbeider tweede helft
19de eeuw
swoningen,
waterpompen

141491

Langgestrekte hoeve

Merelbeke

Schelderode

Kastijdestraat 19 (Merelbeke)

Omhaagde hoeve met zuidoostelijk georiënteerde boerenwoning van langgestrekte
één bouwlaag en vier traveeën en drie aansluitende traveeën van de hoeven
stal en schuur, onder zadeldak, met oude kern.

19de eeuw

141493

Bunker C10

Merelbeke

Schelderode

Kastijdestraat zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, tussen het steunpunt Semmerzake en
het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee
bunkerruimtes, waarvan één met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

1296/1748

datering

tweede helft
19de eeuw,
interbellum

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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datering

141492

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Altijddurende
Bijstand

Merelbeke

Schelderode

Kastijdestraat zonder nummer
(Merelbeke)

Gewitte, rechthoekige bakstenen wegkapel met zadeldak; bouwjaar
1868 vermeld in de gevelsteen boven de deur.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

141505

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Schelderode

Langeweide 4 (Merelbeke)

Grote hoeve met losse bestanddelen op een gedeeltelijk ommuurd
voorerf en een naar de Scheldemeersen afhellende ommuurde
boomgaard. IJzeren toegangshek tot het voorerf tussen twee
geblokte, vierkante bakstenen hekpijlers. Boerenwoning van één
bouwlaag en vijf traveeën, met steil zadeldak, minstens opklimmend
tot de 17de of 18de eeuw. Bakstenen dwarsschuur van vijf traveeën
met doorzakkend zadeldak en rechthoekige vleugel van het vroeger
verblijf van de boerenknechten en stallen, onder zadeldak.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten

141513

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Schelderode

Makkegemstraat 34 (Merelbeke)

Omhaagd voorerf met moestuin en zijdelings aan de straat palende
boerenwoning van één bouwlaag, oorspronkelijk zes en nadien door
uitbreiding acht traveeën, onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Naast
de staltravee links aansluitende lagere bijbouw van twee traveeën.
Verder nog bakstenen dwarsschuur van drie traveeën met
aardappelkelder, klein rechthoekig bijgebouw met houten beschieting
en bakhuis van het samengestelde type.

aardappelkelder 19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141514

Hoeve met losse bestanddelen

Merelbeke

Schelderode

Makkegemstraat 43 (Merelbeke)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm rondom een voorerf; twee
grote lindebomen achter de betonnen afsluiting met ijzeren hek aan
zware, vierkante gecementeerde hekpijlers.

aardappelkelder voor WO I
s,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
schermbeplanti
ngen

141517

Bunker B23

Merelbeke

Schelderode

Makkegemstraat zonder nummer
(Merelbeke)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

141519

Twee boerenarbeiderswoningen

Merelbeke

Schelderode

Meierij 40 (Merelbeke)

Twee aaneensluitende boerenarbeiderswoningen van één bouwlaag boerenarbeider 18de eeuw
en respectievelijk twee en drie traveeën, met zadeldak, vermoedelijk swoningen,
een vroeger boerenhuis uit de 18de eeuw, met latere aanpassingen. stallen,
waterpompen

1297/1748

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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141520

Gesloten hoeve

Merelbeke

Schelderode

Meierij 69 (Merelbeke)

Achterin gelegen hoeve van het gesloten type. Zuidelijk georiënteerd
boerenhuis met de rugzijde naar de straat gekeerd en aangebouwde,
overzolderde rechthoekige poort met doorrit naar het nagenoeg
vierkant erf met centrale mestvaalt. Boerenwoning van één bouwlaag
en vier traveeën, opklimmend tot de 18de eeuw.

aardappelkelder 18de eeuw
s, bakovens,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

141527

Rij dorpswoningen

Merelbeke

Schelderode

Molenstraat 106‐110 (Merelbeke)

Rij van drie typische bescheiden dorpswoningen nabij de
Schelderomolen. Breedhuizen van één bouwlaag en respectievelijk
drie, twee en drie traveeën, onder zadeldak, van circa 1900.

dorpswoningen, vierde kwart
molenaarswoni 19de eeuw,
voor WO I
ngen

141528

Hoeve in L‐vorm

Merelbeke

Schelderode

Molenstraat 33 (Merelbeke)

Hoeve in L‐vorm met zijdelings aan de straat palende boerenwoning
van één bouwlaag en zes traveeën, met zadeldak, opklimmend tot de
18de eeuw maar licht aangepast en vergroot in de 19de eeuw. Pomp
tegenover het woonhuis. Aanleunend gewit bakstenen
bedrijfsgebouw onder zadeldak met doorrit naar het achtererf.
Mestvaalt voor de stallen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten

141529

Gesloten hoeve

Merelbeke

Schelderode

Molenstraat 51 (Merelbeke)

Landelijk complex met herenhoeve‐allures. Aanvankelijk vrijwel
gesloten aanleg rondom een rechthoekig binnenerf en in oorsprong
minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
wagenhuizen,
gesloten hoeven

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141530

Schelderomolen

Merelbeke

Schelderode

Molenstraat zonder nummer (Merelbeke) De Schelderomolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier, bergmolen, gebouwd in 1907 door molenmaker
Baerdeman uit Velzeke.

windmolens

voor WO I

141537

Herberg en voermanshuis Café Qui Vive

Merelbeke

Schelderode

Muntestok 2 (Merelbeke)

19de eeuw,
herbergen,
interbellum
koetshuizen,
paardenstallen,
schermbeplanti
ngen

Op de hoek met de Hundelgemsesteenweg aan de grens met
Bottelare en Munte gelegen herberg en voermanshuis zogenaamd
Café Qui Vive. Herbergnaam naar verluidt ontleend aan een
wachtwoord uit de Franse overheersingstijd van begin 19de eeuw.
Achter twee lindebomen gelegen dubbelhuis van vijf traveeën,
oorspronkelijk één bouwlaag uit de 19de eeuw, verhoogd met een
bovenverdieping circa 1930. Links aangebouwde paardenstallen en
koetshuis.

1298/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Baerdeman (Ontwerper), Gevers
Paul (Ontwerper),
Verstraetebouw (Uitvoerder)
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141566

Kasteeldomein Schelderode

Merelbeke

Schelderode

Schelderodeplein 8‐9, 8A (Merelbeke)

Het deels ommuurde kasteeldomein, met aanhorigheden in park met
vijver, bevindt zich tussen de Gaversesteenweg en de
Scheldemeersen, ten noordwesten van de kerk. Het kasteel uit 1865 is
ontworpen door en voor oudheidkundige Florimond Van de Poele, in
samenwerking met baron Jean Bethune. Het merkwaardige
bakstenen kasteel met zijn sprookjesachtig voorkomen is in
neogotische stijl opgericht naar patroon van de 15de‐eeuwse Brugse
gotiek. Het park werd aangelegd in landschapsstijl en dit volgens de
mode en stijlkenmerken typerend voor de tweede helft van de 19de
eeuw.

architectenwoni tweede helft
19de eeuw,
ngen, dreven,
voor WO I
hekken,
koetshuizen,
landhuizen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, serres,
tuinpaviljoenen,
washuizen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, ommuurde
moestuinen,
serpentinevijver
s, private
parken

141567

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Merelbeke

Schelderode

Schelderodeplein zonder nummer
(Merelbeke)

De dorpskerk is vanouds excentrisch ingeplant ten opzichte van de
dorpskern. In kern gotische kerk uit 14de‐15de eeuw, waarvan onder
meer de toren resteert. De kerk werd aangepast in de 18de eeuw en
werd vergroot en hersteld vanaf 1877 in neogotische stijl, naar
ontwerp van architect August Van Assche. Ommuurd rechthoekig
kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van voornamelijk
20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
funeraire
constructies,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
calvariebergen

141610

Hoeve met losse bestanddelen

Moerbeke

Moerbeke

Abelendreef 1 (Moerbeke)

Hoeve met vrij groot aan de straat ingeplante boerenwoning met
aansluitende omheiningsmuur die het achterliggende erf deels
omsluit. Lage annex met vroegere bakoven, onder lessenaarsdak.
Lange bedrijfsvleugel ten oosten. Gewitte bakstenen dwarsschuur en
stallen onder pannen zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141611

Gemeentehuis van Moerbeke

Moerbeke

Moerbeke

Bevrijdersstraat 1 (Moerbeke)

Licht neoclassicistisch getint hoekhuis van twee bouwlagen, opgericht gedenktekens, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
in 1864 onder burgemeester A. Lippens naar ontwerp van
n
bouwkundige F. Cardon.

141612

Dorpswoning van 1913

Moerbeke

Moerbeke

Bevrijdersstraat 13 (Moerbeke)

De verzorgd uitgewerkte dorpswoning, gedateerd 1913 in de gevel, is dorpswoningen, voor WO I
gelegen in het centrum van Moerbeke. De woning met lijstgevel van garages
twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen) is
voorzien van getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels;
vernieuwd schrijnwerk op de verdieping. Links mogelijk later
aangebouwde garage in dezelfde stijl van één bouwlaag onder plat
dak.

141613

Herenhuis met koetshuis

Moerbeke

Moerbeke

Bevrijdersstraat 32, 32A (Moerbeke)

herenhuizen,
Nummer 32. Achter inspringend empire‐getint herenhuis. Twee
koetshuizen,
ijzeren kettingen opgehangen aan achtzijdige hardstenen pijlertjes
aan de straat. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder paardenstallen
zadeldak, gedateerd 1827. Nummer 32A. Voormalig koetshuis en
paardenstallen met neotraditionele inslag, van circa 1875.

141615

Oorlogsmonument

Moerbeke

Moerbeke

Bevrijdersstraat zonder nummer
(Moerbeke)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke‐Waas. Het is ekens
een werk uit 1920 van de kunstenaar Geo Verbanck.

1299/1748

datering

14de eeuw,
15de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Van de Poele
Florimond (Ontwerper), Van de
Poele Florimond (Opdrachtgever)

gotiek,
neogotiek,
eclecticisme

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Van de Poele
Florimond (Ontwerper)

Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Verbanck Geo (Ontwerper)
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141614

Parochiekerk Sint‐Antonius abt

Moerbeke

Moerbeke

Bevrijdersstraat zonder nummer
(Moerbeke)

Driebeukige halllenkerk met schip van acht traveeën van rond 1300,
verbouwd circa 1690; sacristiegevel gedateerd 1764.

parochiekerken 14de eeuw,
eerste helft
15de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw

141616

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 109 (Moerbeke)

Burgerhuis van het enkelhuistype met drie traveeën en twee
bouwlagen, onder zadeldak, van circa 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141618

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 111 (Moerbeke)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

141619

Dorpswoning

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 142 (Moerbeke)

Hoekhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

141620

Gemeentelijke jongensschool

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 17 (Moerbeke)

Alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met imitatiebanden onder de puilijst. Blinde
beraapte zijgevels omlijst door bepleisterde imitatiehoekkettingen.
Links lage annex van één bouwlaag onder pannen schilddak.

onderwijsgebou eerste helft
19de eeuw
wen,
postkantoren

141621

Villa Van Garsse

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 236 (Moerbeke)

141622

Kasteel De Smet

Moerbeke

Moerbeke

141623

Dorpswoning

Moerbeke

141624

Herenhuis

141625

stijl

plantensoort

context

persoon

gotiek

De Doove (Ontwerper)

Grote bak‐ en natuurstenen villa in eclectische stijl, volgens inscriptie directeurswonin voor WO I
gen, hekken,
op een steen in de twee paar hekpijlers die deel uitmaken van de
omheiningsmur
omheiningsmuur rond de tuin, gedagtekend 1910.
en

eclecticisme

Scheepswerf Van Garsse
(Opdrachtgever)

Damstraat 24 (Moerbeke)

hekken,
Herenhuis in laat‐empirestijl midden een sterk ingekrompen
omgevende tuin. Rechthoekig dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf herenhuizen
traveeën onder een geknikt schilddak, circa 1852 gebouwd door de
Gentse fabrikant De Smet.

empire

Moerbeke

Damstraat 25 (Moerbeke)

Dorpswoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw; naar verluidt voorheen
klompenmakershuis links van twee traveeën en café rechts van drie
traveeën.

derde kwart
cafés,
dorpswoningen, 19de eeuw
klompenmakerij
en

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 5 (Moerbeke)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak,
gebouwd circa 1860. Aansluitend ijzeren hek aan een vierkante
bakstenen hekpijler.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
politiekantoren

Kasteel Perlan

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 81‐85 (Moerbeke)

landhuizen
Kasteel in 1937 gesplitst in drie woningen en tuin verkaveld sinds
1948, aanvankelijk met grote bijbehorende tuin palend aan de
Moervaart. Onderkelderd breedhuis van twee en een halve bouwlaag
en zeven traveeën, onder zadeldak, uit de jaren 1830‐1840.

141617

Twee dorpswoningen

Moerbeke

Moerbeke

Damstraat 9‐11 (Moerbeke)

Twee bijeenhorende rijhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk dorpswoningen 19de eeuw
twee en drie traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk uit de 19de
eeuw. Verankerde lijstgevel met neoclassicistische decoratieve
gevelcementering.

141626

Twee burgerhuizen

Moerbeke

Moerbeke

de Kerchovestraat 15‐17 (Moerbeke)

Twee gekoppelde enkelhuizen met spiegelbeeldschema, van twee en burgerhuizen
een halve bouwlaag onder plat dak en achter aansluitend zadeldak,
gebouwd circa 1935 naar ontwerp van architect Van Bogaert.

1300/1748

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

interbellum

modernisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)
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141627

Pastorie Sint‐Antonius abtparochie met
tuin

Moerbeke

Moerbeke

de Kerchovestraat 19 (Moerbeke)

Pastorie gebouwd circa 1910 ter vervanging van de gesloopte
pastorie in de Plaisantstraat. Bakstenen villa van twee bouwlagen
onder snijdende zadeldaken, met neotraditionele inslag en
omgevende tuin.

pastorieën,
pastorietuinen

voor WO I

141628

Mouterij

Moerbeke

Moerbeke

de Kerchovestraat 22, 22A (Moerbeke)

Achterin gelegen rechthoekige bakstenen mouttoren van vier niveaus mouterijen
met korte ronde schouw midden op het plat dak, oorspronkelijk
behorend bij een brouwerij opgericht circa 1839 door J. De Bock.

141629

Twee burgerhuizen

Moerbeke

Moerbeke

de Kerchovestraat 4‐6 (Moerbeke)

Twee bakstenen enkelhuizen met spiegelbeeldschema van twee
bouwlagen met zolderverdieping onder plat dak, naar ontwerp van
architect G. Marchand uit de jaren 1930.

burgerhuizen

141630

Hoeve

Moerbeke

Moerbeke

Dorpvaart 91 (Moerbeke)

Voormalige hoeve met lichtjes schuin bij de straat ingeplante
boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak. Op het achtererf:
lange en lage bakstenen dwarsschuur met stallen onder golfplaten
zadeldak

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

141631

Drongengoed

Moerbeke

Moerbeke

Drongendreef 92 (Moerbeke)

Aanvankelijk een 15de‐eeuwse kloosterhoeve opgericht door de
premonstratenzers van Drongen bij Gent, in 1797 openbaar verkocht.
Heden bescheiden hoeve met aan de straat gebouwd boerenhuis van
drie traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 15de eeuw,
19de eeuw
n,
kloosterhoeven,
schuren, stallen

141632

Boerenwoning

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 1 (Moerbeke)

Aan de Moervaart naast de Dambrug gebouwd boerenhuis van drie
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten
westen afzonderlijk bedrijfsgebouw.

tweede helft
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw
n

141633

Café en stal

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 11, 11A (Moerbeke)

Dubbelhuis van anderhalve bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, cafés, stallen
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts aansluitende lage
bakstenen stal met pannen zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

141634

Café Triphon

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 15 (Moerbeke)

Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën met zadeldak,
vermoedelijk uit midden 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141635

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 42 (Moerbeke)

burgerhuizen,
Landelijke woning met aanhorigheden in zogenaamde stationsstijl,
koetshuizen,
opgericht naast de afgeschafte spoorlijn Lokeren‐Zelzate. IJzeren
toegangshek aan twee scheef gezakte versierde vierkante bakstenen stallen
hekpijlers met hardstenen dekplaat. Symmetrisch opgevat bakstenen
gebouw van één verdieping op U‐vormige plattegrond met koetshuis
en stallen, van circa 1870.

derde kwart
19de eeuw

141637

Duitse bunker

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 48 (Moerbeke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, die deel uitmaakte van de
'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141636

Kasteel Van Geeteruyen

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam 48 (Moerbeke)

Grote villa in eclectische stijl opmerkelijk door zijn monumentaal
karakter, pittoreske aanblik en merkwaardige mengeling van
bouwkarakteristieken ontleend aan de hout‐ en vakwerkbouw, de art
nouveau en de traditionele landhuisarchitectuur. Rechthoekig houten
bijgebouw, vroeger washuis en waarschijnlijk ook koetshuis en
stallen. Twee kleine betonnen bunkers, vooraan en achteraan in het
noordelijk gedeelte van het park; opgericht in 1916‐1917 door de
Duitsers als onderdeel van de Hollandstellung.

WO I
bunkers,
conciërgewonin
gen,
dokterswoninge
n, hekken,
koetshuizen,
parken, stallen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
washuizen

141638

Pompstation Watering van de Valleien der Moerbeke
Zuidlede

Moerbeke

Eksaardsedam 5 (Moerbeke)

gedenktekens,
Eenvoudig bakstenen hoekhuis van anderhalve bouwlaag, onder
schilddak. Aansluitend bij de landhuisstijl van het eerste kwart van de gemalen
20ste eeuw, volgens opschrift 1ste pompgemaal opgericht in
december 1921.

1301/1748

cafés

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

interbellum

eerste helft
20ste eeuw

Marchand Gentil R. M.
(Ontwerper)

eclecticisme
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141639

Duitse bunker

Moerbeke

Moerbeke

Eksaardsedam zonder nummer
(Moerbeke)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, die deel uitmaakte van de
'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

141640

Herberg Etboshoeve en omgeving

Moerbeke

Moerbeke

Etbos (Moerbeke)

De omgeving van de Etboshoeve vormt een markant geheel door de
aanwezigheid van de Zuidlede, de weg Etbos met zijn populierenrijen
en de brug over de Zuidlede. De Etbosbrug is een kleine vaste stenen
brug met gemetste bruggenhoofden en ijzeren leuningen. Langs de
Zuidlede zijn enkele onverharde wegen.

hoeven,
herbergen,
onverharde
wegen,
kasseiwegen,
bruggen,
dreven, kanalen
(infrastructuur),
grachten
(infrastructuur),
bomenrijen

141641

Herberg Etboshoeve

Moerbeke

Moerbeke

Etbos 3 (Moerbeke)

Het boerenhuis vertoont als langgerekte rechthoekige woning van
één bouwlaag bouwsporen die een 18de‐eeuwse kern laten
veronderstellen, terwijl het later voorkomen resulteert uit
aanpassingen in de 19de eeuw. De dwarsschuur bezit kenmerken van
dit type bedrijfsgebouw uit de 18de eeuw, doch werd ingekort aan de
straatzijde in 1968.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, herbergen,
schuren,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141642

Herberg

Moerbeke

Moerbeke

Etbos 4 (Moerbeke)

Herberg‐afspanning, gelegen nabij de Etbosbrug. Gewit bakstenen
breedhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak,
gedagtekend 1711 door middel van inscriptie op een baksteen in de
achtergevel.

afspanningen,
herbergen

141644

Molenaarswoning

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg 25 (Moerbeke)

Achterin gelegen zuidelijk georiënteerde molenaarswoning met
rechts aansluitende stal in de jaren 1982‐84 aangepast, gerenoveerd
en rechts uitgebreid met een nieuwbouw, ook op de plaats van de
vroegere haaks ingeplante schuur.

molenaarswoni
ngen,
rosmolens,
schuren, stallen

141645

Herberg De Drie Koningen

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg 53 (Moerbeke)

Voormalige hoeve‐herberg, vermeld in de lijst van herbergen van
1779. Naar verluidt tot circa 1960 uitgebaat als café. Heden hoeve
van het semigesloten type. Aan de straat palend breedhuis van zeven
traveeën onder zadeldak. Rechts naast de woning aanpalend
bakstenen bedrijfsgebouw met gesloten straatgevel.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hekken,
herbergen,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen

141646

Hoeve met losse bestanddelen

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg 55 (Moerbeke)

Hoeve met losse bestanddelen naast de Coudenbornbrug over de
Moervaart. Lang boerenhuis met georiënteerde voorgevel ingeplant
aan de straat. Breedhuis van zeven traveeën onder zadeldak,
minstens uit eerste helft 19de eeuw. Bijbehorend bakstenen bakhuis
en een gerenoveerde bakstenen bedrijfsvleugel.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141647

Meershoeve

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg 57 (Moerbeke)

Hoeve‐herberg, gebouwd aan de zuidelijke oever van de Moervaart in
de nabijheid van een gietijzeren meerpaal met jaartal 1852.
Breedhuis van vier traveeën met links twee onderkelderde achterin
springende traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk uit eerste helft
19de eeuw.

meerpalen,
boerenwoninge
n, herbergen,
hoeven

141648

Ruïne hof van Coudenborn

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg zonder nummer (Moerbeke)

Ruïne van het buitenhof van de cisterciënzerabdij Boudelo in Stekene, abdijhoeven
daterend uit de 16de en 17de eeuw, omvat de resten van een kleine
noordvleugel uit de 17de eeuw en een grote zuidvleugel die minstens
uit de 16de eeuw dateert. Tussen de twee vleugels staat het
overblijfsel van een vierkante traptoren. De ruïne wordt aan de
straatzijde afgesloten door een lage bakstenen muur met de resten
van een poort

1302/1748

stijl

plantensoort

Populus
canadensis (x)

eerste kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw
16de eeuw,
17de eeuw

context

persoon
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141643

Hof van Coudenborn en omgeving

Moerbeke

Moerbeke

Heirweg, Koudenbormtragel, Oostvaart
(Moerbeke)

De overblijfselen van het Hof van Coudenborn zijn omringd door een kanalen
(infrastructuur),
landelijke omgeving, die wordt gekenmerkt door hoeven, akkers en
weilanden en wordt doorsneden door de Oostvaart en de Moervaart. bomenrijen

141649

Boerenwoning

Moerbeke

Moerbeke

Keizershoek 15 (Moerbeke)

Lage boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 18de
eeuw. Zijpuntgevels met vlechtingen en sporen van latere
aanpassingen van dak en voorgevel.

boerenwoninge 18de eeuw
n

141650

Parochiekerk Sint‐Philippus en Jacobus

Moerbeke

Moerbeke

Kerkstraat 15 (Moerbeke)

De oude kapel werd in 1713 gesloopt en vervangen door de huidige
kerk. Van de oude zaalkerk van 1713‐1714 rest het bakstenen
eenbeukige schip van vijf traveeën met uitspringende torenbouw
vooraan. De uitbreiding van de kerk van 1850 werd uitgevoerd naar
ontwerp van stadsarchitect J. De Somme‐Servais.

parochiekerken eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

141651

Dambrug

Moerbeke

Moerbeke

Korte Damstraat zonder nummer
(Moerbeke)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. De brug
dateert uit het interbellum en werd hersteld en gedeeltelijk
vernieuwd circa 1945 na oorlogsschade.

bruggen

interbellum

146393

Parochiekerk Heilig Hart met kerkhof

Moerbeke

Moerbeke

Kruisstraat 41 (Moerbeke)

Georiënteerde driebeukige basilicale kerk in neogotische
baksteenbouw van 1908 naar ontwerp van architect A. De Pauw.
Rond aangelegd plantsoen vooraan met ommegang van de zeven
blijde en droevige mysteries van Onze‐Lieve‐Vrouw, uit het tweede
kwart van de 20ste eeuw. Zeven bakstenen sokkelkapelletjes met
neogotische inslag. Vroeg 20ste‐eeuws kerkhof aansluitend bij het
koor van de kerk. Op het kerkhof staat een calvarie, lijkenhuis, een
collectie van kindergraven en verder voornamelijk naoorlogse
graftekens.

parochiekerken,
ommegangen,
siertuinen,
kerkhoven,
lijkenhuizen

voor WO I,
eerste helft
20ste eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

146395

School

Moerbeke

Moerbeke

Kruisstraat 43‐45 (Moerbeke)

Aan de straat ingeplante gebouwen; rechts het voormalig klooster‐ of
schoolhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met neotraditionele
inslag, van circa 1906 en links aansluitend de vleugel met
schoollokalen van één bouwlaag en tien traveeën onder zadeldak.

voor WO I
kloosters,
lagere scholen,
onderwijsgebou
wen

141653

Molenaarswoning en maalderij

Moerbeke

Moerbeke

Ledestraat 9 (Moerbeke)

18de eeuw,
Molenaarswoning van acht traveeën onder zadeldak waarvan de vijf maalderijen,
rechtse traveeën werden verhoogd, in oorsprong waarschijnlijk nog molenaarswoni vierde kwart
19de eeuw
uit de 18de eeuw. Maalderij naast de afgegraven molenberg van de ngen
verdwenen Kruisstraatmolen en hoogstwaarschijnlijk ter vervanging
van een vroegere rosmolen. Rechthoekig bakstenen gebouw van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, circa 1885 opgericht als
stoommaalderij.

141654

Gedenkteken voor A. Lippens en
lindebomen

Moerbeke

Moerbeke

Lindenplaats (Moerbeke)

Tegenover het oud gemeentehuis opgericht gedenkteken voor August leibomen,
borstbeelden,
Lippens naar ontwerp van beeldhouwer D. Van den Bossche (Gent).
Links en rechts van het beeld was een rij linden aangeplant die achter gedenktekens
het beeld naar elkaar toe lopen en zo een V vormen. De
oorspronkelijke geleide linden werden recent vervangen door jonge
exemplaren.

vierde kwart
19de eeuw

141655

Burgerhuizen en brouwerij

Moerbeke

Moerbeke

Lindenplaats 1‐5 (Moerbeke)

Beeldbepalend ensemble gevormd door twee ruime burgerhuizen en brouwerijen,
de ertussen gelegen voormalige brouwerij van de familie Plasschaert, burgerhuizen
van eind 19de ‐ begin 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141656

Kasteeldomein Lippens

Moerbeke

Moerbeke

Lindenplaats 7, 7A (Moerbeke)

Aan de straat palend kasteel geflankeerd door gemetste hekpijlers en
fraai hekwerk. Achterliggend deels ommuurd park. Vrij imposant bak‐
en natuurstenen kasteel op min of meer rechthoekige plattegrond in
neoclassicistische stijl. Twee bouwlagen van drie traveeën op
kelderverdieping met verhoogde begane grond en afgedekt door een
leien mansardedak. Bijbehorende voormalige conciërgerie palend aan
de zijgevel van nummer 5.

1303/1748

typologie

datering

vierde kwart
sculpturen,
conciërgewonin 19de eeuw,
voor WO I
gen,
gedenktekens,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
omheiningsmur
en, private
parken

stijl

plantensoort

context

persoon

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

neogotiek

De Pauw Alphonse (Ontwerper)

Tilia

neogotiek

neoclassicisme

Van Den Bossche Dominique
Ernest (Ontwerper)
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141657

Watertoren

Moerbeke

Moerbeke

Lindenplaats zonder nummer (Moerbeke)

Watertoren naast de Moervaart oorspronkelijk behorend bij Kasteel
Lippens en gelijktijdig gebouwd circa 1879. Vierkante bakstenen
watertoren van het donjontype. Decoratief uitgewerkte toren met
donkerder rode baksteen onder meer voor horizontale banden,
consoles en ruitmotieven.

watertorens

vierde kwart
19de eeuw

141609

Gemaal Watering De Lege zijde

Moerbeke

Moerbeke

Moerbeke (Moerbeke)

Elektrisch aangedreven gemaal uit 1957 tussen de Olentgracht en de gemalen
Zuidlede; behoort tot de Watering ten zuiden van Moerbeke op de
grens met Eksaarde (Lokeren). Historisch is het pomphuis belangrijk
in deze streek om de laaggelegen gebieden leefbaar te houden voor
landbouw en bewoning.

141658

Spaans Fort Francipanie met omgeving

Moerbeke

Moerbeke

Molenstraat 20‐22, 18B (Moerbeke)

Fort Francipanie is een fort van het type vierhoekig hoger gelegen
aarden verdedigingswerk, aanvankelijk met dubbele walgrachten en
zou opgericht zijn omstreeks 1585 gelijktijdig met het noordelijk
gelegen grotere Moerspuifort bij Zuiddorpe onder Axel en in 1644‐
1645 heropgericht. IJzeren toegangshek aan twee hoge gewitte
vierkante bakstenen hekpijlers onder pannen ezelsrug. Midden het
fort is een onbewoonde boerenwoning gelegen die vermoedelijk
opklimt tot de 18de eeuw.

141660

Onderwijzerswoning en klaslokalen

Moerbeke

Moerbeke

Ooststraat 28 (Moerbeke)

Onderwijzerswoning met achterliggende vroegere klaslokalen van de lagere scholen, derde kwart
gemeenteschool van de wijk Kruisstraat, opgericht volgens bewaarde onderwijzerswo 19de eeuw
plannen van 1869 naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny. ningen
Dubbelhuis met twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.
schoolgebouw van één bouwlaag onder zadeldak, oorspronkelijk
bestaande uit twee klaslokalen.

141661

Hoeve Zwarte Ruiter

Moerbeke

Moerbeke

Oostvaart 36 (Moerbeke)

boerenwoninge vierde kwart
Hoeve van het langgestrekte type opklimmend tot eind 18de eeuw.
18de eeuw
Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak. Rechts aansluitende n, hoeven,
dwarsschuur en stallen onder zadeldak met geknikte dakoverstek op schuren, stallen
houten schoren.

141662

Coudenbornbrug

Moerbeke

Moerbeke

Oostvaart zonder nummer (Moerbeke)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. De brug
dateert uit het interbellum en werd hersteld en gedeeltelijk
vernieuwd circa 1945 na oorlogsschade.

bruggen

interbellum

141663

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 25 (Moerbeke)

Oorspronkelijk breedhuis van slechts één bouwlaag en vijf traveeën
met symmetrische dubbelhuisopstand en dakvenster boven de deur,
uit de 18de eeuw. Naar verluidt circa 1920 aangepast tot een vier
traveeën breed rijhuis van twee bouwlagen met zadeldak.

burgerhuizen

18de eeuw

141664

Drie burgerhuizen

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 42‐46 (Moerbeke)

burgerhuizen
Twee rijhuizen en een hoekhuis in eenheidsbebouwing. Bakstenen
lijstgevel van twee en een halve bouwlaag en respectievelijk drie, drie
en twee traveeën, onder zadeldak, daterend van circa 1900.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141665

Café Harmonie

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 66, 66A (Moerbeke)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak;
jaartal 1862 op de hardstenen tussendorpel van de deur.

burgerhuizen,
cafés

derde kwart
19de eeuw

141666

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 85 (Moerbeke)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak, uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Decoratief aangewende groene
geglazuurde bakstenen en een betegelde fries met bloemen onder de
houten kroonlijst.

eerste helft
20ste eeuw

141667

Gekoppelde dorpswoningen

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 88‐90 (Moerbeke)

Waarschijnlijk oorspronkelijk een dubbelhuis, heden twee bij elkaar
horende enkelhuizen van twee bouwlagen en samen vijf traveeën
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

141668

Burgerhuis

Moerbeke

Moerbeke

Opperstraat 99 (Moerbeke)

burgerhuizen
Burgerhuis van het enkelhuistype van twee bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak; jaartal 1906 op één van de boogvelden met
sgraffito op de bovenverdieping.
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na WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

Braeckman (Ontwerper)

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, dreven,
forten, hekken, 17de eeuw
hekpijlers,
hoeven,
walgrachten

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

voor WO I

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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141669

Boerenwoning van voormalige hoeve

Moerbeke

Moerbeke

Pereboomsteenweg 43 (Moerbeke)

Bescheiden boerenwoning van drie traveeën onder zadeldak, uit
begin 20ste eeuw.

boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141670

Dorpswoning

Moerbeke

Moerbeke

Plaisantstraat 11 (Moerbeke)

Dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, uit dorpswoningen derde kwart
het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

141671

Bijgebouwen van kasteel Lippens

Moerbeke

Moerbeke

Plaisantstraat 2 (Moerbeke)

Paardenstallen, koetshuis en huis van de paardenknecht afhangend
van kasteel Lippens en gelijktijdig met het kasteel gebouwd circa
1879. Zijdelings aan de straat palend U‐vormig gebouw van bak‐ en
natuursteen met eclectische inslag onder snijdende leien schilddaken.

vierde kwart
koetshuizen,
19de eeuw
moestuinen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, stallen,
waterpompen

141672

Winkel

Moerbeke

Moerbeke

Plaisantstraat 32 (Moerbeke)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
tweede kwart van de 19de eeuw.

winkels

tweede kwart
19de eeuw

141673

Terwestbrug

Moerbeke

Moerbeke

Prijckestraat zonder nummer (Moerbeke)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. De brug
dateert uit het interbellum en werd hersteld en gedeeltelijk
vernieuwd circa 1945 na oorlogsschade.

bruggen

interbellum

141674

Zuivelfabriek Sint Isidoor S.V.

Moerbeke

Moerbeke

Spelonckvaart 108 (Moerbeke)

Oorspronkelijk modernistisch bakstenen bedrijfsgebouw met plat dak zuivelfabrieken interbellum
gebouwd in 1937.

141675

Boerenwoning

Moerbeke

Moerbeke

Spelonckvaart 118 (Moerbeke)

Boerenwoning omringd door boomgaard, van vier traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, boomgaarden

141676

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Moerbeke

Moerbeke

Spelonckvaart 86 (Moerbeke)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen wegkapel van 1880 met
neogotische inslag. Fijne achthoekige houten klokkenstoel met spits
bekroond door kruis, op het pannen zadeldak boven de
voorpuntgevel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

141677

Stationsgebouw Moerbeke‐Waas

Moerbeke

Moerbeke

Statiestraat 4 (Moerbeke)

Klein landelijk stationsgebouw uit 1910, van één verdieping onder
kruisende zadeldaken waarvan één met afgewolfd uiteinde. Rode
bakstenen gevels op hardstenen plint met brede banden en
verbonden booglijsten van gele baksteen.

stationsgebouw voor WO I
en

141678

Dorpswoning

Moerbeke

Moerbeke

Terweststraat 44 (Moerbeke)

Dorpswoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. IJzeren toegangshek, smal erf met
aanhorigheden achteraan palend aan de Moervaart. Aan de straat
gebouwd bakstenen bedrijfsgebouw met pannen zadeldak.

tweede helft
bijgebouwen,
19de eeuw
cafés,
wachterswonin
gen,
weegbruggen,
winkels

141679

Dorpswoning

Moerbeke

Moerbeke

Terweststraat 60 (Moerbeke)

Dorpswoning naast de Terwestbrug over de Moervaart. Dubbelhuis
van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Links aanpalende bakstenen dwarsschuur
met stallen onder pannen zadeldak.

dorpswoningen, tweede helft
schuren, stallen 19de eeuw

141680

Kapel Heilige Antonius van Padua

Moerbeke

Moerbeke

Terweststraat 95 (Moerbeke)

kapellen
Oorspronkelijke kapel van 1897 gesloopt bij de verbreding van de
straat. Oprichting van een nieuwe heden gewitte bakstenen kapel in (gebouwen en
1940 aan de overkant van de straat in de toenmalige bouwtrant op T‐ structuren)
vormige plattegrond en met een piramidale leien dakruiter op het
centrale pannen zadeldak.

1305/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

WO II

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon
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141681

Restanten van het Kasteel Wulfsdonk

Moerbeke

Moerbeke

Terwesttragel 2 (Moerbeke)

Voormalig Kasteel Wulfsdonk, later Zamans Kasteel, heden
buitenverblijf in een landelijk gelegen kasteelpark met vijver, resten
van de vroegere walgrachten en bijbehorende dreven. Van belang als
in oorsprong laatmiddeleeuws omgracht kasteelgoed. Van het
Zamans kasteel bleef enkel het sierlijke ijzeren toegangshek met
aansluitend hekwerk aan twee uitgewerkte hardstenen hekpijlers
bewaard.

walgrachten,
kelders,
hekpijlers,
hekken, dreven

141682

Vapeurbrug

Moerbeke

Moerbeke

Terwesttragel zonder nummer (Moerbeke) De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. De brug
dateert uit het interbellum en werd hersteld en gedeeltelijk
vernieuwd circa 1945 na oorlogsschade.

bruggen

141683

Boerenwoning

Moerbeke

Moerbeke

Terwestvaart 52A (Moerbeke)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hagen,
waterpompen

141684

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Moerbeke

Moerbeke

Weststraat 11‐13 (Moerbeke)

Gemeenteschool van de wijk Kruisstraat opgericht in 1883. Bakstenen lagere scholen, vierde kwart
schoolgebouw met schoolhuis, van één bouwlaag en acht traveeën, onderwijzerswo 19de eeuw
ningen
onder snijdende zadeldaken.

141652

Pastorie Heilig Hartparochie met tuin

Moerbeke

Onbepaald

Kruisstraat 39 (Moerbeke)

De pastorie met omringende tuin werd opgetrokken in 1906‐1907
naast de parochiekerk Heilig Hart en eveneens naar ontwerp van
architect A. De Pauw. Het dubbelhuis telt drie traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak. De neogotische bakstenen lijstgevel
wordt gekenmerkt door verticaliserende spitsboogvormige
spaarvelden per travee.

hekken,
pastorieën,
pastorietuinen

141659

Hoeve Meetjesland

Moerbeke,
Wachtebeke

Moerbeke

Molenstraat 30 (Moerbeke)

Eenvoudig achterin gelegen boerenwoning van drie traveeën onder
zadeldak, tussen zijpuntgevels met vlechtingen. Naar verluidt jaartal
1774 op een balk van de houten zoldering.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

141692

Bunker A13

Nazareth

Eke

Biesten zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevat twee bunkerruimtes elk met een schietopening voor
mitrailleur.

interbellum

141700

Bunker B11

Nazareth

Eke

Bosstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141699

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw

Nazareth

Eke

Bosstraat zonder nummer (Nazareth)

Kapel, gelegen aan de kant van de weg in de velden en reeds vermeld pijlerkapellen
op de primitieve kadasterkaart van 1812‐15. Door linden beschaduwd
gewit bakstenen kapelletje onder pannen zadeldak met bekronend
ijzeren deur en plaasteren Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje in nis.

eerste kwart
19de eeuw

141701

Brouwerij Ide

Nazareth

Eke

Brouwerijstraat 2‐4, Stationsstraat 3B
(Nazareth)

Aan de Brouwerijstraat gelegen brouwerswoning met 19de‐eeuwse
kern en vernieuwde gevel van jaren 1920 na de oorlogsschade. Ten
oosten, rechthoekig brouwerijgebouw van het cascadetype ‐
opgetrokken uit baksteen met gele bakstenen speklagen onder
afgeknot dak bekroond met een kap. Hoge schoorsteen in de
zuidhoek.

1306/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

voor WO I

19de eeuw
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen,
fabrieksschoors
tenen

neogotiek

De Pauw Alphonse (Ontwerper)
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stijl

141702

Godshuis de Lichtervelde

Nazareth

Eke

de Lichterveldestraat 1 (Nazareth)

Het Woon‐ en Zorgcentrum de Lichtervelde was vroeger het Godshuis
de Lichtervelde, gesticht in 1875 door de zusters Kindsheid Jesu van
Gent. De gebouwen werden opgetrokken in 1879‐1880, onder meer
met een gift van de familie de Lichtervelde, kasteelbewoners van Eke.
De kapel werd toegevoegd in 1890.

godshuizen,
hekken,
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
Heilig
Hartbeelden

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

141719

Brouwershof

Nazareth

Eke

Eedstraat 33 (Nazareth)

Alleenstaand bakstenen woonhuis van 1909 en achterin gelegen
voormalige brouwerijgebouwen met aangepaste muuropeningen en
behouden hoge ronde schoorsteen.

voor WO I
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen,
fabrieksschoors
tenen,
vlasfabrieken

141721

Bunker B14

Nazareth

Eke

Ganzenbroek zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141720

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Nazareth

Eke

Ganzenbroek zonder nummer (Nazareth)

Witgekalkte bakstenen kapel op gepikte plint afgedekt met zadeldak, betreedbare
kapellen (klein
daterend van circa 1900. Rondboogvormige nis met ijzeren tralie,
erfgoed)
tussen Toscaanse pilastertjes en gevat in een tootboog.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141728

Parochiekerk Sint‐Amandus

Nazareth

Eke

Kerkplein 11 (Nazareth)

Neogotische kerk naar ontwerp van architect J. Goethals ter
vervanging van de oude en te klein geworden kerk iets meer
zuidwaarts gelegen nabij de oude Schelde en waarvan nu enkel de
toren rest. Sinds 1900 werden pogingen ondernomen door pastoor
De Coninck voor de bouw van een nieuwe kerk op grond geschonken
door graaf de Lichtervelde. Eerstesteenlegging in 1912. Nog voor de
voltooiing zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Heropbouw in 1923‐27 en inwijding in 1933.

141733

Boerenwoning

Nazareth

Eke

Kortebosstraat 8 (Nazareth)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, in kern daterend uit boerenwoninge 18de eeuw
de 18de eeuw. Rechts aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak.
n, hoeven,
bakhuizen

141741

Omgeving van de Sint‐Annakapel

Nazareth

Eke

Landuitstraat (Nazareth)

De Sint‐Annakapel of kapel van Sint‐Anna Landuit werd in 1746
gebouwd en fungeerde als halte voor de bedevaarders die zich van
Deinze en Oudenaarde naar het heiligdom van Sint‐Anna te Bottelare
begaven.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
langgestrekte
hoeven, paden,
knotbomen,
bomenrijen

141742

Langgestrekte hoeve

Nazareth

Eke

Landuitstraat 9 (Nazareth)

Tegenover de Sint‐Annakapel gelegen langgestrekt hoevetje in
omhaagde tuin. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit eerste kwart 19de eeuw. Staltravee onder doorlopend
zadeldak.

langgestrekte
hoeven

eerste kwart
19de eeuw

141743

Sint‐Annakapel met drie kapellindes

Nazareth

Eke

Landuitstraat zonder nummer (Nazareth)

Door drie gekandelaarde linden beschaduwde kapel van 1746, naar
verluidt opgericht in een periode van besmettelijke ziekte als halte op
de bedevaartweg van Deerlijk naar Bottelare. Verankerd gewit
bakstenen gebouwtje op gepikte plint, met twee traveeën onder
zadeldak en voorgevel met barokke in‐ en uitgezwenkte top en
bekronend driehoekig fronton.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

tweede kwart
18de eeuw
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parochiekerken eerste helft
20ste eeuw

plantensoort

neogotiek

context

persoon

Goethals Jules (Ontwerper)

Tilia
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141748

Bunker B15

Nazareth

Eke

Meersstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141749

Bunker D5

Nazareth

Eke

Nieuwe Steenweg zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn ten noordoosten van het steunpunt
Eke. De bunker bevat twee bunkerruimtes elk met een schietopening
voor mitrailleur.

interbellum

141750

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Noël Schoorensstraat 20 (Nazareth)

Dorpswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

141751

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Noël Schoorensstraat 5 (Nazareth)

burgerhuizen,
Heden ontpleisterd burgerhuis met omringende tuin en ijzeren
straathekken tussen gemetste pijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en hekken
twee bouwlagen onder schilddak, daterend uit het tweede kwart van
de 19de eeuw.

141752

Toren oude Sint‐Amanduskerk

Nazareth

Eke

Noël Schoorensstraat 7 (Nazareth)

Gewitte bakstenen toren onder tentdak, voormalige westtoren van
een driebeukige kruiskerk, van 1771‐72. Vanaf 1912 bouw van een
nieuwe kerk iets verderop. Het mobilair uit de oude kerk wordt
grotendeels overgebracht. De oude kerk werd op de toren na circa
1933 gesloopt. Op de plaats van het vroegere altaar richtte men in
1938 een monumentaal kruisbeeld op.

141753

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Nazareth

Eke

Noël Schoorensstraat 9 (Nazareth)

pastorieën,
De pastorie van Eke werd zeer strategisch ingeplant tussen het
pastorietuinen
kerkhof met restant van de voormalige kerk en de nieuwe
neogotische kerk aan de Stationsstraat. Het gebouw dateert uit 1859
en werd ontworpen door architect Edmond de Perre‐Montigny. Het
pand is gelegen in een grote tuin, tegen de beek overgaand in een
boszone. Het is een imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak.

141761

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Plaanstraat 26 (Nazareth)

Alleenstaande dorpswoning met voortuin met grote beuk, gebouwd
begin 20ste eeuw door de directeur van de nabij gelegen maar en
grotendeels verbouwde stoommelkerij Sint‐Jozef. Dubbelbuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts van het
woonhuis, aan de straat palende dienstgebouwen en tot garage
aangepaste schuur met erachter aangebouwde watertoren van
bloemisterij en verderop een ronde schoorsteen.

141762

Bunker D4

Nazareth

Eke

Plaanstraat 32 (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke.
De bunker bevat twee bunkerruimtes elk met een schietopening voor
mitrailleur.

141685

Boerenwoning en dienstgebouw

Nazareth

Eke

's Gravendreef 4‐6 (Nazareth)

19de‐eeuws woonhuis met haaks aanpalend dienstgebouw van twee boerenwoninge 19de eeuw
n, bijgebouwen
bouwlagen onder zadeldaken op L‐vormige plattegrond. Naar de
veldzijde toe gesloten gebouw met verankerde bakstenen gevels.

1308/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

parochiekerken derde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

dorpswoningen, eerste helft
fabrieksschoors 20ste eeuw
tenen,
omheiningsmur
en, schuren,
tuinbouwbedrij
ven,
watertorens,
zuivelfabrieken

interbellum

De Villegas L. (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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141686

Kasteel van Eke

Nazareth

Eke

's Gravendreef 5 (Nazareth)

Kasteel eertijds gelegen op een circulaire dubbel omwalde motte
binnen een natuurlijke meander van de Oude Schelde. Het kasteel
werd door graaf de Lichtervelde heropgebouwd in 1753 en later
uitgebreid met de nog bestaande dienstgebouwen. Kasteel zwaar
beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlogen enkele jaren later
gesloopt. Bijgebouwen van negen traveeën en anderhalve bouwlaag
onder schilddak, omgevormd tot woning. Ten noorden, voormalig
inrijhek tussen bewaarde pijlers met vaasbekroning. Bakstenen
boogbrug over de walgracht.

bruggen,
hekken,
hekpijlers,
walgrachten,
bijgebouwen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

141768

Drie dorpswoningen

Nazareth

Eke

Sint‐Annastraat 2‐4 (Nazareth)

dorpswoningen eerste kwart
Kleine dorpshuisjes in de wijk Landuit, aansluitend op het hoekhuis
19de eeuw
met respectievelijk vier, vier en drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, wellicht daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
Verankerde geschilderde gevels op gecementeerde plint met
rechthoekige vensters met duimen of luiken.

141769

Landhuis

Nazareth

Eke

Sint‐Annastraat 8, Steenweg 250
(Nazareth)

Landhuis in neo‐Lodewijk XVI‐getinte stijl met omringend park en
toegangsdreef vanaf Steenweg en dienstingang aan de Sint‐
Annastraat. Oorspronkelijk rechthoekige omgrachte site, in 1762
eigendom van J. Rans en in de 19de eeuw buitengoed van advocaat J.
Audenaart die vermoedelijk de gebouwen grotendeels aanpaste. Het
dienstgebouw bij de Sint‐Annastraat werd circa 1878 omgebouwd tot
L‐vormige koetshuizen en woning voor het personeel, het landhuis
kreeg zijn huidige vorm met uitgebouwde erkers onder koepeldakjes
circa 1930.

141770

Architectenwoning Juliaan Lampens

Nazareth

Eke

Stationsstraat 12 (Nazareth)

Juliaan Lampens vestigde zich in 1950 als zelfstandig architect in Eke. architectenwoni na WO II
Het huis dat Lampens voor zich zelf bouwde is fraai geïntegreerd in de ngen,
siertuinen,
groene omgeving van het bouwterrein aan de 'oude Schelde'.
vijvers

141771

Villa

Nazareth

Eke

Stationsstraat 121 (Nazareth)

Villa naar verluidt van 1916‐17, omringende tuin van de straat
afgesloten door een laag muurtje en ijzeren hekken en fraai ijzeren
toegangshek tussen vierkante gemetste pijlers.

141772

Bunker E10

Nazareth

Eke

Stationsstraat 14, zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Eke. De bunker bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141773

Bunker E1

Nazareth

Eke

Stationsstraat 44 (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Eke en was bedoeld als mitrailleurpost.

interbellum

141774

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Stationsstraat 46 (Nazareth)

Alleenstaande dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, daterend van circa 1900. Tweekleurig bakstenen
parement met decoratief metselverband en aflijnende boogfries
onder de kroonlijst.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141775

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Steenweg 111 (Nazareth)

Dorpswoning met voortuin afgesloten door ijzeren hekken op
bakstenen muur. Woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, in linker zijpuntgevel gedateerd 1856.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

141776

Burgerhuis

Nazareth

Eke

Steenweg 112 (Nazareth)

Alleenstaand imposant burgerhuis met voortuin afgesloten door
ijzeren hekken op bakstenen muurtje, gebouwd door dokter J.B. De
Wolf in 1886, zie inscriptie boven de deur. Neoclassicistisch
dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
schilddak.

burgerhuizen

141777

Gemeentelijke Jongensschool

Nazareth

Eke

Steenweg 128‐130 (Nazareth)

Typisch landelijk schoolgebouw van donkere baksteen, acht traveeën onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw
en één bouwlaag onder zadeldak met twee dakvensters onder
zadeldakjes, daterend uit het derde kwart van de negentiende eeuw.
Sterk verticaal geritmeerde gevel door bakstenen pilasters, onderling
verbonden door baksteenfriezen.

1309/1748

landhuizen,
dreven,
koetshuizen,
moestuinen,
vijvers

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

context

persoon

neoclassicisme

Lampens Juliaan (Ontwerper),
Lampens Juliaan (Opdrachtgever)

WO I

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme
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141779

Bunker E7

Nazareth

Eke

Steenweg 2 (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van het steunpunt Eke. De bunker fungeerde als mitrailleurs‐ en
commandopost.

141778

Kasteeldomein Nieuw Kasteel

Nazareth

Eke

Steenweg 2 (Nazareth)

Kasteeldomein Sparrenhove met neoclassicistisch kasteel op
rechthoekige plattegrond met ten zuiden de voormalige koetshuizen,
gebouwd in 1864 door baron Theodore de Pelichy. IJzeren
toegangshek tussen arduinen zuilen in de noordoosthoek van het
park. Blokvormig kasteel van vijf traveeën en drie bouwlagen op
arduinen plint onder schilddak met haast identieke bepleisterde en
geschilderde voor‐ en achtergevel gemarkeerd door een drie traveeën
breed middenrisaliet onder bekronend driehoekig fronton en
voorafgegaan door een arduinen trap van zes treden.

141780

Huis ter Minne

Nazareth

Eke

Steenweg 238 (Nazareth)

boerenwoninge 19de eeuw,
Achterin gelegen boerenwoning met omhaagd voorerf en
tweede kwart
boomgaard. Witgekalkte gevels op gepikte plint, vier en vier traveeën n
18de eeuw
onder zadeldak, voorheen balk boven de deur van nummer 240
gedateerd 1746.

141781

Wijkschool

Nazareth

Eke

Steenweg 246 (Nazareth)

Wijkschooltje gebouwd in 1900 door Weduwe Audenaart die het
vlakbij gelegen landhuis bewoonde, in 1913 uitgebreid met een klas.
Achterin gelegen bakstenen gebouw van zeven traveeën en één
bouwlaag gemarkeerd door getoogde vensters met roedeverdeling.
Ommuurde speelplaats ervoor.

141782

Dorpswoning

Nazareth

Eke

Steenweg 252 (Nazareth)

dorpswoningen 18de eeuw
Dorpswoning met gewitte gevels op gepikte plint, vier traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de
18de eeuw. Links aangebouwd lager huisje. Links ijzeren hek naar erf.

141783

Burgerhuis

Nazareth

Eke

Steenweg 44 (Nazareth)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje afgesloten door een nieuwe burgerhuizen
lage bakstenen muur ter vervanging van het oorspronkelijke ijzeren
hek. Gepleisterd en beschilderd dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

141784

Eclectisch burgerhuis

Nazareth

Eke

Steenweg 46 (Nazareth)

Alleenstaand eclectisch burgerhuis met art‐nouveau‐elementen,
daterend van 1909 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck.
Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met
voortuintje. Voorgevelparement van witte en groene geglazuurde
tegels op een arduinen plint.

141785

Bibliotheek naar ontwerp van J. Lampens

Nazareth

Eke

Steenweg 88 (Nazareth)

bibliotheken
De voormalige bibliotheek in brutalistische stijl, in 1970 ontworpen
door architect Juliaan Lampens, is twee bouwlagen hoog en heeft een
plat dak. De halfopen bebouwing heeft een vrije doorrit aan de
rechterzijde naar de achtergelegen garage, die in eenzelfde stijl is
opgetrokken als het hoofdgebouw.

141786

Landhuis Kasteel

Nazareth

Eke

Steenweg 91 (Nazareth)

Achterin gelegen landhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen
onder schilddak uit midden 19de eeuw. Bewaarde oude kern,
vermoedelijk uit de 17de eeuw, in traditionele bak‐ en
zandsteenbouw met aangebouwde traptoren. Circa 1850 kreeg het
gebouw vermoedelijk zijn huidige vorm met drie bouwlagen en
bepleisterd parement doorbroken door rechthoekige vensters op
arduinen dorpels. Grote tuin met beukendreef leidend naar de
Steenweg. Imposant toegangshek en muur met ijzeren hek in de as
van het huis.

141791

Bunker B13

Nazareth

Eke

Steenweg zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes elk met
een schietopening voor mitrailleur.

1310/1748

typologie

hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
private parken

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

omheiningsmur voor WO I
en,
onderwijsgebou
wen

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme

Vaerwyck Henri (Ontwerper)

na WO II

brutalisme

Lampens Juliaan (Ontwerper)

dreven, hekken, tweede kwart
19de eeuw,
hekpijlers,
17de eeuw,
landhuizen
derde kwart
19de eeuw

interbellum

traditioneel
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141790

Bunker B12

Nazareth

Eke

Steenweg zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes met
schietopening voor mitrailleur.

141796

Boerenwoning

Nazareth

Eke

Ten Edestraat 131 (Nazareth)

Eind‐19de‐eeuwse bakstenen boerenwoning van vier traveeën onder boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw
zadeldak, restant van een 19de‐eeuwse hoeve met losse
bestanddelen.

141799

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw

Nazareth

Eke

Weefstraat zonder nummer (Nazareth)

Alleenstaand gewit bakstenen kapelletje op gepikte plint, vierkante
plattegrond en zadeldak. Voorpuntgevel afgewerkt met vlechtingen
en getoogd deurtje met traliewerk, onder waterlijstje en erboven nis
met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.

pijlerkapellen

141803

Brouwerswoning met stokerij en
brouwerijgebouwen

Nazareth

Eke

Zandstraat 12 (Nazareth)

Brouwerswoning met stokerij en brouwerijgebouwen van de familie
Colbrandt in de eerste helft van de 19de eeuw. Imposant ensemble
van gebouwen binnen een ommuurde tuin met centraal ijzeren hek
tussen vierkante gemetste hekpijlers met dekplaat en bolornament.
Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1803. Wagenhuis van de brouwerij, van zes traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

19de eeuw
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
distilleerderijen,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, stallen,
wagenhuizen

141804

Hoeve Schaaphof

Nazareth

Eke

Zandstraat 59 (Nazareth)

Voorheen omwalde hoeve met toegangspoort, gesloopt bij de recente
straatverbreding. Woonhuis van zeven traveeën onder één zadeldak
met drie linker staltraveeën, daterend uit de eerste helft van de 18de
eeuw. Ten westen, bakstenen schuur en stallen onder overstekend
zadeldak; muurankers in de linker zijpuntgevel geven 1714 of 1741
aan. Ten oosten, schuur en wagenhuis daterend uit het vierde kwart
van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
wagenhuizen

141691

Hoeve

Nazareth

Nazareth

Beenstraat 2 (Nazareth)

Vermoedelijk site met walgracht opklimmend tot de late
middeleeuwen. Heden nog sporen van een haast vierkante omwalling
met toegangshek. IJzeren hek aan geschilderde gemetste hekpijlers
met bolbekroning. Van de gebouwen bleef alleen het schuur‐ en
stalgedeelte bewaard.

hoeven, stallen, 18de eeuw,
19de eeuw
schuren,
hekken,
hekpijlers, sites
met walgracht

141693

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Biezenstraat 1 (Nazareth)

Hoevetje met losse bestanddelen met aangepast woonhuis en
behouden oude schuur op een deels met gras begroeid erf. Woonhuis
van zeven traveeën onder zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot
de 18de eeuw. Ten oosten, oude schuur met nog gewitte gevels op
gepikte plint, onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen,
daterend uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

141694

Hoeve Groot Biezenhof

Nazareth

Nazareth

Biezenstraat 15 (Nazareth)

Nog deels omgrachte hoeve met aangepast woonhuis waarvan de
archieven teruggaan tot de 14de eeuw. Nog deels bewaarde
vierkante pijlers met ijzeren hek. Ten noorden, woonhuis van vijf
traveeën onder mank zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de
eeuw.

18de eeuw,
walgrachten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141695

Boerenwoning

Nazareth

Nazareth

Boeregemstraat 12 (Nazareth)

eerste helft
stallen,
Boerenwoning van vijf en twee traveeën onder zadeldak,
boerenwoninge 19de eeuw
vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, met
n, hoeven
omhaagde voortuin en nieuw ijzeren hek. Links aangebouwde
staltravee onder doorlopend zadeldak, rechts dienstgebouwtje onder
lessenaarsdak.
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typologie

datering
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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141696

Kapel

Nazareth

Nazareth

Boeregemstraat zonder nummer
(Nazareth)

Bakstenen kapel, volgens gevelsteen van 1886 en voorzien van
gedenksteen van gesneuvelden van het Geheim Leger op 7‐9‐1944.
Gebouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak.

gedenktekens,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

141697

Villa

Nazareth

Nazareth

Bosstraat 1 (Nazareth)

Bakstenen villa, naar verluidt van 1906‐08. Gebouw met twee
bouwlagen onder schilddak, voornamelijk gekenmerkt door in‐ en
uitspringende gevelvlakken. Ingangspartij op linker hoek onder leien
afdak en loggia op de bovenverdieping.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

141698

Boerenarbeiderswoning

Nazareth

Nazareth

Bosstraat 49 (Nazareth)

Linker huisje van oorspronkelijk een rij van drie
boerenarbeiderswoningen met ervoor bijgebouwtjes en voortuin.
Huisje van één lage bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de
18de eeuw.

boerenarbeider 18de eeuw
swoningen

141703

Burgerhuis

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 12 (Nazareth)

Burgerhuis met voortuin afgesloten door ijzeren afsluiting en hek,
geflankeerd door dienstgebouwen met één bouwlaag. Woonhuis naar
verluidt met oudere kern, circa 1910 aangepast en voorzien van een
gecementeerd parement met neoclassicistische ornamenten.

burgerhuizen,
hekpijlers,
hekken,
bijgebouwen

141704

Hof ter Meeren

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 34A‐B (Nazareth)

18de eeuw
Pachtgoed waarvan de geschiedenis opklimt tot de 15de eeuw en dat hoeven,
afhankelijk was van de heerlijkheid van Nazareth. Huidige gebouwen boerenwoninge
minstens daterend uit de 18de eeuw. Woonhuis van zes en één travee n, schuren
onder zadeldak. Ten oosten, voormalige schuur en stallen, onder
zadeldak.

141705

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 41 (Nazareth)

Hoevetje met losse bestanddelen met woonhuis ten westen,
wagenhuis met aangebouwde garage ten noorden en schuur ten
oosten van het met gras begroeide erf. Verhard toegangspad vanaf
het ijzeren hek met gemetste gewitte hekpijlers. Woonhuis van vijf
traveeën onder zadeldak, daterend van circa 1800.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141706

Meulenaars kasteel

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 42 (Nazareth)

Het kasteel werd gesloopt in 1974 en vervangen door een landelijke
villa verderop in de behouden tuin. De rechthoekige omwalling met
toegangsbrug, talrijke dreven en de dienstgebouwen bleven
behouden. Langgestrekt bakstenen gebouw van elf traveeën en één
bouwlaag onder geknikt zadeldak tussen zijaandaken met
vlechtingen, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Korfboogpoorten van de vroegere koetshuizen in de derde, vierde en
vijfde travee.

bijgebouwen,
bruggen,
dreven,
koetshuizen,
walgrachten

eerste helft
18de eeuw, na
WO II

141707

Boerenwoning

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 46 (Nazareth)

Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw. Rechts ervoor bakstenen
dienstgebouwtje en omhaagde voortuin met ijzeren hek tussen
betonnen pijlertjes. Armpomp en bakhuisje.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
waterpompen,
bakhuizen

141708

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 48 (Nazareth)

Voorheen omwalde, achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen
met woonhuis ten noorden en ruime schuur met stallen ten westen
van het beplante erf. Boerenwoning van zeven traveeën onder
zadeldak, naar verluidt vernieuwd in 1804. Ten zuiden, stallen van zes
traveeën onder zadeldak met in oostelijke zijgevel openingen van
wagenhuis onder houten balk.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1312/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Minard Louis (Ontwerper)
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141709

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 56, 56A (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van vier traveeën
onder zadeldak, met links zijaandak met vlechtingen, minstens
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten oosten, 19de‐eeuwse bakstenen
schuur onder pannendak, ten westen, bakhuis van het samengestelde
type met 19de‐eeuws voorkomen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141710

Hoeve De Roopoorte

Nazareth

Nazareth

Deinzestraat 64 (Nazareth)

Voorheen in rechthoekige omwalling, van het type site met
walgracht, opklimmend tot de late middeleeuwen. Archiefbronnen
gaan terug tot de 15de eeuw en vermelden de Gentse familie de
Gruutere als eigenaar. Heden hoeve met losse bestanddelen met
aangepast woonhuis, stallen en een imposante toegangspoort en nu
gedempte wallen. Achterin gelegen gebouwen bereikbaar via een
verharde weg tussen de velden. Boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
stallen

141711

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Deurlestraat 6 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten noorden en stallen
ten oosten op verhard erf met ijzeren hek. Boerenwoning van zes en
twee traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, stallen,
19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

141712

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Antonius Abt

Nazareth

Nazareth

Dorp 11 (Nazareth)

De neobarokke kerk werd in 1861‐1865 opgetrokken naar ontwerp
van Edmond de Perre‐Montigny. Het kerkhof wordt onder meer
gekenmerkt door bomenrijen van gekandelaarde Hollandse lindes en
witte paardenkastanjes, een vrijheidsboom en een oorlogsmonument.
Langs de ommegang met De Vijftien Mysteries van de Rozenkrans
staan dertien kapelletjes. De kerk is ingeplant in een vierkant,
voorheen omgracht kerkhof van ongeveer 1 hectare groot, afgesloten
deels door een laag muurtje en deels door een beukenhaag.

derde kwart
hekken,
19de eeuw,
hekpijlers,
interbellum
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
ommegangen,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
roepstenen,
Heilig
Hartbeelden,
walgrachten,
boogbruggen,
bomenrijen,
afsluitingshagen
, leibomen

141713

Elektriciteitscabine

Nazareth

Nazareth

Dorp zonder nummer (Nazareth)

elektriciteitscab WO I
Op de zuidoostelijke hoek van het kerkhof rondom de kerk werd in
ines
1914 een elektriciteitscabine gebouwd in een eclectische
baksteenarchitectuur. Het utilitaire bouwwerk is een zeldzame
getuige van de nutsvoorzieningen in een plattelandsgemeente uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken in opvallende
architecturale vormgeving met historiserende inslag.

141714

Burgerlijk Godshuis

Nazareth

Nazareth

Drapstraat 16 (Nazareth)

Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878, ontworpen door
architect Modeste De Noyette, met voortuintje afgesloten door een
haag en laag bakstenen muurtje. Linker hekpijler met nieuw
ommegangkapelletje. Hoofdgebouw van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels en voorzien van een
zeshoekig houten klokkentorentje onder leien naaldspits.

vierde kwart
godshuizen,
19de eeuw
hekpijlers,
gevelniskapelle
n

141715

Burgerhuis

Nazareth

Nazareth

Drapstraat 20 (Nazareth)

Statig burgerhuis met omringende tuin, heden afgesloten door een
muurtje en fraai ijzeren toegangshek. Bepleisterd en geschilderd
dubbelhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw van drie traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak, geflankeerd door zijpaviljoenen
van één bouwlaag met plat dak.

derde kwart
hekken,
omheiningsmur 19de eeuw
en, siertuinen,
vijvers,
burgerhuizen

1313/1748

datering

stijl

neobarok

plantensoort

context

persoon

Bressers Léon (Ontwerper), de
Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Delanier François
(Ontwerper), Latte Désiré
(Ontwerper), Van Eenaeme
Antoon (Ontwerper), Van Parys
Antoon (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

eclecticisme

neogotiek

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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141716

Burgerhuis

Nazareth

Nazareth

Drapstraat 31 (Nazareth)

Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met vier traveeën burgerhuizen
en twee bouwlagen onder pseudomansardedak. Voorgevelparement
van gele baksteen verrijkt met kleurige banden en decoratieve
ontlastingsbogen. Verticale pilasters markeren de verschillende
traveeën.

141717

Burgerhuis

Nazareth

Nazareth

Drapstraat 43 (Nazareth)

Alleenstaand burgerhuis met omringende tuin, van de straat
afgesloten door fraai ijzeren hekken op arduinen sokkel en inrijhek.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak, gebouwd in 1900 naar ontwerp van architect De
Bakker. In de voortuin links, rond bakstenen tuinpaviljoentje onder
strooien kegeldak. Aangelegde tuin met vijver en betonnen brugje
achteraan.

voor WO I
hekken,
tuinbruggen,
siertuinen,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
burgerhuizen

141718

Kasteeltje Pavilion de la Tourelle

Nazareth

Nazareth

Drapstraat 49 (Nazareth)

Oorspronkelijk kasteeltje in L‐vorm met hoektorentje, gebouwd door
de baronessen Marie, Louise en Augusta Kervyn de Volkaersbeke in
1882. Marie Kervyn werd moeder Lutgarde der zusters
cisterciënzerinnen en schonk het kasteeltje aan het klooster in 1912.
Het vormt het rechts deel van het huidige gebouw. De linkse vleugel
werd in 1922 toegevoegd, de kapel rechts achteraan in 1931.
Oorspronkelijk neogotisch kasteeltje van donkere baksteen met naar
het oosten gerichte voorgevel, heden rechterzijgevel.

vierde kwart
hogescholen,
kleuterscholen, 19de eeuw,
interbellum
kloosters,
landhuizen,
serres, kapellen
(gebouwen en
structuren)

141723

Bunker A10

Nazareth

Nazareth

Groenstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte één bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141722

Bunker A9

Nazareth

Nazareth

Groenstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte twee bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur en
een observatiekoepel.

interbellum

141724

Herberg en winkel

Nazareth

Nazareth

Huisepontweg 41 (Nazareth)

Op de oude rooilijn ingeplante boerenwoning, voorheen ook herberg, boerenwoninge eerste helft
19de eeuw,
n, herbergen,
met gewitte gevel op gepikte plint, vijf traveeën onder zadeldak,
interbellum
winkels
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Links,
aangebouwd huis met winkel, daterend van 1920 en gebouwd als
café, beantwoordend aan de toenmalige nieuwe hygiëne normen.
Bakstenen huis met één bouwlaag onder geknikt zadeldak.

141725

Hoeve Ter Steen

Nazareth

Nazareth

Kasteelstraat 14 (Nazareth)

Voorheen rechthoekige omwalde hoeve afhankelijk van het
nabijgelegen kasteel van Nazareth. Achterin gelegen erf toegankelijk
via een aardeweg in het noorden. Boerenwoning van zeven traveeën
onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, minstens
opklimmend tot 17de eeuw, met voornamelijk 19de‐eeuwse
aanpassingen.

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141726

Kasteel van Nazareth met park

Nazareth

Nazareth

Kasteelstraat 16‐18 (Nazareth)

Oudheerlijk kasteel met park, volgens De Potter en Broeckaert werd
het heropgebouwd in 1666. In 1771‐1772 vergroot en vernieuwd
naar ontwerp van J.B. Simoens. Behouden 18de‐eeuwse aanleg met
omwalde site met centraal gelegen kasteel met symmetrisch
ingeplante dienstgebouwen en koetshuizen ervoor en verschillende
rechte en straalsgewijze ingeplante dreven. Imposante toegang met
centraal ijzeren hek tussen vierkante bepleisterde pilasters. Huidig
Lodewijk XVI‐kasteel op rechthoekige plattegrond met uitspringend
middenrisaliet in voor‐ en achtergevel, twee bouwlagen en negen
traveeën onder schilddak, op het voorgevelfronton gedateerd 1771.

private parken,
dreven, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
personeelswoni
ngen, stallen,
walgrachten
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

De Bakker (Ontwerper)

classicisme

Simoens Jan Baptist (Ontwerper)
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141727

Wegkapel

Nazareth

Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer (Nazareth)

Wegkapel van de ommegang van de vijftien mysteries van de
Rozenkrans, 12de statie. Het Onze‐Lieve‐Vrouwbeeldje van Nazareth,
zou volgens De Potter en Broeckaert teruggaan tot vóór 1400. Deze
kapel is de grootste van de ommegang en wordt in het kadaster
geregistreerd in 1884 met als bouwheer de kasteelheer baron Ernest
Kervijn de Volkaersbeke ‐ Coppieters.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

141729

Hoeve Klein Biezenhof

Nazareth

Nazareth

Kijkuitstraat 5 (Nazareth)

Oorspronkelijk rechthoekige omgrachte hoeve met losstaande
bestanddelen, eveneens in de omgeving van de Biezenbeek gelegen
zoals het Groot Biezenhof, waarvan het mogelijk afhing. Woonhuis
ten oosten en schuur met stallen ten westen van het deels met gras
begroeide en beboomde erf. Omgrachting gedempt. Boerenwoning
van zeven traveeën onder zadeldak, daterend van 1791.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

141730

Hoevegebouwen

Nazareth

Nazareth

Klapstraat 7 (Nazareth)

Typische 19de‐eeuwse hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in
U‐vorm rondom een met gras begroeid erf met verharde
toegangsweg vanaf het ijzeren inrijhek tegenover het vernieuwd
woonhuis. Bakstenen schuur en stallen links en rechts van het erf,
onder zadeldaken.

schuren, stallen, vierde kwart
19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

141732

Bunker B7

Nazareth

Nazareth

Klapstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141731

Bunker B5

Nazareth

Nazareth

Klapstraat zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141734

Hoeve

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 11 (Nazareth)

boerenwoninge 18de eeuw
Aan de rand van het bos gelegen hoevetje, toegankelijk via een
aardeweg tussen weilanden. Ten noorden, woonhuis van vijf traveeën n, hoeven,
schuren, stallen
onder mank zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen,
opklimmend tot de 18de eeuw. Ten oosten, deels oude witgekalkte en
deels bakstenen schuur en stallen onder verspringende zadeldaken.

141735

Molenaarswoning

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 32 (Nazareth)

Molenaarswoning bij de vroegere houten korenwindmolen
Oudemolen, eigendom van de heren van Nazareth, volgens
archiefstukken reeds verpacht in de 15de eeuw en verdwenen na de
Eerste Wereldoorlog. Bakstenen dubbelhuisje van drie traveeën en
één bouwlaag op gecementeerde plint en afgedekt met zadeldak,
daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Voortuintje
afgesloten door ijzeren hek aan dito pijlers, erf en dienstgebouwen,
afgesloten met groter hek aan bakstenen pijlers en bakstenen
afsluiting.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
molenaarswoni
ngen

141736

Hoeve en molenaarswoning

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 34 (Nazareth)

Gerenoveerd hoevecomplex met semigesloten aanleg. Heden in U‐
vorm aangelegde gebouwen met centraal binnenerf en ijzeren
toegangshek tussen gemetste pijlers aan de straatzijde. Sporen van de
18de‐eeuwse oude kern van het woonhuis zichtbaar.

18de eeuw
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
molenaarswoni
ngen

141737

Boerenwoning

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 38 (Nazareth)

Boerenwoning met voortuin, vier traveeën onder zadeldak, daterend boerenwoninge eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
n
19de eeuw

1315/1748

stijl
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141738

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 47 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten zuiden en grote
schuur ten westen van ruim binnenerf; aan straatzijde en westzijde
afgesloten met haag, toegankelijk via een eenvoudig ijzeren hek
tussen vierkante gemetste hekpijlers onder pannen ezelsrug.
Woonhuis van zeven en twee traveeën onder zadeldak, in zijn huidige
vorm daterend uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen,
stallen

141739

Goed ten Hoghen Gate

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg 59 (Nazareth)

Hoeve, Voor het eerst vermeld in 1593. Achterin gelegen omgrachte
hoeve met losse bestanddelen, toegankelijk vanaf de oude heerweg
via een populierendreef. Boerenwoning met woongedeelte van drie
bakstenen en vier gewitte traveeën en aansluitend twee staltraveeën
onder één zadeldak, in kern daterend uit de 18de eeuw. Armpomp
ervoor. Ten zuiden, ruime bakstenen dwarsschuur en stallen met
gewitte erfgevel en overstekend zadeldak. Ervoor mestvaalt.

boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
hekken,
schuren, stallen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
waterpompen

141740

Bunker B6

Nazareth

Nazareth

Kortrijkseheerweg zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en was behalve een mitrailleur ook
voorzien op het plaatsen van een 47mm antitankkanon op mobiel
veldaffuit.

141744

Hoeve

Nazareth

Nazareth

Langedreef 3 (Nazareth)

Achterin gelegen hoeve eenvoudige stallen ten noorden en ten oosten hoeven, stallen 19de eeuw
van het met gras begroeid erf.

141745

Bunker A7

Nazareth

Nazareth

Langedreef zonder nummer (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte twee bunkerruimtes met schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141746

Kruisbeeld

Nazareth

Nazareth

Leegzakstraat zonder nummer (Nazareth)

wegkruisen
Kruisbeeld, ingeplant in een bloemenperk tussen vier eiken in een
bocht van de straat, volgens oude stafkaarten opgericht in het vierde
kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141747

Boerenwoning

Nazareth

Nazareth

Marollestraat 45 (Nazareth)

Boerenwoning van vijf en twee traveeën onder zadeldak, daterend uit
het vierde kwart van de 19de eeuw. Rechts aangebouwd wagenhuis
onder lessenaarsdak met haaks erachter een bakstenen schuurtje
onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
wagenhuizen

141754

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg 114 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten
noorden en bakhuis ten zuiden van het verharde erf met mestvaalt,
toegankelijk via een ijzeren hek. Woonhuis van vier traveeën onder
zadeldak met rechts zijaandak met vlechtingen, daterend uit de
tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141755

Bunker A11

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg 121 (Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte één bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur en
één voor een 47mm veldkanon.

141756

Boerenwoning

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg 278 (Nazareth)

Aangepaste boerenwoning met oudere kern, opklimmend tot de 18de boerenwoninge 18de eeuw
eeuw.
n
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141760

Bunker C5

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn, tussen de steunpunten Astene en Eke.
De bunker fungeerde als mitrailleurs‐ en commandopost.

interbellum

141759

Bunker B9

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141758

Bunker B8

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevat één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

141757

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Scherpenheuvel met linden

Nazareth

Nazareth

Oudenaardseheerweg zonder nummer
(Nazareth)

Neogotische, tussen twee linden ingeplante kapel van 1903, zie
inscriptie op gevelsteentje in geveltop.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen

voor WO I

141763

Hoeve in L‐vorm

Nazareth

Nazareth

Plezierstraat 8 (Nazareth)

Open hoeve met straat ingeplant woonhuis en in L‐vorm
aangebouwde schuur en stallen ten noordoosten van het met gras
begroeide erf met ijzeren toegangshek in het zuiden. Aangepaste
boerenwoning met gecementeerd parement en nieuwe ramen, onder
overstekend zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw; binnenin 1773
gedateerde haardbalk.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

141764

Hof te Schaapbeke

Nazareth

Nazareth

Prijkelstraat 3 (Nazareth)

Oude hoeve opklimmend tot de 17de eeuw met voormalige
landbouwstokerij, hier opgericht in 1878 en ontmanteld tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Hoevecomplex met lange toegangsweg met
ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Woonhuis van zeven traveeën
onder zadeldak met klokkenstoel, mogelijk opklimmend tot de 18de
eeuw, met 19de‐eeuws voorkomen. Stokerijgebouw en bakstenen
ronde schoorsteen. Bakstenen stallen onder zadeldaken, vernieuwd in
het vierde kwart van de 19de eeuw met rechts ervoor wagenhuis.
Alleenstaand bakhuis, gedateerd 1767.

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
hoeven, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
fabrieksschoors
tenen

141765

Bunker A12

Nazareth

Nazareth

Roombaardstraat zonder nummer
(Nazareth)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn tussen de steunpunten Astene en Eke
en bevatte één bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur en
één voor een 47mm veldkanon.

141687

Burgerhuis

Nazareth

Nazareth

's Gravenstraat 100 (Nazareth)

Burgerhuis van heden vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
beraapt voorgevelparement afgezet met geblokte hoekpilasters en
horizontaal geleed door cordons.

141688

Weverij T. Schaubroeck

Nazareth

Nazareth

's Gravenstraat 48 (Nazareth)

Weverij T. Schaubroeck, heden N.V. Werna, daterend van circa 1905. weverijen
Kleurrijk bakstenen bedrijfsgebouw met drie traveeën brede
straatgevel en twee bouwlagen onder plat dak. Geel bakstenen
parement met witte banden en decoratieve ontlastingsbogen boven
de gekoppelde twee‐ en drielichten.

1317/1748

typologie

burgerhuizen

datering

17de eeuw,
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

stijl

plantensoort

context

neogotiek

Tilia

wegen

persoon
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141689

Hoeve

Nazareth

Nazareth

's Gravenstraat 55, 61 (Nazareth)

Hoeve met 18de‐eeuwse kern, in de eerste helft van de 19de eeuw
omgebouwd tot burgerhuis met toevoeging van koetshuizen links.
Huidig woonhuis met U‐vormige plattegrond: hoofdgebouw van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, links en rechts
geflankeerd door zijtravee van één bouwlaag. Doorgang naar de
achterliggende grote tuin, afgesloten door een fraai ijzeren hek.
Gewitte bakstenen koetshuizen waarvan de drie rechter traveeën
behouden zijn. Drie linker traveeën met beraapt parement,
omgevormd tot woonhuis.

burgerhuizen, 18de eeuw,
eerste helft
hoeven,
19de eeuw
koetshuizen,
notariswoninge
n

141690

Villa

Nazareth

Nazareth

's Gravenstraat 90 (Nazareth)

villa's
Alleenstaande villa met omringende beboomde tuin, met 19de‐
eeuwse kern, uitgebreid tot zijn huidige vorm in het eerste kwart van (bouwkundig
erfgoed)
de 20ste eeuw. Gebouw met twee bouwlagen en uitgebouwde
rechter travee onder schilddak met dakkapel.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141766

Wijkschool Kloosterbos

Nazareth

Nazareth

Schoolstraat 11 (Nazareth)

kleuterscholen
Typisch wijkschooltje op het platteland met bijhorende woning in
ommuurde tuin. Aan de straatkant met bakstenen omheiningsmuur
geritmeerd door lisenen en spaarvelden, brugje over gracht naar
poort. Rechthoekig schoolgebouw van één bouwlaag onder zadeldak.
Bijhorende woning van baksteen met getoogde muuropeningen
onder zadeldak.

voor WO I

141767

Beerhof

Nazareth

Nazareth

Schraaienstraat 67 (Nazareth)

Voorheen omwalde site, mogelijk van het type site met walgracht
opklimmend tot de late middeleeuwen en waarvan de archiefteksten
teruggaan tot de 15de eeuw. Heden deels omhaagde hoeve met losse
bestanddelen met schuin ingeplant wagenhuis ten zuiden en ruime
schuur en stallen ten westen van het met gras begroeid erf.

schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141787

Duiventoren

Nazareth

Nazareth

Steenweg Deinze 181 (Nazareth)

Midden op het erf van een voormalige hoeve bevindt zich een ronde
duiventoren van witgekalkte bakstenen op gepikte plint, onder
strooien kegeldak. Naar verluidt oorspronkelijk een mestput, hoger
opgetrokken met afbraakmateriaal van de in 1860 afgebrande kerk
van Nazareth.

duiventorens,
mestvaalten

derde kwart
19de eeuw

141788

Villa

Nazareth

Nazareth

Steenweg Deinze 68 (Nazareth)

Ruime villa in modernistische stijl met hoog ogivaal gebogen
zadeldak, gebouwd circa 1930 naar ontwerp van architect E.
Magerman.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
fokkerijen

interbellum

141789

Hoekpand café De Dragonder

Nazareth

Nazareth

Steenweg Deinze 84 (Nazareth)

Afgeschuind hoekpand met één bouwlaag onder pannendaken, uit het cafés
vierde kwart van de 19de eeuw.

141792

Hoeve Oud Goed

Nazareth

Nazareth

Sticheldreef 1 (Nazareth)

Voorheen omwalde hoeve met losse bestanddelen waarvan het site
met walgracht vermoedelijk teruggaat tot de late middeleeuwen.
Huidige toegang in het zuiden met ijzeren hek tussen gemetste
hekpijlers onder ezelsrug, linker pijler met ingemetste spitsboognis
met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje. Aarden oprit en deels met gras
begroeid erf met woonhuis van zes traveeën onder zadeldak,
minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Ten oosten, bakstenen
schuur en stallen onder zadeldak en drie gekoppelde doorgangen van
wagenhuis. Ten noorden, bakhuis met aanleunende bergingen, met
19de‐eeuws voorkomen.

1318/1748

datering

vierde kwart
19de eeuw

17de eeuw,
niskapellen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Parys Antoon (Ontwerper)

modernisme

Magerman Edgar (Ontwerper)
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141793

Hoeve Vertruynengoed en hoeve Blauw
Huis

Nazareth

Nazareth

Sticheldreef 5‐6 (Nazareth)

Binnen de nu grotendeels gedempte omwalling gelegen gebouwen
bestaande uit twee complexen: ten noorden, de herenhoeve, in kern
opklimmend tot de 17de eeuw, met imposant gebouw met twee
bouwlagen met ertegenover de grote schuur en stallen en ten zuiden
het neerhof met schuin ingeplante bedrijfsgebouwen, afsluitingsmuur
met bakstenen hekpijlers met bekronend bolornament en ijzeren
toegangshek van het neerhof.

boerenburgerhu 17de eeuw,
izen, bakhuizen, 18de eeuw
dreven,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen

141794

Langgestrekte hoeve

Nazareth

Nazareth

Stoofstraat 20 (Nazareth)

Hoevetje van het langgestrekte type met centraal woongedeelte van
zes traveeën onder zadeldak, in kern drie huisjes uit de 19de eeuw,
aangepast tot één woning circa 1900.

langgestrekte
hoeven

141795

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Stoofstraat 9 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten noorden stallen ten
westen en bakhuis ten zuiden van het deels met gras begroeide en
beboomde erf. Boerenwoning van zes traveeën aan weerszij
geflankeerd door stallen, onder verspringende zadeldaken, in zijn
huidige vorm daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141797

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Ten Edestraat 66 (Nazareth)

Verzorgd hoevetje met losse bestanddelen met woonhuis, daterend boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
uit de eerste helft van de 19de eeuw, ten westen en schuur en stallen n, schuren,
stallen, hoeven
ten zuiden van het met gras begroeide erf.
met losse
bestanddelen

141798

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Versluisstraat 5 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten noorden, schuur en
stallen ten oosten en bakhuis ten zuiden op het met gras begroeide
erf. IJzeren toegangshek ten noorden, naast het woonhuis van vijf
traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw, heden met
voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen. Oud bakhuis met gewitte
gevels en aandak met vlechtingen, daterend uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen,
bakhuizen

141800

Semigesloten hoeve

Nazareth

Nazareth

Zagmanstraat 16 (Nazareth)

Grote hoeve van het semigesloten type met woonhuis en
dienstgebouwen gegroepeerd rondom een vierkant met gras
begroeid en beplant binnenerf. IJzeren toegangshek tussen twee lage
gewitte dienstgebouwtjes met afgeronde hoeken, onder pannen
zadeldak. Woonhuis van zes en één traveeën onder zadeldak, in de
rechter zijpuntgevel 1731 gedateerd. Stallen, opklimmend tot de
18de eeuw, deels vergroot in de loop van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, serres,
stallen,
siertuinen,
hoeven

141801

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Zagmanstraat 29 (Nazareth)

Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw met woonhuis ten
noorden, schuur met stallen ten zuiden en bakhuis ten oosten van het
ruime met gras begroeide erf. Nieuwe afsluiting en ijzeren hek aan de
westelijke straatzijde.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

141802

Hoeve met losse bestanddelen

Nazareth

Nazareth

Zagmanstraat 31 (Nazareth)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw met woonhuis ten
noorden, en vroegere schuur ten oosten van het tot tuin omgevormde n, schuren,
hoeven met
erf.
losse
bestanddelen

1319/1748

datering

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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141818

Hoeve Kapittelhof

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 16 (Ninove)

Kapittelhof, naar verluidt opgetrokken in 1637 in traditionele stijl.
Vermoedelijk gaat het om het Nivelhof, vermeld sinds begin 15de
eeuw, afhangend van de abdij van Nijvel. Mooi volumespel van
witgeschilderde bakstenen gebouwen met ritmische herhaling van
zadeldaken en aanleunende lessenaarsdaken ten noorden. Woonhuis
van twee bouwlagen, twee traveeën onder mank zadeldak, uit de
17de, 18de eeuw, met lagere aanbouw rechts, en aanbouw links.
Haakse stallen onder zadeldaken uit 18de, 19de eeuw: bewaarde
zandstenen deurstijlen, rechthoekige venstertjes met houten lateien
en zandstenen onderdorpels; houten armpomp. Dwarsschuur onder
zadeldak uit de 19de eeuw.

boerenburgerhu 17de eeuw,
18de eeuw,
izen, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
waterpompen

141819

Burgerhuis

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 20 (Ninove)

Dubbelhuis met voortuintje en ijzeren hek op bakstenen muurtje. Vijf burgerhuizen,
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, gedateerd hekken
1885 op gevelsteen in achtergevel.

vierde kwart
19de eeuw

141820

Burgerhuis

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 26 (Ninove)

burgerhuizen,
Alleenstaand burgerhuis met achter‐ en voortuin en hek aan
hekken
straatzijde. Twee bouwlagen, drie traveeën onder afgeknot
mansardedak met houten dakkapel tussen vleugelstukken en gebogen
fronton, flankerende oeils‐de‐boeuf; daterend uit eind 19de, begin
20ste eeuw.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

141821

Hoeve in U‐vorm

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 38 (Ninove)

U‐vormige hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
(Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 19de eeuw met
recente aanpassingen.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
19de eeuw

141822

Herenhuis

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 40 (Ninove)

Herenhuis met voortuintje en recent bakstenen muurtje. Dubbelhuis
van twee bouwlagen, drie traveeën onder wolfsdak, met dakkapel
onder driehoekig fronton, daterend uit de 19de eeuw.

herenhuizen

141823

Dorpswoning

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp 7 (Ninove)

Eénlaags huis met oude kern. Vernieuwd parement en daklijst.
Gecementeerde art‐decoversiering onder daklijst.

dorpswoningen

141824

Sint‐Rochuskapel

Ninove

Appelterre‐Eichem

Appelterre‐Dorp zonder nummer (Ninove) Kapel In de bocht van de straat gelegen witgekalkt bakstenen gebouw betreedbare
uit de 18de eeuw. De kapel is opgetrokken op een lichte berm, aan de kapellen (klein
erfgoed)
straatzijde door een bakstenen muurtje gesteund, en rust op een
zandstenen plint. Zandsteen werd ook gebruikt onderaan bij de
gevelhoeken en bij de met een steekboog met sluitsteen afgewerkte
deuromlijsting.

141838

Spoorwegonderbrugging

Ninove

Appelterre‐Eichem

Botermelkstraat zonder nummer (Ninove) Interessante spoorweg‐onderbrugging uit de 19de eeuw: bakstenen
brugpijlers met natuurstenen hoekstenen, waarop brugdek uit
metalen liggers.

bruggen

141887

Parochiekerk Sint‐Martinus met kerkhof

Ninove

Appelterre‐Eichem

Eichemstraat 190 (Ninove)

De Sint‐Martinuskerk, gelegen op de heuvelrug aan de hoek van de
Eichem‐ en Lindenbergstraat te midden een omringend kerkhof, is
een zaalkerkje dat in zijn huidige vorm tot de 14de‐15de eeuw
teruggaat en waaraan in de 18de eeuw een pseudotransept werd
toegevoegd. De kerk is voorzien van een klein kerkhof, omringd door
een herbouwd bakstenen muurtje met ezelsrugafdekking.

parochiekerken, 14de eeuw,
15de eeuw,
kerkhoven,
18de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

141888

Hoeve Hof te Eichem

Ninove

Appelterre‐Eichem

Eichemstraat 218‐220 (Ninove)

Pachthoeve van het Sint‐Janshuis te Gent in de 15de eeuw.
Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een grote gebetonneerde
binnenplaats met open bergplaats onder schilddak in het midden;
daterend uit de 18de eeuw met enkele latere aanpassingen. Brede
rechthoekige inrijpoort opgenomen in noordwestelijk gelegen
dienstgebouw met zandstenen hoekstenen aan straatzijde.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven
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datering

19de eeuw

18de eeuw

19de eeuw

stijl
traditioneel

plantensoort

context
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141889

Hoeve 't Walleke

Ninove

Appelterre‐Eichem

Eichemstraat 74 (Ninove)

Voorheen omwalde en vanouds bekende hoeve. Heden semigesloten boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven
hoeve met bakstenen gebouwen, voornamelijk onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom gekasseid erf en daterend uit de 19de eeuw.
Interessante volumewerking.

141886

Omgeving van parochiekerk Sint‐Martinus Ninove

Appelterre‐Eichem

Eichemstraat, Lindenbergstraat (Ninove)

De kerksite is geheel ingebouwd in de bebouwing van de
Eichemstraat en de Lindenbergstraat en is uitsluitend bereikbaar via
een smal straatje tussen woningen bij de hoek van beide straten.

dorpswoningen

141929

Hof Steppe

Ninove

Appelterre‐Eichem

Hellestraat 24 (Ninove)

Grote gesloten hoeve, mogelijk voorheen bekend als het Goed ter
Vrouwenhove, pachtgoed van de Heren van Ouwegem vanaf 1219.
Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
hellend, rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt, grosso modo
daterend uit de 18de tot 19de eeuw met latere vernieuwingen en
aanbouwen uit de 19de tot 20ste eeuw.

gevelniskapelle 18de eeuw,
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

141930

Hof ter Cleye

Ninove

Appelterre‐Eichem

Holstraat 1 (Ninove)

Pachthoeve, bekend sinds 832 als Loets; oorspronkelijk eigendom van
de abdij van Ninove. Huidige hoeve dateert van 1778 of 1742 met
enkele latere aanpassingen. Ruime gesloten hoeve met bakstenen
gebouwen onder zadeldaken rondom een gekasseid erf met kleine
mestvaalt. Groot poortgebouw onder afgewolfd dak ten oosten, poort
in arduinen korfboogomlijsting tussen twee blinde korfboogvelden
aan straatzijde. 19de‐eeuws wagenhuis en bakhuisje ten oosten.

mestvaalten,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

141933

Parochiekerk Sint‐Gertrudis

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 1
(Ninove)

parochiekerken 15de eeuw,
Gelegen op een hellend terrein met hoge dam. De voormalige kerk,
16de eeuw,
afhankelijk van de abdij van Nijvel, dateerde uit de 15de‐ 16de eeuw;
voor WO I
zij was klein en breed, had een zware toren met ten zuiden traptoren,
hoger koor en bijgebouwde zijbeuken. Neogotische vernieuwing in
1909, met uitzondering van het laatgotische koor. De plattegrond
vertoont heden: vierkante westtoren met achtkantige noordelijke en
zuidelijke traptoren, driebeukig schip van vier traveeën; koor van drie
rechte traveeën met driezijdige sluiting, twee zijkoren van één rechte
travee met driezijdige sluiting en een ten noorden gelegen sacristie.

141934

Pastorie Sint‐Gertrudisparochie met tuin

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 11
(Ninove)

Het pastoriegebouw uit 1728‐1730 is een vrijstaand, nagenoeg
rechthoekig, gebouw met een voortuintje afgesloten door een recent
laag muurtje. Merkwaardig gebouw door zijn opbouw van zeven
traveeën en één bouwlaag aan straatzijde en twee bouwlagen en een
verhoogde begane grond met kelderopeningen aan tuinzijde.
Achterliggende beboomde pastorietuin met deels bewaarde
omheiningsmuur ten westen.

19de eeuw,
pastorieën,
pastorietuinen, tweede kwart
omheiningsmur 18de eeuw
en

141935

Gesloten hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 13
(Ninove)

Gesloten hoeve met tuin en hoge bakstenen muur ten oosten.
Bakstenen gebouwen uit de tweede helft van de 18de eeuw tot het
eerste kwart van de 20ste eeuw, gegroepeerd rondom een haast
rechthoekige gekasseide binnenplaats. Boerenwoning van
oorspronkelijk één bouwlaag, met bijkomende verdieping en acht
traveeën, in kern uit de 18de eeuw.

boerenwoninge
n,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen, gesloten
hoeven,
duiventillen

141936

Gesloten hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 18
(Ninove)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen uit de eerste helft van de
19de eeuw tot eerste helft van de 20ste eeuw onder zadeldaken
rondom rechthoekige gekasseide binnenplaats, ingeplant met blinde
verankerde gevels aan straatzijde en toegang op de westhoek.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, schuren,
stallen, gesloten 20ste eeuw
hoeven

1321/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

gotiek,
neogotiek

traditioneel

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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141937

Dorpswoning

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 2
(Ninove)

Dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de dorpswoningen, eerste helft
19de eeuw
hekken,
eerste helft van de 19de eeuw met voortuintje en bakstenen muur
hekpijlers,
met hek en hekpijlers.
omheiningsmur
en

141938

Langgestrekte hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Joann.‐Bapt.Van Langenhaeckestr. 3, 3A‐H Langgestrekt hoevetje met boerenwoning van zeven traveeën en
(Ninove)
anderhalve bouwlaag onder zadeldak en haakse dwarsschuur op
gekasseid erf, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

langgestrekte
hoeven

141978

Gesloten hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Muylemstraat 109 (Ninove)

Ruime hoeve met belangrijke volumewerking; gelegen aan een
kruispunt op een helling. Heden verdeeld in twee woongelegenheden
door middel van bakstenen muur op binnenplaats. Bakstenen
gebouwen onder zadeldaken rondom oorspronkelijk vierkant
gekasseid en geplaveid erf. Rechthoekige inrijpoorten opgenomen in
dienstgebouwen ten noorden, ten oosten en ten westen. Aan
straathoek, bakstenen wegkapelletje onder zadeldekje: nis met Onze‐
Lieve‐Vrouwebeeld.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

141979

Gesloten hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Muylemstraat 142 (Ninove)

19de‐eeuws gesloten hoevetje met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken rondom een rechthoekige binnenplaats. Toegankelijk via
een hek tussen bakstenen pijlers en links muurtje gestut door middel
van steunberen. Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën, uit
de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

141980

Gesloten hoeve

Ninove

Appelterre‐Eichem

Muylemstraat 146 (Ninove)

Zeer ruime gesloten hoeve met belangrijke volumewerking in
beboomde omgeving. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, grosso
modo daterend uit eind 18de eeuw en eerste kwart van de 20ste
eeuw en gegroepeerd rondom een haast vierkante, gekasseide
binnenplaats met tuintje.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum

142008

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Appelterre‐Eichem

Rietstraat 12A (Ninove)

Door bomen beschaduwd vierkant gebouw van rode en zwarte
baksteen, onder zadeldak, uit de 18de‐ en 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

18de eeuw,
19de eeuw

141806

Hoeve Hof ter Anghereel

Ninove

Appelterre‐Eichem

't Angereelstraat 104‐106 (Ninove)

Het Hof ter Anghereel is sinds 1573 bekend als pachthoeve. De
vermoedelijk oorspronkelijk gesloten hoeve heeft een U‐vormige
plattegrond met bakstenen gebouwen onder zadeldaken uit de eerste
helft van de 19de eeuw, gelegen in een grote tuin met parkallure. Bij
de hoeve bevindt zich een oorlogsmonument. Dubbelhuis van één
bouwlaag, tien traveeën met drie centrale dakkapellen en
dakruitertje; klokje van 1830.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens, schuren,
stallen,
waterpompen

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

141807

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Ninove

Appelterre‐Eichem

't Angereelstraat zonder nummer (Ninove) Neogotische kapel, gelegen op de hoek met de Wilderstraat,
tegenover de spooroverweg. Eén travee en driezijdige sluiting;
bakstenen gebouw onder zadeldak, met sierlijke spitse dakruiter.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

141805

Dorpskom Appelterre‐Eichem

Ninove

Appelterre‐Eichem

't Angereelstraat, Appelterre‐Dorp, Joann.‐ De dorpskom van Appelterre‐Eichem (Ninove) is gelegen op de
Bapt.Van Langenhaeckestr., Walenstraat westhelling van de Dendervallei en ontplooit zich rondom het
dorpsplein dat aan de noordwestzijde wordt bepaald door de Sint‐
(Ninove)
Gertrudiskerk.

dorpen

142065

Molenaarswoning

Ninove

Appelterre‐Eichem

Wilderstraat 97 (Ninove)

19de eeuw
langgestrekte
hoeven,
molenaarswoni
ngen

Voormalige molenaarswoning, lager gelegen dan straatniveau.
Oorspronkelijk 19de‐eeuws langgestrekt hoevetje met woonhuis en
aanleunende stal van één bouwlaag onder een zadeldak en parallelle
stal ertegenover; langwerpig, smal erf.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

vakwerkbouw

Haché Edmond (Ontwerper),
Hebbelynck Jean (Ontwerper)

neogotiek
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142066

Wildermolen

Ninove

Appelterre‐Eichem

Wilderstraat zonder nummer (Ninove)

De Wildermolen is een laat‐18de‐eeuwse houten korenwindmolen
van het type standaard met open voet. De molen werd opgericht in
Elingen in 1779 door Ferdinand Van der Noot, heer van Vreckem, en
werd in 1802 overgebracht naar de huidige locatie.

windmolens

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

141837

Gesloten hoeven met omgeving

Ninove

Aspelare

Borrekensveldweg, Cyriel Prieëlsstraat,
Tortelboomstraat, Waagstraat (Ninove)

Het agrarisch landschap vormt de gaaf bewaarde landelijke omgeving gesloten
hoeven, holle
van de twee gesloten hoeven, waarvan de occupatiegeschiedenis
wegen,
minstens terug gaat tot de 18de eeuw.
bomenrijen,
agrarische
landschappen

141864

Brouwerij Pollijn

Ninove

Aspelare

Daalstraat 26 (Ninove)

In achterbouw en loodrecht op een recent vernieuwd woonhuis de
voormalige Brouwerij Pollijn, ontstaan, in de 19de eeuw en
stilgevallen circa 1950. Bakstenen constructie van één bouwlaag
onder zadeldak, met in gevel ingebouwde vierkante
fabrieksschoorsteen.

boerenwoninge 19de eeuw
n, brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen, hoeven

141866

Korenwatermolen en molenaarswoning

Ninove

Aspelare

Damweg 1 (Ninove)

Korenwatermolen op de Beverbeek, in 1872 voorzien van een
stoommachine en In 1957 gedeeltelijk herbouwd en gewijzigd.
Bakstenen gebouw van twee verdiepingen onder een afgesnuit
zadeldak. Aanpalende molenaarswoning van vier traveeën en twee
verdiepingen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Links ervan:
ouder gedeelte van twee traveeën en één verdieping, gedateerd
1776, doch later aangepast. Bakstenen dienstgebouwen uit de 19de
eeuw.

hoeven,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
watermolens

141900

Herenhuis

Ninove

Aspelare

Geraardsbergsesteenweg 296 (Ninove)

herenhuizen
Haaks op de straat ingeplant herenhuis van vijf traveeën en twee
verdiepingen onder een wolfsdak, in een gevelsteen gedateerd 1911.
Voortuintje met hek. Dubbelhuis van witte baksteen verfraaid met
groene geglazuurde baksteen en arduin.

voor WO I

141901

Herenhuis

Ninove

Aspelare

Geraardsbergsesteenweg 302 (Ninove)

Herenhuis met zes traveeën, twee verdiepingen en een zadeldak, uit
eind 18de ‐ begin 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw.

herenhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141902

Herenhuis

Ninove

Aspelare

Geraardsbergsesteenweg 304 (Ninove)

Huis met vijf traveeën, twee verdiepingen en een zadeldak, uit begin
19de eeuw. Lijstgevel afgewerkt met een geschilderde geprofileerde
daklijst.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

141903

Parochiekerk Sint‐Amandus met kerkhof

Ninove

Aspelare

Geraardsbergsesteenweg 308 (Ninove)

Parochiekerk met omringend deels ommuurd kerkhof met enkele
graftekens tegen de kerkmuur. Oorspronkelijk afhankelijk van de Sint‐
Adrianusabdij van Geraardsbergen. De gotische zaalkerk uit de 15de
eeuw werd circa 1631 hersteld en in 1776 gewijzigd en uitgebreid
met twee zijbeuken.

parochiekerken, 15de eeuw,
vierde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 18de eeuw
en

142001

Gesloten hoeve

Ninove

Aspelare

Plekkersstraat 10 (Ninove)

boerenwoninge 19de eeuw,
Gesloten hoeve met gebetonneerde binnenplaats en bakstenen
vierde kwart
gebouwen, daterend uit de 19de eeuw. Eénlaags woonhuis van zeven n, hoeven
18de eeuw
traveeën onder een recent zadeldak, daterend uit eind 18de ‐ begin
19de eeuw.
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stijl

plantensoort

context

persoon
Weyers Fernand (Ontwerper),
Wieme Molenbouw (Uitvoerder)

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

classicisme

gotiek
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142053

Gesloten hoeve Hof te Tortelboom

Ninove

Aspelare

Tortelboomstraat 8 (Ninove)

Imposante gesloten hoeve, ingeplant halfweg een helling met op de
achtergrond een golvend landschap. De gebouwen, gegroepeerd
rondom een rechthoekig, deels gebetonneerd en gekasseid erf, zijn
opgetrokken uit baksteen en dateren in deze vorm van 1866‐1867.
Rechts van dit gebouw liggen een door meidoorn en sleedoorn
omhaagde tuin en hoogstamboomgaard. Op de zuidoostelijke hoek,
bakstenen kapelletje. Ten noorden van de moestuin bevindt zich een
vroegere knechtenwoning.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten
hoeven,
omhaagde
moestuinen,
hoogstamboom
gaarden,
bakhuizen

142059

Gesloten hoeve

Ninove

Aspelare

Waagstraat 1 (Ninove)

Gesloten hoevetje, ingeplant aan de straat, met bakstenen gebouwen
gegroepeerd rondom een vierkant erf. Eénlaagse boerenwoning,
dubbelhuis van zes traveeën onder een zadeldak, uit het vierde kwart
van de 18de eeuw met latere aanpassingen. Zuid‐ en oostzijde,
aanhorigheden onder zadeldaken uit de 19de eeuw; westzijde,
dienstgebouw uit de 20ste eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, gesloten
19de eeuw
hoeven,
bijgebouwen

141836

Pastorie met tuin

Ninove

Denderwindeke

Bokkendries 13 (Ninove)

dreven,
Merkwaardige woning in traditionele stijl, juist na de Franse
pastorieën,
Revolutie als pastorie gebruikt later privébezit geworden; mooi
gelegen in een tuin met lindendreef. Dubbelhuis van acht traveeën en siertuinen
twee verdiepingen onder een gewijzigd zadeldak met verlaagde
helling. Begane grond uit de 17de eeuw.

141875

Boerenwoning

Ninove

Denderwindeke

Edingsesteenweg 233 (Ninove)

Boerenwoning met voortuin en boomgaard aan de weg. Dubbelhuis boerenwoninge tweede kwart
van zes traveeën, aansluitende rechter poorttravee en één verdieping n, boomgaarden 19de eeuw,
derde kwart
onder een zadeldak, uit midden 19de eeuw.
19de eeuw

141876

Proostenhuis abdij Vicogne

Ninove

Denderwindeke

Edingsesteenweg 370 (Ninove)

Herenhuis gelegen in een mooie beboomde en ommuurde tuin, aan
de straatzijde afgesloten door lagere muur met hek en links
ingangspoort met arduinen negblokken. Bepleisterde en geschilderde
voorgevel met ordonnantie uit de 19de eeuw.

19de eeuw
hekken,
kanunnikenhuiz
en,
omheiningsmur
en

141877

Hoeve met losse bestanddelen

Ninove

Denderwindeke

Edingsesteenweg 421 (Ninove)

Hoeve met losse bestanddelen, uit de 19de eeuw. Geschilderd
boerenburgerhuis met acht traveeën, anderhalve verdieping en een
wolfsdak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenburgerhu eerste helft
19de eeuw
izen, hoeven
met losse
bestanddelen

141878

geheel van twee stadswoningen

Ninove

Denderwindeke

Edingsesteenweg 475‐477 (Ninove)

Rijhuizen opgevat als één geheel van negen traveeën en twee
verdiepingen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

141879

Parochiekerk Sint‐Petrus met kerkhof

Ninove

Denderwindeke

Edingsesteenweg zonder nummer (Ninove) Gotische kerk verwoest door een brand van 1838. Huidige
neoclassicistische kerk opgetrokken van 1838 tot 1842; integratie van
behouden laatgotisch koor. De plattegrond ontplooit een deels
ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vijf traveeën en een
laatgotisch koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting,
geflankeerd door twee latere sacristieën. Omringend kerkhof.

parochiekerken,
grafkruisen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

141927

Hoeve

Ninove

Denderwindeke

Heirebaan 250 (Ninove)

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

Verbouwde hoeve met éénlaags gedeelte op de hoek van de straat,
daterend uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw.
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datering

17de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stijl

traditioneel

gotiek,
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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141928
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typologie

datering

stijl

Wegom van Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Zeven‐ Ninove
Weeën

Denderwindeke

Heirebaan zonder nummer, zonder
nummer, Windekeveldweg zonder
nummer, zonder nummer (Ninove)

Ommegang met voornamelijk kapelletjes uit midden 19de eeuw,
midden de velden en weilanden, op een driehoekig tracé.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme,
neogotiek,
neoromaans

141961

Hoeve

Ninove

Denderwindeke

Krepelstraat 102 (Ninove)

Semigesloten hoeve, schuin ingeplant ten opzichte van straat, met
bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
gekasseid erf met mestvaalt. Overluifelde inrijpoort ten noordoosten.
Boerenburgerhuis met één verdieping en zeven traveeën en linker‐
poorttravee, op de deursluitsteen gedateerd 1768. Steekboognisje
met bekronend druiplijstje en recent Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.
Stalvleugel onder gebogen zadeldak met oudere kern uit 1757.
Langsschuur, in heropgemetste linker zijpuntgevel gedateerd 1810.

boerenburgerhu
izen, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
mestvaalten,
gevelniskapelle
n

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

141962

Hoeve in U‐vorm

Ninove

Denderwindeke

Krepelstraat 150 (Ninove)

U‐vormige hoeve, uit de 19de eeuw, ingeplant aan de straat.
Woonhuis van zeven traveeën en anderhalve verdieping onder een
zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

141975

Herenhuis

Ninove

Denderwindeke

Linkebeek 42 (Ninove)

Herenhuis in een beboomde tuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee verdiepingen onder een zadeldak, op de deurlatei gedateerd
1804.

herenhuizen

eerste kwart
19de eeuw

141977

Windmolen ter Zeven Wegen

Ninove

Denderwindeke

Molenstraat 50 (Ninove)

windmolens
De Molen ter Zeven Wegen is een verhoogde, stenen
korenwindmolen van het type stenen bovenkruier met achtzijdige
kap. De standaardmolen uit 1807 werd na een brand in 1863
herbouwd als een stenen bergmolen en nadien verhoogd. Door het
optrekken van de molenromp kon men de kap echter niet meer
bedienen vanop de begane grond en diende men een molenberg op te
werpen.

derde kwart
19de eeuw

141982

Semigesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Neuringen 105, 105A (Ninove)

boerenwoninge vierde kwart
Semigesloten hoeve ingeplant aan de straat met tuintje ten
18de eeuw,
n, hoeven,
noordwesten. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
schuren, stallen derde kwart
rechthoekig gekasseid erf; mestvaalt vervangen door rotstuintje.
19de eeuw,
Inrijpoort opgenomen in het dienstgebouw ten noordoosten. Nieuw
interbellum
woonhuis met twee verdiepingen, van 1930 met links drie behouden
traveeën van de oude éénlaagse boerenwoning uit eind 18de eeuw.
Langsschuur onder een zadeldak, gedateerd 1860.

141985

Hoeve met losse bestanddelen

Ninove

Denderwindeke

Nijken 28 (Ninove)

Hoeve uit de 19de eeuw, gelegen op de hoek van de straat. Bakstenen boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
gebouwen onder zadeldaken met woonhuis met vijf traveeën, één
losse
verdieping en een zadeldak.
bestanddelen

142000

Gesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Peyenbeek 1 (Ninove)

Volledig vernieuwde gesloten hoeve met recent woonhuis, mooi
gelegen in een open landschap. Zandstenen rondboogdeurtje,
voorzien van imposten en sluitsteen met jaartal 1781, in een nieuwe
stal als enige getuige van de vroegere hoeve.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, stallen,
gesloten hoeven

142004

Pastorie Sint‐Petrusparochie met tuin

Ninove

Denderwindeke

Proosdij 12 (Ninove)

Neogotische pastorie van twee bouwlagen onder parallelle
zadeldaken, uit 1886. Bakstenen gebouw met verticaliserend accent
door middel van lisenen, verdiepte traveeën en trapgevels. Het huis is
gelegen in een ommuurde tuin met kunstmatige betonnen vijver.
Langs de voorzijde wordt de muur onderbroken door een hek. In de
tuin staat een eenlaags bijgebouw van drie traveeën onder een
lessenaarsdak. De stijl is eveneens neogotisch.

vierde kwart
hekken,
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen,
vijvers
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context

persoon

Gevers Paul (Ontwerper), Nijs P.
(Uitvoerder), Thomaes
Molenbouw (Uitvoerder)
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142005

Hoeve

Ninove

Denderwindeke

Proosdij 25 (Ninove)

Hoevetje met éénlaagse boerenwoning onder zadeldak, in een
gevelsteen gedateerd 1783.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

142006

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Denderwindeke

Rendestede 28‐30 (Ninove)

L‐vormig hoevetje, uit de 19de eeuw, van de straat afgesloten door
middel van een hek.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen derde kwart
19de eeuw

142007

Gesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Rendestede 7 (Ninove)

Mooi gelegen, middelgrote gesloten hoeve uit de 19de eeuw, schuin
ingeplant ten opzicht van de straat. Bakstenen gebouwen onder
zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf.
Boerenwoning van het dubbelhuis type, van één bouwlaag en acht
traveeën onder een gebogen zadeldak op houten daklijstbalkjes,
gedateerd 1802 op de deurlatei.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

142012

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Denderwindeke

Roost 19 (Ninove)

boerenwoninge 18de eeuw,
L‐vormige hoeve met losse dwarsschuur ten zuidwesten en deels
vierde kwart
gekasseid erf met siertuin. Bakstenen boerenwoning van vijf traveeën n, hoeven,
en één bouwlaag onder een zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. schuren, stallen 19de eeuw
Dwarsschuur en stal respectievelijk 1891 en 1877 gedateerd in de
zijpuntgevels.

142013

Gesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Rozelaarstraat 11 (Ninove)

Verbouwde gesloten hoeve, uit de 19de eeuw. Mooi ingeplant volume gesloten hoeven 19de eeuw
in het beboomd landschap.

142014

Gesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Rozelaarstraat 18, 18A (Ninove)

Ruime hoeve, ingeplant aan de straat, met gebouwen uit de 18de tot
19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Prettig
volumespel van witgekalkte gebouwen op gepikte plint onder
zadeldaken en lessenaarsdak. Overluifelde inrijpoort ten zuidoosten.
Dubbelhuis met zes traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak
met erfgevelordonnantie uit midden 19de eeuw.

142046

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Denderwindeke

Stebbingen 8 (Ninove)

L‐vormige hoeve met voortuintje, schuin ingeplant op de hoek van de boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
straat. Witgekalkt woonhuis van vijf traveeën en één verdieping
onder een zadeldaken lijstgevel met rechthoekige muuropeningen uit schuren
de 19de eeuw.

142057

Watermolen Vreckommolen

Ninove

Denderwindeke

Vreckom 10A (Ninove)

Watermolen op de Molenbeek met bakstenen woonhuis van zes
traveeën en twee verdiepingen onder een afgesnuit zadeldak, uit de
19de eeuw, met oudere kern.

watermolens

142058

Gesloten hoeve

Ninove

Denderwindeke

Vreckom 8 (Ninove)

Imposante gesloten hoeve mooi ingeplant in een golvend, beboomd
landschap. Dreef afgezoomd door canadapopulieren en kerselaars.
Deels witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder
zadeldaken gegroepeerd rondom een vierkant gekasseid erf met
mestvaalt. Datering 1739 in een gevelsteen boven de inrijpoort,
opgenomen in het dienstgebouw ten noordoosten. Dienstgebouw ten
noordoosten met centrale inrijpoort en duiventoren onder tentdak.

tweede kwart
dreven,
schuren, stallen, 18de eeuw, na
WO II
mestvaalten,
gesloten
hoeven,
duiventorens

141941

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouweparochie

Ninove

Lieferinge

Kasseide 28 (Ninove)

Pastorie met ommuurde voortuin. Dubbelhuis met twee bouwlagen
van drie traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw,
gemarkeerd door lisenen en fries met dropmotief.

omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën 19de eeuw

141942

Langgestrekte hoeve

Ninove

Lieferinge

Kasseide 44 (Ninove)

Langgestrekte bakstenen hoeve onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Boerenwoning van het dubbelhuistype met
anderhalve bouwlaag van acht traveeën.

gevelniskapelle tweede helft
n, langgestrekte 19de eeuw
hoeven
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boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
wagenhuizen,
gesloten hoeven

datering

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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141943

Gesloten hoeve

Ninove

Lieferinge

Kasseide 83 (Ninove)

Bakstenen hoevegebouwen van diverse volumes onder pannen
zadeldaken uit de tweede helft van de 19de eeuw, gegroepeerd
rondom een gekasseide binnenplaats met tuintje en vaalt. Ten zuiden,
inrijpoort opgenomen in de dienstvleugel aan de straatzijde.
Losstaande kapel op rechthoekig plan, uit de tijd van de hoeve.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
mestvaalten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

141940

Dorpskom Lieferinge

Ninove

Lieferinge

Kasseide, Lieferingeplaats, Windschof
(Ninove)

dorpen
De dorpskom van Lieferinge is gelegen op een hellend terrein en
wordt bepaald door de vroeggotische Onze‐Lieve‐Vrouwekerk en het
aangrenzend dorpsplein Lieferingeplaats.

141972

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw met
kerkhof

Ninove

Lieferinge

Lieferingeplaats 1 (Ninove)

Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend,
ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten. In kern
vroeggotisch met bewaarde westgevel en ten westen toren, transept,
koor en ten zuiden sacristie; ten oosten sacristie uit de tweede helft
van de 17de eeuw; het schip werd verbouwd in de tweede helft van
de 18de eeuw, misschien parallel met verbouwingen van de oostelijke
sacristie van 1775.

142067

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Lieferinge

Windschof 122 (Ninove)

L‐vormige hoeve, gelegen op een beboomde helling; aaneengesloten boerenwoninge eerste helft
18de eeuw,
gebouwen met geasfalteerd erf. Ten zuidoosten, boerenwoning met n, hoeven,
vierde kwart
twee volumes onder zadeldaken, rechts, uit het vierde kwart van de stallen
18de eeuw,
18de eeuw, links, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met recentere
eerste helft
aanpassingen. Witgeschilderde, verankerde bakstenen gebouwen,
19de eeuw
linker zijpuntgevel in vakwerkbouw met lemen vullingen. Bakstenen
stalvleugel onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.

141848

Hoeve

Ninove

Meerbeke

Brusselsesteenweg 609 (Ninove)

Oorspronkelijk een grote semigesloten hoeve met inrijpoort onder
zadeldak in een afgesnuite hoek van de deels gekasseide rechthoekige
binnenplaats met tuintje. Ten noorden, boerenwoning van het
dubbelhuistype met twee bouwlagen van zeven traveeën onder
gebogen zadeldak, in kern opklimmend tot de tweede helft van de
18de eeuw doch met verschillende aanpassingen.

141893

Burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Gemeentehuisstraat 1 (Ninove)

19de‐eeuwse bakstenen constructie van een enkele bouwlaag en een burgerhuizen
trappenpui met smeedijzeren borstwering die leidt naar de
inkomdeur op de bel‐etage. Het souterrain wordt aan weerszijden
van de trappenpui door een raam verlicht. Het bakstenen
gevelparement wordt afgewisseld door het gebruik van witte
natuursteen.

19de eeuw

141894

Burgerhuis gedateerd 1898

Ninove

Meerbeke

Gemeentehuisstraat 29, 27A (Ninove)

Voorheen huis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, burgerhuizen
van 1898, gedateerd door middel van een cartouche op een penant
van de bovenverdieping.

vierde kwart
19de eeuw

141895

Gemeentehuis van Meerbeke

Ninove

Meerbeke

Gemeentehuisstraat 30 (Ninove)

Neoclassicistisch getint huis met vijf traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Gecementeerd en geschilderd bakstenen gebouw met verhoogde
begane grond. Zijrisalieten gemarkeerd door geblokte hoekbanden,
afgedekt met onderbroken frontons.

141892

Dorpskern Meerbeke

Ninove

Meerbeke

Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg,
Nieuwstraat, Sint‐Berlindisstraat, Sint‐
Pietersstraat (Ninove)

De dorpskern van Meerbeke wordt bepaald door de parochiekerk Sint‐ dorpen
Pieter. De kerk is langsheen beide zijbeuken en het koor omringd door
een ommuurd kerkhof. Aan de voorzijde bevindt zich een ommuurd
kerkplein met oorlogsmonument en een aantal bomen.
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parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekpijlers,
hekken

datering

tweede helft
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
stallen

gemeentehuize tweede helft
n
19de eeuw

stijl

gotiek

vakwerkbouw
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141917

Parochiekerk Sint‐Pieter met kerkhof en
kerkplein

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 44 (Ninove)

De parochiekerk bevindt zich langs de Halsesteenweg en wordt
omgeven door het ommuurde kerkhof en voorafgegaan door het
beboomde kerkplein. De kerk ligt in de as van de pastorie. Het koor
van de Sint‐Pieterskerk van circa 1250 met laatgotisch transept uit
1642‐1643 werd in 1750 bij de bouw van een barokke benedenkerk
aangepast. De barokke westgevel met in‐ en uitgezwenkte topgevel
werd hersteld in 1806. Het rechthoekige en ommuurde kerkhof staat
ingetekend op de 18de‐eeuwse Ferrariskaart. De situatie veranderde
niet tot vandaag.

parochiekerken,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, opgaande
bomen

18de eeuw,
derde kwart
13de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

gotiek, barok

141918

Burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 45 (Ninove)

burgerhuizen
Burgerhuis met twee bouwlagen van zes traveeën onder zadeldak,
voorheen met één bouwlaag in kern opklimmend tot het vierde kwart
van de 18de eeuw, hoger opgetrokken in de tweede helft van de 19de
eeuw.

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

141919

Neoclassicistisch burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 49 (Ninove)

Burgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, in burgerhuizen
kern opklimmend tot het tweede tot derde kwart van de 18de eeuw.
Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
plint uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

141920

Pastorie Sint‐Pieterparochie met tuin

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 51 (Ninove)

Fraaie pastorie met voortuintje en achterliggende ommuurde tuin;
twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede
helft van de 18de eeuw, geflankeerd door twee aanbouwen van één
bouwlaag.

141921

Burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 53 (Ninove)

burgerhuizen
Burgerhuis van het enkelhuistype met twee bouwlagen van drie
traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
gecementeerde en geschilderde lijstgevel, parement met
pseudobossagewerk op de begane grond en schijnvoegen daarboven.

tweede helft
19de eeuw

141922

Burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 59 (Ninove)

Neoclassicistisch getint burgerhuis van het dubbelhuistype met zes
traveeën van twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Haakse één travee brede aanbouw van één
bouwlaag onder schilddak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

141923

Kasteel van Vrekkem

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg 60 (Ninove)

Oorspronkelijk bevond zich hier een landhuis van 1870, nu vervangen stallen
door een villa middenin grote omringende tuin. Enkel de stallen zijn
bewaard gebleven. Traditioneel bak‐ en zandstenen gebouw onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw.

141925

Oorlogsmonument van Meerbeke

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg zonder nummer (Ninove)

oorlogsgedenkt interbellum
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
ekens
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Meerbeke. Sterk
beeldbepalend en monumentaal oorlogsgedenkteken, staande in een
ruim grasplein met aan weerszijden van de stenen balustrade een
monumentale taxus. Groots monumentaal complex uit natuursteen
bestaande uit een beeldengroep met centraal een dood opgebaarde
soldaat.

141924

Heilige Berlindiskapel

Ninove

Meerbeke

Halsesteenweg zonder nummer (Ninove)

Neogotische rechthoekige kapel, 1866 gedateerd in het boogveld van betreedbare
de deur. Bakstenen gebouw met spaarzaam gebruik van natuursteen kapellen (klein
onder afgesnuit zadeldak, gemarkeerd door vierkant dakruitertje met erfgoed)
spits aan westkant.

141939

Heilige Moeder Annakapel

Ninove

Meerbeke

Kapellestraat zonder nummer (Ninove)

Rechthoekige kapel met driezijdige sluiting en lager rechthoekig
voorportaaltje, beide onder zadeldak uit het tweede kwart van de
18de eeuw of het derde kwart van de 18de eeuw, moeilijk leesbaar
jaartal 17.1 op imposten van het rondboogdeurtje in portaal.

1328/1748

neoclassicisme

tweede helft
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

traditioneel

neogotiek
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141963

Burgerhuis

Ninove

Meerbeke

Kwadestraat‐Zuid 1‐3 (Ninove)

Sober dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
geknikt schilddak, uit eerste helft 19de eeuw. Haakse, vier traveeën
brede stalvleugel van witgeschilderde baksteen onder zadeldak, met
blinde rondboogarcaden op vereenvoudigde Toscaanse pilasters.

burgerhuizen,
stallen

eerste helft
19de eeuw

141983

Conciërgewoning van het kasteel van
Vrekkem

Ninove

Meerbeke

Nieuwstraat 1 (Ninove)

Conciërgewoning met neogotische achter‐ en zijgevels met
sierankers, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, aangebouwd
tegen de kern uit de eerste helft van de 19de eeuw.

conciërgewonin eerste helft
gen
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

141984

Klooster

Ninove

Meerbeke

Nieuwstraat 2 (Ninove)

Grotendeels gemoderniseerd schoolcomplex met toegang via een nog
oude in baksteen opgetrokken vleugel in de Nieuwstraat 2. De aan het
kerkhof grenzende vleugel bestaat uit een deels neoclassicistisch
geïnspireerde, deels neogotische baksteenbouw, daterend uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Door zijn gevarieerde uitwerking
contrasteert deze vleugel wel met de schoolmuur in de Sint‐
Berlindisstraat en vooral met de wat jongere neogotische vleugel van
1901 in de Nieuwstraat waarvan de architectuur eenvormiger en
strakker aandoet.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

142016

Coolsenhof

Ninove

Meerbeke

Schone‐Veldstraat 4‐8 (Ninove)

Landhuis gelegen in een beboomd landschap, middenin tuin
afgesloten door middel van een hek en een hardstenen balustrade en
tuinhuisje langs de straatkant. Goed gecoördineerde uitbreiding in
het vierde kwart van de 19de eeuw van een boerenhuis, in kern
opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, hekken,
schuren,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142022

Hoekhuis

Ninove

Meerbeke

Sint‐Berlindisstraat 1‐3 (Ninove)

burgerhuizen
Hoekhuis van het dubbelhuistype, vermoedelijk voorheen met één
bouwlaag van acht traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van
de 18de eeuw; zes traveeën links, verhoogd met anderhalve
bouwlaag onder schilddak, uit de 19de eeuw. Rechts, twee traveeën
van één bouwlaag, uitgebreid met vier traveeën in de 19de eeuw.
Zijgevel in de Nieuwstraat met twee traveeën van twee en een halve
bouwlaag en één travee van twee bouwlagen.

142030

Stoommouterij en ‐brouwerij De Engel

Ninove

Meerbeke

Sint‐Pietersstraat 3 (Ninove)

De huidige gebouwen werden circa 1900‐1910 opgetrokken. Op deze
plaats was echter reeds begin 19de eeuw een brouwerij, en nadien
eveneens een stokerij actief. Bakstenen gebouwen van drie
bouwlagen onder zadeldaken, geschikt links en rechts van vierkante
mouteest. Erfgevel met gietijzeren trappen en hijsinstallatie.

voor WO I
asten,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
mouterijen

142051

Semigesloten hoeve

Ninove

Meerbeke

Stenebrug 55 (Ninove)

Semigesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen van diverse
volumes, onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een
gekasseid erf. Boerenwoning van het dubbelhuistype met één
bouwlaag van zeven traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart
van de 18de eeuw. Verankerde bakstenen dienstgebouwen met vrij
gesloten uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

142052

Watermolen Fonteintjesmolen

Ninove

Meerbeke

Stenebrug 71 (Ninove)

Mooi gelegen en nog steeds werkzame watermolen op de Molenbeek. watermolens
De huidige bakstenen constructie onder afgewolfd schilddak dateert
uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Ouder zandstenen muurpand
is bewaard waar het geklonken ijzeren bovenslagrad zich bevindt.
Drie traveeën brede molenaarswoning van twee bouwlagen; oudere
kern met gecementeerd parement uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

142060

Landhuis

Ninove

Meerbeke

Walputstraat 2 (Ninove)

Landhuis gelegen midden in een tuin. Dubbelhuistype met twee
bouwlagen, zeven traveeën, onder zadeldak, oorspronkelijk met één
bouwlaag, in kern daterend uit de 18de eeuw, verhoogd in de 19de
eeuw. In het verlengde van het huis, links, drie traveeën brede
aanbouw onder zadeldak.

18de eeuw,
19de eeuw
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landhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw
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142061

Hof te Wolfput

Ninove

Meerbeke

Walputstraat 26 (Ninove)

Voormalige watermolen op de Molenbeek, heden een vrij grote
hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een deels gekasseide
vierkante binnenkoer met vaalt. Langs de waterkant, bakstenen
molen op zandstenen onderbouw onder zaagdak uit de 19de eeuw,
met oudere kern. Molenaarswoning met anderhalve bouwlaag van
zes traveeën onder zadeldak.

19de eeuw
hoeven,
molenaarswoni
ngen,
watermolens,
mestvaalten

141825

Pastorie Sint‐Amandusparochie

Ninove

Nederhasselt

Beekstraat 2 (Ninove)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
gebogen zadeldak met klokkenruiter links, uit begin 19de eeuw,
ingeplant aan de straat met ommuurd voortuintje.

omheiningsmur eerste kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
private parken

141826

Parochiekerk Sint‐Amandus

Ninove

Nederhasselt

Beekstraat zonder nummer (Ninove)

De plattegrond ontvouwt een ingebouwde laatgotische westtoren,
een driebeukig schip van vier traveeën met zijbeuken uit de 18de
eeuw en een smaller halfrond gesloten koor van een rechte travee
geflankeerd door twee sacristieën uit de 19de eeuw. Baksteenbouw
met gebruik van zandsteen voor de oudste delen; ommuurd
gedesaffecteerd kerkhof met hek en classicistisch getinte arduinen
hekpijlers uitlopend op siervaasbekroning aan de westzijde.

15de eeuw,
hekken,
18de eeuw,
hekpijlers,
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

141898

Hoeve in U‐vorm

Ninove

Nederhasselt

Geraardsbergsesteenweg 116‐118,
Vogelzangstraat 122 (Ninove)

Heden U‐vormige hoeve, daterend uit de 19de eeuw, met witgekalkte
bakstenen gebouwen op gepikte plint, op de drie zijden van een
rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Inrijpoort in het
dienstgebouw ten westen.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
mestvaalten

141899

Gesloten hoeve

Ninove

Nederhasselt

Geraardsbergsesteenweg 225 (Ninove)

Deels witgekalkte gesloten hoeve uit de 19de eeuw, enigszins
vermeldenswaard omwille van volume en inplanting aan de straat.
Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
rechthoekig erf. Ten westen, boerenwoning van het dubbelhuistype,
met anderhalve verdieping en vijf traveeën onder zadeldak, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, gesloten
19de eeuw
hoeven

141997

Gesloten hoeve

Ninove

Nederhasselt

Paellepelstraat 42 (Ninove)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
rechthoekig erf. Inrijpoort in het dienstgebouw ten noordoosten. Ten n, gesloten
derde kwart
hoeven
noordwesten, éénlaags woonhuis, dubbelhuistype, van zeven
19de eeuw,
traveeën afgedekt met een zadeldak, 1791 gedateerd door middel
tweede kwart
van muurankers.
19de eeuw

141998

Kapel van Lourdes, omringd door
populieren

Ninove

Nederhasselt

Paellepelstraat zonder nummer (Ninove)

Kapel uit de tweede helft van de 19de eeuw, omringd door populieren
en ingeplant aan de weg tussen de korenvelden in een open
landschap. Witgekalkt bakstenen gebouw van twee traveeën met
driezijdige sluiting onder een afgesnuit zadeldak.

Mariagrotten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen,
kapelbomen

142055

Semigesloten hoeve

Ninove

Nederhasselt

Vogelzangstraat 101 (Ninove)

Eenvoudig semigesloten hoevetje met ten noordoosten,
gecementeerde éénlaagse boerenwoning van zes traveeën onder
zadeldak, uit de 19de eeuw; rechthoekige en steekboogvormige
muuropeningen. Dienstgebouw met uitstekende ankerbalken aan de
straatzijde.

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven

142056

Semigesloten hoeve

Ninove

Nederhasselt

Vogelzangstraat 82 (Ninove)

boerenburgerhu 19de eeuw
Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant aan de straat.
izen, hoeven,
Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
schuren, stallen
rechthoekig gekasseid erf met centrale mestvaalt. Inrijpoort in het
dienstgebouw ten noordwesten. Woonhuis van zeven traveeën met
twee verdiepingen en zolderverdieping onder een afgesnuit zadeldak,
bekroond met klokkenruiter.
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datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

romaans, gotiek

plantensoort

context

persoon

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Hoste Michel
(Ontwerper)
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141831

Onze‐Lieve‐Vrouwekerk Bevingen

Ninove

Neigem

Bevingen zonder nummer (Ninove)

Kerkje ingeplant op een heuvel, omgeven door zilverberken, beuken parochiekerken tweede helft
12de eeuw,
en populieren. De huidige plattegrond omvat een rechthoekige beuk
interbellum
van twee traveeën van 1932 en een volledig heropgericht hoger koor
van twee traveeën met vlakke koorsluiting waarvan de onderbouw
opklimt tot de 12de eeuw. Baksteenbouw voor de neoromaanse beuk;
koor opgetrokken uit onregelmatige natuursteen onder meer
kalksteen, zand‐ en ijzerzandsteen.

141841

Gesloten hoeve

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg 65 (Ninove)

Hoevetje met éénlaags woonhuis van vijf traveeën en bijkomende
rechtertravee onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

141842

Korenwatermolen

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg 69 (Ninove)

maalderijen,
Korenwatermolen op de Molenbeek, in 1874 voorzien van een
stoommachine en in 1955 omgevormd tot bloemmaalderij. Verankerd watermolens
bakstenen gebouw onder twee in hoogte wisselende zadeldaken.

141843

Boerenwoning

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg 75 (Ninove)

Eénlaagse boerenwoning met voortuintje. Dubbelhuis van zeven
traveeën, onder een afgesnuit zadeldak. Rondboogdeurtje in een
zandstenen omlijsting met imposten, uit de 18de eeuw

boerenwoninge 19de eeuw,
n
derde kwart
17de eeuw,
18de eeuw

141844

Dorpswoning

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg 76‐78 (Ninove)

Oorspronkelijk dubbelhuis onder zadeldak, daterend uit eind 18de
eeuw, heden opgesplitst in verschillende woningen.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw

141845

Gesloten hoeve

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg 77 (Ninove)

Voormalige hoeve, gesloten type met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf.
Breedhuis met twee verdiepingen onder een gebogen zadeldak. Bak‐
en zandsteenbouw uit de 17de eeuw met latere aanpassingen.
Verankerde en geschilderde voorgevel van zes traveeën, heden zeven
op de begane grond. Rechts bijbouw met anderhalve verdieping en
twee traveeën onder een zadeldak op daklijstbalkjes, 1730 gedateerd
op een sluitsteen.

boerenburgerhu
izen, poorten
(bijgebouwen),
gesloten hoeven

17de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

141847

Sint‐Margarethakapel

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg zonder nummer
(Ninove)

Arduinen niskapel op de hoek van de Kerkhofstraat. Rondboognis
geflankeerd door pilasters en bekroond met geprofileerde druiplijst
met gestrekte uiteinden.

pijlerkapellen

vierde kwart
18de eeuw

141846

Langsschuur

Ninove

Neigem

Brusselseheerweg zonder nummer
(Ninove)

Bakstenen langsschuur met rechthoekige poort onder houten latei
gevat in een rondboognis; zandstenen negblokken onderaan links.
Links van de poort, rondboognisje en hergebruikte geprofileerde
steen van zandsteen.

schuren,
gevelniskapelle
n

141915

Kasteeldomein van Neigem

Ninove

Neigem

Halsesteenweg 357‐359 (Ninove)

Deels ommuurd domein met omgracht kasteel, herbouwd in de loop
van de 20ste eeuw, met beboomde toegangsdreef en park.
Neotraditioneel getint kasteel met inrijpoort en statieplein op
behouden zandstenen onderbouw met ronde hoektoren. Bakstenen
poortgebouw aan de Brusselseheerweg, uit de 18de eeuw, met
laterale vleugels onder een mansardedak. Ten noordoosten van het
kasteel, behouden donjon. Aan de Steenweg Halle‐Ninove,
bijkomende ingang met portierswoning en verderop met ijzeren
hekken en hekpijlers.

conciërgewonin 18de eeuw,
eerste helft
gen, dreven,
20ste eeuw
koetshuizen,
landhuizen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
tuinbruggen,
walgrachten,
donjons,
hekken,
hekpijlers,
welkomstbome
n, private
parken,
moestuinen
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stijl
neoromaans

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
gesloten hoeven

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper)
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141916

Parochiekerk Sint‐Margaretha

Ninove

Neigem

Halsesteenweg 372 (Ninove)

Ingeplant nabij de Steenweg Halle‐Ninove; omringend kerkhof.
Verbouwde gotische kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de
13de eeuw. Ontstaan uit een slotkapel van het kasteel van
Wedergraete, vanaf de tweede helft van de 13de eeuw gebruikt als
parochiaal bedehuis.

kerkhoven,
13de eeuw,
parochiekerken derde kwart
16de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

141999

Pastorie Sint‐Margarethaparochie

Ninove

Neigem

Pastorijstraat 3 (Ninove)

Dubbelhuis met voortuin van vijf traveeën en twee verdiepingen
onder een vernieuwd overstekend zadeldak, daterend uit eind 18de
eeuw tot begin 19de eeuw, met latere aanpassingen.

pastorieën

141808

Hoeve Hof ter Groeninge

Ninove

Ninove

Aalstersesteenweg 298 (Ninove)

L‐vormige hoeve uit eind 19de‐, begin 20ste eeuw. Eénlaags
woonhuis gemarkeerd door verspringend volume onder complexe
bedaking voorzien van dakkapellen. Haaks dienstgebouw
gedomineerd door uitspringend middenvolume met vierkante toren
onder hoog schilddak op houten schoorstukken. Laterale vleugels
onder zadeldak

vierde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw,
voor WO I
n, hoeven

141809

Hof ten Berg

Ninove

Ninove

Aalstersesteenweg 362 (Ninove)

Gesloten hoeve met rechthoekig erf, uit eind 19de eeuw, gelegen aan
het einde van een mooie dreef midden de weilanden. Gebouwen in
uniforme baksteenstijl op gecementeerde plint afgelijnd met rechte
muizentandlijst onder afgesnuite en gewone zadeldaken.
Roodgeschilderd houtwerk. Inrijpoort tussen bakstenen hekpijlers ten
noordoosten.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, dreven,
hekpijlers,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

141810

Gekoppelde burgerhuizen

Ninove

Ninove

Aalstersesteenweg 38‐40 (Ninove)

Twee gelijke enkelhuizen met art‐nouveau‐inslag, in de plint
gesigneerd "STRAUVEN FELIX Architecte 1907". Twee traveeën en
twee verdiepingen boven kelderverdieping; afdekking door middel
van mansardedaken. Rode bakstenen lijstgevels met verwerking van
witte baksteen en arduin.

burgerhuizen

141811

Textielfabriek Cohen

Ninove

Ninove

Aalstersesteenweg 83, 83A (Ninove)

Hoekperceel bebouwd in 1928‐29 voor textielproducent Georges
Cohen in modernistische stijl naar ontwerp van Henry van de Velde.
Het is een van de vroegste ontwerpen na de terugkeer van Henry van
de Velde naar België. Het pand bestaat uit een directeurswoning,
technische ruimtes en een textielatelier. De verschillende functies van
het pand zijn in de gevels herkenbaar dankzij de volumewerking,
raampartijen en gevelafwerking wat representatief is voor de
architect in deze periode.

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
directeurswonin
gen

141812

Abdij van Sint‐Cornelius en Sint‐Cyprianus Ninove

Ninove

Abdijstraat 12, Kerkplein 32,
Weggevoerdenstraat zonder nummer
(Ninove)

Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park
(Leuven), in 1137‐38, onder bescherming van de plaatselijke heer,
Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste
klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen. Van de
voormalige abdijsite resteren nog, behalve de Onze‐Lieve‐
Vrouwekerk en de ingangspoort, de priorij, een éénlaagse woning van
vier traveeën onder een hoog schilddak uit de eerste helft van de
18de eeuw, een veldpoort, een barok poortgebouw uit de 17de eeuw
die toegang gaf tot het voormalige neerhof en tot slot de watermolen
op de Molenbeek van 1645.

molenaarswoni
ngen,
watermolens,
poorten
(bijgebouwen),
abdijen,
hekpijlers,
tuinen,
opgaande
bomen

141813

Herenhuis

Ninove

Ninove

Antoon de Vlaeminckstraat 10 (Ninove)

Herenhuis van het dubbelhuistype, van vier traveeën en drie
herenhuizen
verdiepingen onder een zadeldak, daterend uit eind 18de eeuw, met
Lodewijk XVI‐getinte bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, op de
begane grond gemarkeerd door licht uitspringend middenrisaliet.

141814

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Antoon de Vlaeminckstraat 16‐18 (Ninove) Voorheen één hoekhuis van het dubbelhuistype met zes traveeën,
twee verdiepingen en een zadeldak. Aandaken met schouderstukken
en vlechtingen en de verankerde voorgevel wijzen op een oudere
kern.
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burgerhuizen

datering

stijl
gotiek

plantensoort

context

persoon
Van de Vyvere Edmond
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

voor WO I

tweede kwart
17de eeuw,
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Strauven Félix (Ontwerper),
Strauven Gustave (Ontwerper)

modernisme

van de Velde Henry (Ontwerper)

barok

Dewez Laurent‐Benoît
(Ontwerper), Drieghe Frans
(Ontwerper), Simoens Jan Baptist
(Ontwerper)
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141815

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Antoon de Vlaeminckstraat 17‐19 (Ninove) Dubbelhuis met acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 18de eeuw. Steekboogdeur gevat in een
arduinen omlijsting met geprofileerd beloop op neuten en
rocaillesluitsteen; bekronende gestrekte druiplijst en krulversiering in
de zwikken.

tweede helft
18de eeuw

141816

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Antoon de Vlaeminckstraat 8 (Ninove)

Huis van vier traveeën en drie verdiepingen afgedekt met een
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

141817

Stadswoningen

Ninove

Ninove

Antoon de Vlaeminckstraat 9, zonder
nummer (Ninove)

Stadswoningen met gecementeerde lijstgevels op zandstenen sokkel
uit de 19de eeuw, resterende drie rechter traveeën van een
voormalig ensemble van zes traveeën.

stadswoningen 19de eeuw

141828

Stadswoning

Ninove

Ninove

Beverstraat 1 (Ninove)

Diephuis van twee traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, van 1560 met latere aanpassingen. Verankerde trapgevel
van 8 trappen + topstuk, in 1903 voorzien van gecementeerd
parement met schijnvoegen.

stadswoningen 19de eeuw,
derde kwart
16de eeuw

141829

Herenhuis

Ninove

Ninove

Beverstraat 12 (Ninove)

Herenhuis met vier traveeën, twee verdiepingen onder zadeldak
voorzien van drie recente dakkapellen, daterend uit de 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel gemarkeerd door linker
hoekrisaliet.

herenhuizen

19de eeuw

141830

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Beverstraat 32 (Ninove)

Burgerhuis van vier traveeën en drie verdiepingen onder een
zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

141832

Herenhuis

Ninove

Ninove

Biezenstraat 14 (Ninove)

Herenhuis van vier traveeën met twee verdiepingen en mezzanino
onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

herenhuizen

19de eeuw

141833

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie met tuin

Ninove

Ninove

Biezenstraat 15‐17 (Ninove)

Herenhuis in Lodewijk XV‐stijl met classicistische inslag, gebouwd als
pastorie onder abt F. Van der Eecken in 1757 met bijhorende tuin.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
mansardedak. Linker bijbouw ingericht als woonhuis; rechter bijbouw
met blinde muur en Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld in een
neorenaissancenis.

derde kwart
pastorieën,
gevelniskapelle 18de eeuw
n, bijgebouwen,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

rococo

141834

Herenhuis

Ninove

Ninove

Biezenstraat 2 (Ninove)

Herenhuis van het enkelhuistype met zes traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw, met
gecementeerde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint met
verbasterde neoclassicistische inslag.

herenhuizen

neoclassicisme

141835

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Biezenstraat 30 (Ninove)

burgerhuizen
Hoger rijhuis van drie verdiepingen met vier traveeën, uit de 19de
eeuw, met gecementeerde lijstgevel met getoogde vensters voorzien
van sluitsteen.

141849

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Brusselstraat 7 (Ninove)

Huis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, uit
eind 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
gemarkeerd door hoekrisaliet met rechthoekige vleugeldeur in een
geprofileerde omlijsting van arduin.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

141850

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Burchtdam 103 (Ninove)

Enkelhuis van drie traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, uit burgerhuizen
eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw. Lijstgevel van gele baksteen op
stenen plint, op bel‐etage gemarkeerd door een toegevoegde centrale
erker bekroond met ijzeren leuning.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141851

Herenhuis

Ninove

Ninove

Burchtdam 2, 6 (Ninove)

Breedhuis van het dubbelhuistype van negen traveeën met twee
verdiepingen en mezzanino onder een schilddak, uit de 19de eeuw,
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel afgelijnd door
hoekpilasters.

141852

Burgerhuis van 1786

Ninove

Ninove

Burchtdam 35 (Ninove)

Rijhuis van vijf traveeën en drie verdiepingen onder een zadeldak, op burgerhuizen
een siergevelsteen gedateerd 1786, met lijstgevel met recent
bakstenen parement.

1333/1748

typologie

herenhuizen

datering

19de eeuw

19de eeuw

19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort
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persoon
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141853

Herenhuis

Ninove

Ninove

Burchtdam 46 (Ninove)

Herenhuis met vier traveeën, twee verdiepingen en een mansardedak herenhuizen
voorzien van vier dakvensters, met bepleisterde, geschilderde
lijstgevel op plint van arduin, uit de 19de eeuw.

141854

Stadswoning

Ninove

Ninove

Burchtdam 55 (Ninove)

Rijhuis van drie traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak en stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
met typische gevelbekleding met gekleurde geglazuurde tegels, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Getoogde bovenvensters met
centraal blind venster gemarkeerd door kleurig faiencetegeltableau.

141855

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Burchtdam 81 (Ninove)

Burgerhuis met vijf traveeën, twee verdiepingen en een zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw, met gecementeerde en geschilderde lijstgevel
afgelijnd door geblokte hoekpilasters; plint van arduin.

141857

Stadswoning

Ninove

Ninove

Burchtstraat 12 (Ninove)

Rijhuis van vier traveeën en twee en een halve verdieping onder een
zadeldak, met witgeschilderde en bepleisterde lijstgevel uit de 19de
eeuw, met rechthoekige muuropeningen.

stadswoningen 19de eeuw

141858

Stadswoning

Ninove

Ninove

Burchtstraat 26 (Ninove)

Huis van zes traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak met
dakkapel met lijstgevel uit eind 18de eeuw.

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

141859

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Burchtstraat 27 (Ninove)

Enkelhuis van drie ongelijke traveeën en drie verdiepingen onder een burgerhuizen
zadeldak, uit de 19de eeuw. Gevelcementering met schijnvoegen en
versiering uit eind 19de tot begin 20ste eeuw.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

141860

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Ninove

Burchtstraat 44 (Ninove)

kapellen
Eénbeukige kapel uit 1763 van vier traveeën met driezijdige
koorsluiting. Afdekking door middel van driezijdig afgesnuit zadeldak (gebouwen en
structuren)
bekroond met klokkenruiter.

derde kwart
18de eeuw

141861

Stadswoning

Ninove

Ninove

Burchtstraat 45, 43A (Ninove)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van
de 18de eeuw.

141856

Afspanning In den Keizer

Ninove

Ninove

Burchtstraat 9‐13 (Ninove)

afspanningen,
Breedhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, met oudere, traditionele kern. Lagere links gelegen bijbouw brouwerijen,
van één travee en twee bouwlagen onder een pseudo‐mansardedak stallen
met steekboogpoort uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Gekasseide binnenkoer met links, éénlaagse vleugel, de vroegere
stallen.

141867

Stadswoning

Ninove

Ninove

Dekenijstraat 1 (Ninove)

Enkelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen, uit de 19de eeuw, stadswoningen 19de eeuw
met gecementeerde en geschilderde lijstgevel, horizontaal geleed
door middel van doorlopende lekdrempels, puilijst en vernieuwde
kroonlijst.

141868

Brouwerij Slagmuylder

Ninove

Ninove

Denderhoutembaan 2‐4 (Ninove)

De brouwerij werd in 1859‐1860 aan de Sint‐Jorisstraat gesticht, en in brouwerijen
1924‐'25 naar hier getransfereerd; met uitzondering van enkele
installaties een volledig nieuw bedrijf. Bakstenen gebouwen onder
een plat dak, doch naargelang de functie drie à vier interne
bouwlagen.

141869

Maalderij Prové

Ninove

Ninove

Denderkaai 42 (Ninove)

Mechanische maalderij, uit 1878. Stoere doch tevens sierlijke
bakstenen constructie van vier bouwlagen en zolderverdieping, vijf
traveeën onder schilddak, met symmetrisch opgebouwde gevel. Aan
achterzijde: ronde fabrieksschoorsteen op vierkante, in gevel
ingebouwde schouwbasis. Een zesde travee werd later, samen met
het woonhuis Denderkaai nummer 44 toegevoegd: drie bouwlagen
onder mansardedak, met poort op begane grond.

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw
tenen,
maalderijen

141870

Stadswoning

Ninove

Ninove

Despauteerstraat 5 (Ninove)

Middelste bewaard rijhuis van oorspronkelijk een rij van 3
stadswoningen. Huis van twee traveeën en twee verdiepingen onder
zadeldak. De steile dakhelling wijst op een oude kern.

stadswoningen
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typologie

datering

stijl

19de eeuw

19de eeuw

stadswoningen tweede helft
18de eeuw

19de eeuw

interbellum

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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141871

Liberale kring, heden school

Ninove

Ninove

Dreefstraat 16 (Ninove)

Huis van zeven traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, uit de gebouwen voor 19de eeuw
secundair
19de eeuw, met gecementeerde lijstgevel met zekere
onderwijs
neoclassicistische inslag.

141872

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Dreefstraat 21‐23 (Ninove)

Voormalig huis van Dokter Behn; voortuin van de straat afgesloten
door middel van hek tussen hekpijlers. Dubbelhuis met eclectische
inslag, opgetrokken uit gele baksteen met verwerking van simili‐
natuursteen, 1914 gedateerd op een gevelsteen. Rechts tegen de
voorgevel, haaks dienstgebouw.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

141880

Stadswoning

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 10 (Ninove)

Enkelhuis van drie traveeën met twee verdiepingen en mezzanino
onder een zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint.

stadswoningen 19de eeuw

141881

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 15 (Ninove)

Burgerhuis van vier traveeën met twee verdiepingen en mezzanino
onder een zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint.

burgerhuizen

19de eeuw

141882

Burgerhuizen

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 18‐20 (Ninove)

Huizen van drie traveeën en drie verdiepingen met verschillende
kroonlijsthoogte en zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.
Oorspronkelijk beide met bepleisterde en geschilderde lijstgevels on
plint van arduin.

burgerhuizen

19de eeuw

141883

Burgerhuizen

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 22‐24, 26A‐B
(Ninove)

Rijhuizen opgevat als een geheel van negen traveeën, respectievelijk
vier en vijf traveeën, met twee verdiepingen en zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels op plint van arduin.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

141884

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 26 (Ninove)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit eind 18de eeuw met 19de‐eeuwse aanpassingen.
Geschilderde voorgevelbepleistering afgelijnd door middel van
negblokken uit de 19de eeuw; hoge arduinen plint.

burgerhuizen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

141885

Twee burgerhuizen

Ninove

Ninove

Edmond De Deynstraat 43‐45 (Ninove)

Twee panden, opgevat als een geheel, van respectievelijk drie en vier burgerhuizen
traveeën, met twee verdiepingen onder een zadeldak. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevels uit de 19de eeuw.

141904

Volkshuis De Redding

Ninove

Ninove

Geraardsbergsestraat 119‐121 (Ninove)

Rijhuis van zes ongelijke traveeën en twee verdiepingen onder een
zadeldak, uit de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel, uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw.

141905

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Geraardsbergsestraat 15‐17 (Ninove)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping onder burgerhuizen
een zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

141907

Huis Doremont met tuin

Ninove

Ninove

Graanmarkt 15 (Ninove)

tweede helft
bijgebouwen,
Huis Doremont is het enig overblijfsel, inrijpoort of portierswoning
conciërgewonin 18de eeuw,
van het Hof van mijnen heere van Poictiers. Diephuis met twee
16de eeuw
gen
bouwlagen onder een zadeldak, uit de 16de eeuw met latere
aanpassingen. Traditionele baksteenbouw met gebruik van zandsteen
voor hoekblokken en cordons en verankerde trapgevel.

141908

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Graanmarkt 23‐25 (Ninove)

burgerhuizen
Voorheen een vier traveeën breed rijhuis met twee verdiepingen
onder zadeldak met witgeschilderde en bepleisterde lijstgevel uit de
19de eeuw. Volume en dakhelling zouden kunnen wijzen op een oude
kern.

19de eeuw

141909

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Graanmarkt 29 (Ninove)

Rijhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder een
zadeldak. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, uit de 19de
eeuw, geritmeerd door pilasters en horizontaal geaccentueerd door
muurbanden.

burgerhuizen

19de eeuw

141910

Herenhuis

Ninove

Ninove

Graanmarkt 35‐37 (Ninove)

Herenhuis van zes traveeën en twee verdiepingen onder een
herenhuizen
mansardedak voorzien van vijf dakkapellen, 1719 gedateerd door
middel van muurankers doch later aangepast. Korfboogpoort uit 1719
in een later gecementeerde omlijsting, gemarkeerd door imposten en
in de druiplijst opgenomen gecanneleerde sluitsteen.
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WO I

19de eeuw

19de eeuw

19de eeuw

eerste kwart
18de eeuw
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141911

Poortomlijsting

Ninove

Ninove

Graanmarkt 39 (Ninove)

Steekboogpoort in een rechthoekige omlijsting van arduin met
verdiepte zwikken en bekronende druiplijst.

ingangsomlijstin vierde kwart
gen
18de eeuw

141912

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Graanmarkt 41 (Ninove)

Burgerhuis uit begin 20ste eeuw met bakstenen lijstgevel met
picturaal gebruik van witgeschilderde simili‐natuursteen voor
muurbanden ter hoogte van de dorpels, hoekblokken en sluitstenen.

burgerhuizen

141913

Stadswoning

Ninove

Ninove

Graanmarkt 47 (Ninove)

Huis van vier traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, uit
begin 19de eeuw.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

141914

Twee burgerhuizen

Ninove

Ninove

Graanmarkt 63‐65 (Ninove)

Heden enkelhuizen, misschien voorheen een breedhuis van zes
traveeën en twee verdiepingen onder een zadeldak, uit de 19de
eeuw. Vleugeldeur van gietijzer, ingeschreven in een arduinen
omlijsting; deurvenster op de bel‐etage met balkon op consoles
voorzien van een gietijzeren leuning.

burgerhuizen

141947

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Kerkplein 2‐4 (Ninove)

Eénlaags hoekhuis van vijf traveeën onder een zadeldak, voorzien van stadswoningen 19de eeuw
recente dakkapellen, met gecementeerde en geschilderde lijstgevel
uit de 19de eeuw.

141948

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Kerkplein 34 (Ninove)

Hoekhuis uit de 19de eeuw; dubbelhuistype met vijf traveeën en twee burgerhuizen
verdiepingen onder een mansardedak, voorzien van dakkapellen met
driehoekig fronton.

19de eeuw

141949

Ingangspoort abdij van Sint‐Cornelius en
Sint‐Cyprianus

Ninove

Ninove

Kerkplein 36 (Ninove)

poorten
Op het Kerkplein overblijfsel, vermoedelijk rechtervleugel, van de
monumentale ingangspoort tot de abdij, omgevormd tot woonhuis na (bijgebouwen)
de opheffing van de abdij.

17de eeuw

141950

Twee stadswoningen

Ninove

Ninove

Kerkplein 38‐40 (Ninove)

stadswoningen 19de eeuw
Witgekalkte enkelhuisjes aansluitend bij het overblijvende deel der
monumentale inrijpoort der abdij. Huizen met twee en drie traveeën
en twee verdiepingen onder zadeldak met rechthoekige
muuropeningen uit de 19de eeuw.

141946

Ensemble van stadswoningen

Ninove

Ninove

Kerkplein 6‐12 (Ninove)

stadswoningen eerste helft
Huizenblok van zes traveeën met twee verdiepingen en mezzanino
19de eeuw
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met horizontale
accentuering.

141952

Oorlogsmonument van Ninove

Ninove

Ninove

Kerkplein zonder nummer (Ninove)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden, weggevoerden en weerstanders van Ninove.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

141951

Onze‐Lieve‐Vrouwekerk

Ninove

Ninove

Kerkplein zonder nummer (Ninove)

Mooie en imposante barokkerk, waarvan de meermaals onderbroken
bouwgeschiedenis bijna honderd jaar duurde. Eerste steenlegging in
1635. Kruisbasiliek met driebeukig schip van vijf traveeën, een vlak
gesloten transept van twee traveeën, een koor van vier traveeën met
driezijdige koorsluiting geflankeerd door twee lagere zijkoortjes en
een traptorentje; toren achter de koorsluiting. Deels ommuurd met
kerkhof ten noordoosten.

abdijkerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

141958

Stadspoort Koepoort

Ninove

Ninove

Koepoortstraat zonder nummer (Ninove)

stadspoorten
Overblijfsel van de vroegere stadsomheining, reeds vermeld in de
14de eeuw. In 1462, na een totale verwoesting, hersteld of
heropgebouwd. Circa 1600 verbouwd op last van het stadsbestuur en
na haar voltooiing in 1629 als stadsgevangenis gebruikt. Gotisch
poortgebouw met grosso modo rechthoekige plattegrond,
spitsboogdoorgang en zadeldak. Baksteenbouw met verwerking van
zandsteen voor sokkel, omlijsti1gen en negblokken.
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voor WO I

19de eeuw

barok

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

barok

derde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw

gotiek

Cassiman Roger (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper)
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141964

Stadswoning

Ninove

Ninove

Langemuntstraat 12 (Ninove)

Huis van twee traveeën en drie verdiepingen onder een recent
pseudomansardedak, daterend uit de 19de eeuw. Gevelcementering
met schijnvoegen uit begin 20ste eeuw.

gedenktekens, 19de eeuw
stadswoningen

141965

Winkelhuis

Ninove

Ninove

Langemuntstraat 14 (Ninove)

Rijhuis van twee traveeën en twee en een halve verdieping onder een winkels
zadeldak, met witgeschilderde en bepleisterde lijstgevel, uit de 19de
eeuw. Houten winkelpui met neoclassicistische inslag.

19de eeuw

141966

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Langemuntstraat 3 (Ninove)

burgerhuizen
Rechter twee traveeën van een burgerhuis van oorspronkelijk vier
traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak, met witgeschilderde
en bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw. Houten neoclassicistisch
getint uitstalraam.

19de eeuw

141967

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Lavendelstraat 1‐3, 1A (Ninove)

Hoekhuis van vijf ongelijke traveeën en twee verdiepingen onder een burgerhuizen
afgesnuit zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

voor WO I

141968

Stadswoning

Ninove

Ninove

Lavendelstraat 17, 17B (Ninove)

Eenvoudige bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën stadswoningen 19de eeuw
en drie verdiepingen met rechthoekige muuropeningen, uit de 19de
eeuw.

141969

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Lavendelstraat 23 (Ninove)

Burgerhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder een
mansardedak voorzien van drie dakkapellen, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

burgerhuizen

141970

Stadswoning

Ninove

Ninove

Lavendelstraat 29 (Ninove)

Rijhuis uit de 19de eeuw met gecementeerde en
bruinroodgeschilderde lijstgevel met schijnvoegen.

stadswoningen 19de eeuw

141971

Herenhuis

Ninove

Ninove

Leo Moeremansplaats 4‐10, 8A (Ninove)

Herenhuis met voortuin van de straat afgesloten door middel van
ijzeren hek. Breedhuis van twee bouwlagen onder een afgesnuit
zadeldak (leien), voorzien van houten dakkapellen en getrapte
dakvensters, daterend uit eind 19de‐, begin 20ste eeuw. Links
bijbouw van drie traveeën en één bouwlaag met gelijkaardige
gevelbehandeling.

bijgebouwen,
hekken,
herenhuizen

141973

Hof ter Duyst

Ninove

Ninove

Lindendreef 34‐40, 38C, 36A‐B (Ninove)

boerenwoninge 19de eeuw,
Pachthof van de norbertijnerabdij, voor het eerst vermeld in de
20ste eeuw
tweede helft van de 16de eeuw. Heden verbouwde U‐vormige hoeve n, hoeven,
schuren
met uitzicht uit de 19de tot de 20ste eeuw.

141974

Ringoven Steenbakkerij Hove

Ninove

Ninove

Lindendreef zonder nummer (Ninove)

Aan het einde van deze straat: recente ringoven J. Hove, 1955, van
tweemaal zeven kleine poorten, onder zadeldak; lessenaarsdak aan
weerszijden tegen het ovenlichaam.

na WO II
gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid

141992

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Oudstrijdersplein 13 (Ninove)

Bepleisterd en geschilderd burgerhuis van drie traveeën en twee
verdiepingen onder een pseudomansardedak met drie dakvensters,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

141993

Herenhuis

Ninove

Ninove

Oudstrijdersplein 15 (Ninove)

Neoclassicistisch getint dubbelhuis met vijf traveeën twee en een
halve verdieping, een onversierde attiek en een zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

141994

Stadswoning

Ninove

Ninove

Oudstrijdersplein 3 (Ninove)

Stadswoning met eenvoudige bepleisterde en geschilderde lijstgevel
van twee traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw.

stadswoningen 19de eeuw

141995

Stadhuis van Ninove

Ninove

Ninove

Oudstrijdersplein 6 (Ninove)

Het huidige stadhuis werd in 1834, na de brand van het vorige,
gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt.
Neoclassicistisch hoekgebouw van het dubbelhuistype met drie
verdiepingen onder een schilddak; bekronend lantaarntorentje op
vierkante sokkel van zandsteen, door middel van sierankers
gedateerd.

stadhuizen
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tweede helft
19de eeuw

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Roelandt Louis (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

141996

Stadswoning

Ninove

Ninove

Oudstrijdersplein 7 (Ninove)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit stadswoningen 19de eeuw
de 19de eeuw.

142015

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Ninove

Ruysbroeckbaan zonder nummer (Ninove) Witgekalkte bakstenen veldkapel uit de 19de eeuw tussen twee
lindebomen. Rechthoekige plattegrond met halfronde sluiting en
spitsboogportiek.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

142017

Hoeve Hof ter Schoor

Ninove

Ninove

Schoorveldbaan 346 (Ninove)

Voormalig bezit van de Sint‐Cornelius‐ en Sint‐Cyprianusabdij, reeds
vermeld in de 12de eeuw. Semigesloten hoeve met bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, opklimmend tot de 17de‐, 18de eeuw.
Mooi gelegen midden de weiden met de dreef.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw,
n, dreven,
hoeven, schuren eerste helft
19de eeuw

142018

Hoeve Bijenhof

Ninove

Ninove

Schoorveldbaan 348, 348A (Ninove)

U‐vormige hoeve in een gevelsteen gedateerd 1934, met bakstenen
boerenburgerhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en twee
verdiepingen onder een afgewolfd schilddak.

boerenburgerhu interbellum
izen, hoeven

142023

Poortgebouw Sint‐Jorishof

Ninove

Ninove

Sint‐Jorisstraat 45 (Ninove)

poorten
Het poortgebouw van de Sint‐Jorisgilde, volgens de figuratieve
kaarten, opgetrokken tussen 1638 en 1644, is een breedhuis van twee (bijgebouwen)
bouwlagen en zes traveeën onder een hoog zadeldak. Verankerde
lijstgevel met ordonnantie uit de 19de eeuw en gecementeerd
parement uit eind 19de tot begin 20ste eeuw.

142036

Stadswoning

Ninove

Ninove

Stationsstraat 10 (Ninove)

stadswoningen eerste helft
Enkelhuis van drie traveeën met twee verdiepingen onder een
20ste eeuw
zadeldak, met gecementeerd parement verfraaid met imitatiebanden
en art‐deco‐getinte versiering, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

142037

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Stationsstraat 13 (Ninove)

Huis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder een
zadeldak, uit de 19de eeuw.

142038

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Stationsstraat 36‐38, Weggevoerdenstraat Hoekgebouw met afgesnuite hoek, uit de tweede helft van de 19de
1 (Ninove)
eeuw, met drie verdiepingen en respectievelijk vijf en drie traveeën
aan weerszijden van de hoektravee; afdekking door middel van een
afgesnuit zadeldak.

142039

Burgerhuis

Ninove

Ninove

142040

Herenhuis

Ninove

142041

Gelijkaardige burgerhuizen

142042

19de eeuw

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

burgerhuizen

19de eeuw

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

Stationsstraat 39 (Ninove)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw, met verzorgde witgeschilderde
en bepleisterde lijstgevel met Louis‐Philippe inslag.

tweede helft
19de eeuw

Ninove

Stationsstraat 40‐42 (Ninove)

Neoclassicistisch getint herenhuis van zes traveeën en twee
verdiepingen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint.

Ninove

Ninove

Stationsstraat 41, 47‐57, 59K (Ninove)

Gelijkaardige burgerhuizen, behorend tot het veel voorkomend type burgerhuizen
uit de tweede helft van de 19de eeuw met verbasterde
neoclassicistische inslag. Bepleisterde en geschilderde enkelhuizen
van twee of drie traveeën met twee en een halve of drie verdiepingen
onder zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

Herenhuis

Ninove

Ninove

Stationsstraat 45 (Ninove)

Herenhuis met naïeve Louis Philippe‐inslag, uit de tweede helft van de herenhuizen
19de eeuw. Dubbelhuis van vier traveeën en twee verdiepingen onder
een zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

142043

Ensemble van burgerhuizen

Ninove

Ninove

Stationsstraat 52‐56 (Ninove)

Huizenrij opgevat als een geheel van elf traveeën en drie
verdiepingen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw, met witgeschilderde en bepleisterde lijstgevel met
neoclassicistische inslag.

tweede helft
19de eeuw

142044

Winkelhuis

Ninove

Ninove

Stationsstraat 6 (Ninove)

Rijhuis van drie traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, uit de stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
voor WO I
19de eeuw. Lijstgevel met rechthoekige bovenvensters en typische
bekleding van gekleurde geglazuurde tegels uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw.
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herenhuizen

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw
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142045

Twee burgerhuizen

Ninove

Ninove

Stationsstraat 73‐77 (Ninove)

Gelijkaardige huizen met respectievelijk vier en drie traveeën, drie
burgerhuizen
verdiepingen en een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

142062

Hoekhuis

Ninove

Ninove

Weggevoerdenstraat 30 (Ninove)

Eénlaags bakstenen hoekhuisje onder pseudomansardedak, uit begin winkels
20ste eeuw, met voorgevel van één travee.

eerste helft
20ste eeuw

142063

Sint‐Aloysiuscollege

Ninove

Ninove

Weggevoerdenstraat 55, 55A (Ninove)

Oorspronkelijk neogotisch schoolcomplex uit 1882‐1883. Onder
principaal Albert Steyaert werd in 1938‐1939 een nieuwe
dwarsvleugel met toneelzaal en kapel opgetrokken in nieuwe
zakelijkheid naar ontwerp van architect Flor Van Reeth.

142064

Burgerhuis

Ninove

Ninove

Weggevoerdenstraat 7 (Ninove)

Huis van vijf traveeën en drie verdiepingen onder een tentdak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw. Vrij imposant volume in de straat.
Geaccentueerde deurtravee met rechthoekige deur, erboven
getoogde deurvensters voorzien van balkon met ijzeren leuning.

141891

Hoeve

Ninove

Okegem

Fonteinstraat 12, 12A‐E (Ninove)

Hoeve met U‐vormige plattegrond, aaneengesloten gebouwen en
gekasseid erf met tuintje. IJzeren hek aan de straatkant. Twee
boerenwoningen uit de 19de eeuw. Langsschuur, 1904 gedateerd
door middel van baksteenkoppen op de zijpuntgevel.

boerenwoninge 19de eeuw,
voor WO I
n, hekken,
hoeven, schuren

141926

Gesloten hoeve Hof te Hazeleer

Ninove

Okegem

Hazeleerstraat 13 (Ninove)

Ruime, oorspronkelijk gesloten hoeve met deels gekasseide, deels
gebetonneerde binnenplaats met tuintje. Overluifelde inrijpoort in
het verlengde van de dwarsschuur. Eénlaagse boerenwoning van het
dubbelhuistype met zeven traveeën onder licht gebogen zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

141932

Station Okegem

Ninove

Okegem

Jan Ockeghemstraat 2‐4 (Ninove)

Standaardstation van de Belgische staatsspoorwegen, waarschijnlijk
van begin 20ste eeuw. Typisch bakstenen gebouw: geheel van drie
ongelijke volumes met neoclassicistische inslag.

stationsgebouw voor WO I
en

141931

Rij arbeiderswoningen

Ninove

Okegem

Jan Ockeghemstraat 3‐13, 13A (Ninove)

Tegenover het station, ten zuidoosten, rij aaneengeschakelde
arbeiderswoningen van twee bouwlagen met twee traveeën onder
zadeldaken, 1902 gedateerd in nummer 11 door middel van
muurankers.

arbeiderswonin voor WO I
gen

141944

Twee aaneengesloten arbeiderswoningen Ninove

Okegem

Kattestraat 39 (Ninove)

Twee aaneengesloten arbeiderswoningen van één bouwlaag met drie arbeiderswonin eerste kwart
19de eeuw
en vijf traveeën onder zadeldak, afgesnuit aan de straatzijde, uit het gen
eerste kwart van de 19de eeuw.

141959

Burgerhuis

Ninove

Okegem

Kouterbaan 44 (Ninove)

Alleenstaand huis met een ommuurd voortuintje met twee
bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

141960

Gemeentehuis van Okegem

Ninove

Okegem

Kouterbaan zonder nummer (Ninove)

Gemeentehuis van het dubbelhuistype van twee bouwlagen met drie gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw
traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
Aanbouw van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak.

141986

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Opdracht Ninove

Okegem

Okegem‐Dorp 1A (Ninove)

Neoclassicistische kerk van 1842 gelegen ten zuidoosten van de
parochiekerken 13de eeuw,
tweede kwart
dorpskom; het omringend kerkhof is vervangen door een plantsoentje
19de eeuw
en een parking. Van de vroeggotische kerk uit de 13de eeuw is enkel
de toren overgebleven, heden geïntegreerd in de westgevel.

141987

Burgerhuis

Okegem

Okegem‐Dorp 28 (Ninove)

Sober alleenstaand burgerhuis van het dubbelhuistype met twee
bouwlagen van zeven traveeën onder schilddak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel op plint van arduin.

Ninove

1339/1748

typologie

datering

onderwijsgebou vierde kwart
wen, kapellen 19de eeuw,
(gebouwen en interbellum
structuren)

burgerhuizen

burgerhuizen

stijl

neogotiek,
modernisme

plantensoort

context

persoon

Cassiman Roger (Ontwerper), Van
Reeth Flor (Ontwerper), Yoors
Eugeen (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

neoclassicisme

tweede helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

gotiek,
neoclassicisme

Anneessens Pieter‐Hubertus
(Uitvoerder)
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141988

Burgerhuis

Ninove

Okegem

Okegem‐Dorp 43 (Ninove)

burgerhuizen,
Alleenstaand huis, gelegen in een grote ommuurde tuin, van twee
bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, van omheiningsmur
en, schuren
circa 1850. Rechts, éénlaags schuurtje onder zadeldak typisch eind
19de‐eeuws karakter; zijpuntgevels met vlechtingen en aandak wijzen
op een oudere 18de‐eeuwse kern.

tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

141989

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Okegem

Okegem‐Dorp zonder nummer (Ninove)

betreedbare
Rechthoekige neobarokke kapel met driezijdige sluiting onder
kapellen (klein
zadeldak van 1938; jaartal aangebracht op een gedenksteen in de
koorsluiting. Bakstenen gebouw op arduinen plint met voorgevel met erfgoed)
rondboogdeurtje en oculus, beiden in zandstenen omlijsting met
bekronend druiplijstje.

interbellum

141840

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Outer

Brakelsesteenweg zonder nummer
(Ninove)

Kleine arduinen pijlerkapel met rondboogvormige nis met kroonlijst pijlerkapellen
bekroond door middel van een vernieuwd of later sierkruis. Bovenaan
gedateerd 1749.

tweede kwart
18de eeuw

141890

Kapel

Ninove

Outer

Elnonestraat 8A (Ninove)

Kapel, beschaduwd door bomen en gelegen op de hoek van een
veldweg. Neoclassicistisch getint rechthoekig gebouw van één travee
met driezijdige sluiting. Witgeschilderde baksteenbouw onder
zadeldak, voorzien van een vierkante dakruiter.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

141896

Semigesloten hoeve

Ninove

Outer

Gentsestraat 115 (Ninove)

Kleine semigesloten hoeve met gecementeerde en witgeschilderde
bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaats.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
19de eeuw

141897

Hoeve

Ninove

Outer

Gentsestraat 128 (Ninove)

Voormalige hoeve, heden met U‐vormig grondplan; bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide
binnenplaats. Woonhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen

141906

Hof ten Baandries

Ninove

Outer

Godeystraat 2 (Ninove)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd
rondom een rechthoekig erf met treurwilg. Rechthoekige inrijpoort
opgenomen in het oostelijk gelegen dienstgebouw. Boerenwoning,
dubbelhuis van tien traveeën, twee en een halve bouwlaag met
centrale bouwnaad. Rechter zijpuntgevel van zuidelijke stal gedateerd
1844 door middel van baksteenkoppen. Ten westen, gedateerd 1886.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

141945

Boerenwoning

Ninove

Outer

Kerkhofstraat 106 (Ninove)

Boerenwoning, opgevat als een dubbelhuis van één bouwlaag en acht boerenwoninge tweede kwart
traveeën. Restant van een vernieuwde hoeve uit eind 19de eeuw.
n
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

141953

Gesloten hoeve

Ninove

Outer

Kerkstraat 55 (Ninove)

Gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, opgesteld rondom een geplaveide rechthoekige
binnenplaats, en grosso modo daterend uit de 19de eeuw, met
aanpassingen uit de 20ste eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
gesloten hoeven

141954

Parochiekerk Sint‐Antonius‐van‐Padua

Ninove

Outer

Kerkstraat zonder nummer (Ninove)

Parochie gesticht in 1914. Kerk van 1941‐1945 naar ontwerp van
architect R. Cassiman uit Ninove.

parochiekerken WO II

141956

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Ninove

Outer

Kerkweg 1 (Ninove)

Dubbelhuis van twee bouwlagen, vijf traveeën onder zadeldak,
gebouwd in 1791; aanpassingen uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Gecementeerde en witgeschilderde voorgevel voorzien van
schijnvoegen op plint met imitatierustica. Achterliggende ommuurde
tuin.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
omheiningsmur
en

141957

Boerenwoning

Ninove

Outer

Kerkweg 23 (Ninove)

Lemen boerenhuis met voortuintje beschaduwd door linde.

boerenwoninge
n,
schermbeplanti
ngen
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neobarok

neoclassicisme

eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Cassiman Roger (Ontwerper)

vakwerkbouw
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141955

Dorpskern Outer

Ninove

Outer

Kerkweg, Roelandersweg, Smid
Lambrechtstraat (Ninove)

dorpen,
De Sint‐Amanduskerk wordt omgeven door de nog in hoge mate
loofbossen
kleinschalige en oorspronkelijke dorpsbebouwing. Het voor de
dorpskern kenmerkend bochtig tracé van de Kerkwegel wordt
bepaald door de belangrijke beeldwaarde van het populierenbos over
de Molenbeek, gezien vanuit de dorpskom.

141981

Veldsteenbakkerij Raes

Ninove

Outer

Nederhasseltstraat zonder nummer
(Ninove)

Veldsteenbakkerij Raes, in open lucht, met uitgravingen ter plaatse. In gebouwen en
de omgeving, evenals in de rest der gemeente, nog tal van sporen van structuren voor
grofkeramische
vroegere steenbakkerijen.
nijverheid

142011

Hoeve met losse bestanddelen

Ninove

Outer

Roelandersweg 24 (Ninove)

Witbeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse
pannen), uit 19de eeuw. Boerenhuisje (nok loodrecht op de
Molenbeek), dieper gelegen dan straatniveau. Vier traveeën, één
bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok evenwijdig aan de straat).

142031

Burgerhuis

Ninove

Outer

Smid Lambrechtstraat 107 (Ninove)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit
zadeldak uit eind 19de eeuw, met verankerde gevels met
schijnvoegen en imitatiehoekstenen. Gecementeerde en beschilderde
vensteromlijstingen met sluitsteen en krulornamenten en
gecementeerde versiering in borstweringen van bovenverdieping.

142032

Hof ter Krugel

Ninove

Outer

Smid Lambrechtstraat 1A (Ninove)

Bakstenen boerenburgerhuis en haakse dwarsschuur onder
zadeldaken, met gekasseide binnenplaats, daterend uit de 19de
eeuw.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven,
schuren

142033

Parochiekerk Sint‐Amandus

Ninove

Outer

Smid Lambrechtstraat 33 (Ninove)

Van de gotische kerk blijft slechts de onderbouw van de vierkante
15de‐eeuwse westtoren bewaard; bovenbouw van 1752 en 1928. De
kruisbeuk is verdwenen. In 1830 vergroot naar ontwerp van architect
J.B. Van Impe. Nieuw koor van 1846. De kerk wordt omringd door een
graspleintje met taxusboompjes ‐ voorheen kerkhof ‐ en een lage
bakstenen kerkhofmuur.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

142034

Hoeve

Ninove

Outer

Smid Lambrechtstraat 42 (Ninove)

Voorheen gesloten hoeve, gelegen tegenover de kerk. Heden
langgestrekt gedeelte met links, lagere dwarsschuur en woonhuis, en
haaks tot woonhuis verbouwd gedeelte met aanleunende stal; grosso
modo met uitzicht uit de 19de eeuw, doch opklimmend tot de 18de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen

142035

Boerenwoning

Ninove

Outer

Smid Lambrechtstraat 81 (Ninove)

boerenwoninge 19de eeuw
Voorheen gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
n, hekken,
zadeldaken, daterend uit de 19de eeuw. Heden, boerenwoning,
dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën. Toegang via een hek hekpijlers
tussen bakstenen pijlers en belendende muur met voetgangersdeur.

142054

Gesloten hoeve

Ninove

Outer

Vijversweg 3 (Ninove)

Gesloten hoeve met belangrijk volumespel met boomgaard met
omringende haag ten zuiden en witgeschilderd bakstenen
wegkapelletje op de hoek. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenplaats met
vaal, daterend uit het eerste tot het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hagen, hoeven,
schuren, stallen,
pijlerkapellen

142069

Gesloten hoeve

Ninove

Outer

Zevenkoosstraat 5 (Ninove)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseid erf met beboomd tuintje.
Rechthoekige inrijpoort opgenomen in oostelijk dienstgebouw.
Boerenwoning van één bouwlaag, zes traveeën onder zadeldak met
klokkenruiter. Links, aanleunend stalletje van twee traveeën,
gedateerd 1726.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge 19de eeuw
n,
machinezalen,
rosmolens,
schuren,
watermolens,
hoeven met
losse
bestanddelen
vierde kwart
19de eeuw

15de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek

Van Impe J.B. (Ontwerper),
Vaneeckhout Frans (Ontwerper)
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141827

Dorpskom Pollare

Ninove

Pollare

De dorpskom van Pollare wordt in het noord‐westen begrensd door
Beukendreef, Echel, Hoogstraat,
de rivier de Dender en situeert zich dus op de rechterhelling van de
Nekkersput, Pollare‐Dorp, Schuitstraat,
Sint‐Kristoffelstraat, Weversweg (Ninove) Dendervallei.

141874

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Ninove

Pollare

Echel zonder nummer (Ninove)

Neoromaanse kapel van 1956, ingeplant op een heuvelrug, die een
bedevaartkapell na WO II
kapel uit 1770 vervangt. Vermaard bedevaartsoord uit de 16de eeuw. en

141873

Sint‐Antoniuskapel met kapelboom

Ninove

Pollare

Echel zonder nummer (Ninove)

Door een gekandelaarde es beschaduwd rechthoekig kapelletje.
Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

kapelbomen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

tweede helft
19de eeuw

142002

Pastorie Sint‐Christoffelparochie met tuin Ninove

Pollare

Pollare‐Dorp 10 (Ninove)

pastorieën,
Pastorie met neogotische inslag, met ommuurd voortuintje en
achterliggende beboomde tuin, gelegen op een helling. Twee volumes pastorietuinen
van drie traveeën met respectievelijk twee en één bouwlagen onder
zadeldaken, 1879 gedateerd door middel van sierankers in de
trapgevels.

vierde kwart
19de eeuw

142003

Burgerhuis

Ninove

Pollare

Pollare‐Dorp 19 (Ninove)

Heden enkelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw.
Bakstenen gebouw met verankerde benedenverdieping. Lijstgevel,
deels met cement‐ en deels met granito‐bekleding.

142009

Gesloten hoeve

Ninove

Pollare

Roe 35 (Ninove)

Vrij grote gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen uit de 18de ‐ mestvaalten,
boerenwoninge
19de eeuw, gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide
n, schuren,
binnenplaats met vaalt. Inrijpoort aan de straatkant, opgenomen in
stallen, gesloten
de stalvleugel.
hoeven

tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142010

Boerenburgerhuis

Ninove

Pollare

Roe 36 (Ninove)

Restant van een grote gesloten hoeve, namelijk het boerenburgerhuis
met achterliggend de voormalige boerenwoning. De boerenwoning,
met één bouwlaag onder zadeldak, dateert uit de eerste helft van de
19de eeuw. Twee linker traveeën omgebouwd tot stal, twee rechter
traveeën verbonden met het huidige boerenburgerhuis met
voortuintje met ijzeren hek aan de straatkant; enkelhuistype met
twee bouwlagen, erfgevel met twee traveeën, straatgevel met drie
traveeën, onder schilddak, van 1896 volgens de eigenaar.

boerenburgerhu
izen, hekken,
boerenwoninge
n

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

142019

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Pollare

Schuitstraat 17 (Ninove)

Eenvoudig L‐vormig hoevetje in verankerde baksteenbouw. Aan de
straatkant, toegang onder lessenaarsdak. Boerenhuisje van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak,
gedateerd 1859. Aan de straatkant, stalletje onder zadeldak,
straatgevel met nisje in gesinterde baksteentjes.

gevelniskapelle derde kwart
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n, hoeven,
stallen

142021

IJzeren voetgangersbrug over de Dender

Ninove

Pollare

Schuitstraat zonder nummer (Ninove)

Constructief interessant vakwerkboogbruggetje met geklonken I‐ en L‐ boogbruggen
ijzers, via opleggingen rustend op bakstenen pijlers met natuurstenen
decoratie, van begin 20ste eeuw.

142020

Pijlerkapel

Ninove

Pollare

Schuitstraat zonder nummer (Ninove)

Zandstenen wegkapelletje op rechthoekige sokkel, onder
geprofileerde kroonlijst met kruis, uit de tweede helft van de 18de
eeuw, met quasi onleesbaar opschrift en jaartal 1770.

142024

Hoeve in L‐vorm

Ninove

Pollare

Sint‐Kristoffelstraat 3 (Ninove)

boerenwoninge vierde kwart
L‐vormig hoevetje gelegen ten noordoosten van de kerk; deels
18de eeuw
geplaveid erf met tuintje; ijzeren hek aan de straatkant. Boerenhuisje n, hoeven
van het dubbelhuistype met zeven traveeën en één bouwlaag onder
gebogen zadeldak, 1776 gedateerd op de deuromlijsting van de
erfgevel, toenmalige aanpassing van oudere kern.
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typologie

datering

stijl

plantensoort

context

Fraxinus

kapellen (klein
erfgoed)

dorpen

burgerhuizen

pijlerkapellen

neoromaans

eerste helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

voor WO I

derde kwart
18de eeuw

traditioneel

persoon
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datering

stijl

142025

Parochiekerk Sint‐Christoffel met kerkhof

Ninove

Pollare

Sint‐Kristoffelstraat 6A (Ninove)

De kerk is gelegen op een helling en omringd door het ommuurd
kerkhof met collectie graftekens. Laatgotische kruiskerk uit de 14de ‐
16de eeuw waarvan de zuidzijde in 1840 werd hersteld, de toren en
voorgevel werden verbouwd in 1852; neogotisch koor en sacristie van
1858 naar ontwerp van architect Schoonejans.

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

14de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

142047

Sint‐Antoniuskapel en stenen kruis

Ninove

Pollare

Stebbingen zonder nummer (Ninove)

Witgeschilderde, bakstenen pijlerkapel met puntgevel onder een
zadeldakje, bekroond met een zwartgeschilderd ijzeren kruis, reeds
aangeduid op de topografische kaart van 1869. Rechts van de
veldkapel staat er een hardstenen wegkruis, vermoedelijk kort na
1844.

wegkruisen,
pijlerkapellen

19de eeuw

142048

Gesloten hoeve

Ninove

Pollare

Steenberg 14 (Ninove)

Eenvoudige gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw;
bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom
een vierkante onverharde binnenplaats. Ten noordwesten, inrijpoort
opgenomen in de stalvleugel.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142049

Gesloten hoeve

Ninove

Pollare

Steenberg 27 (Ninove)

Vrij grote hoeve; witgeschilderde bakstenen dienstgebouwen op
gepikte plinten onder zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de
eeuw; gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenplaats
met tuin. Inrijpoort opgenomen in de dwarsschuur. Boerenwoning
van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

142050

Boerenwoning en inrijpoort

Ninove

Pollare

Steenberg 76‐78 (Ninove)

Boerenwoning met anderhalve bouwlaag van acht traveeën onder
zadeldak, oudere kern met aanpassingen in de 19de en de 20ste
eeuw. Straatgevel voorzien van een nieuw parement en gewijzigde
ordonnantie. Ten noordwesten, in het verlengde, rondboogvormige
inrijpoort met zandstenen omlijsting met kwarthol beloop, gedateerd
1629.

hoeven, poorten 19de eeuw,
(bijgebouwen), tweede kwart
boerenwoninge 17de eeuw
n

141839

Boerenwoning van het Kastanjehof

Ninove

Voorde

Brakelsesteenweg 710 (Ninove)

18de eeuw
Van de tot de 18de eeuw opklimmende gesloten hoeve, bleef alleen hoeven,
de éénlaags boerenwoning van zeven traveeën van ongelijke breedte boerenwoninge
n
onder zadeldak met klokkenruiter, bewaard.

141862

Mulder's hoeve

Ninove

Voorde

Camberg 44, 44B (Ninove)

Imposante gesloten hoeve opklimmend tot de 18de eeuw met latere
aanpassingen. Verankerde witgekalkte gebouwen op gepikte plint
gegroepeerd rondom een trechtervormig, geasfalteerd erf.

schuren, stallen, 18de eeuw
boerenwoninge
n, gesloten
hoeven

141865

Omgeving van parochiekerk Sint‐Pieters‐
Banden, pastorie en kasteel van Voorde

Ninove

Voorde

Damstraat, Sint‐Marcellusstraat (Ninove)

In een bocht van de Sint‐Marcellusstraat te Voorde bevinden zich de
Sint‐Pieters‐Bandenkerk, de pastorie en het kasteel van Voorde.

dorpen

141976

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw ten
Beukenboom

Ninove

Voorde

Mariaweg 10 (Ninove)

Eenvoudige kapel uit 1661, mooi ingeplant midden de korenvelden op kapellen
(gebouwen en
het kruispunt van drie veldwegen en omgeven door coniferen,
cipressen en een dichte haag. Witgekalkt zaalkerkje van drie traveeën structuren)
met halfrond koor. Bak‐ en zandsteenbouw op zandstenen sokkel.

141990

Gesloten hoeve

Ninove

Voorde

Ophemstraat 144 (Ninove)

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw met deels witgekalkte bakstenen
gebouwen op gepikte en gecementeerde plint gegroepeerd rondom
een vierkant gekasseid erf.

1343/1748

derde kwart
17de eeuw

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n,
paardenstallen,
schuren,
gesloten hoeven

plantensoort

context

persoon
Maréchal Joost (Ontwerper),
Schoonejans Léopold (Ontwerper)

vakwerkbouw

traditioneel

Lemaire Raymond Marie
(Ontwerper)
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141991

Gesloten hoeve

Ninove

Voorde

Ophemstraat 19 (Ninove)

Gesloten hoeve met deels witgekalkte gebouwen op gepikte plint
afgedekt met zadeldaken, gegroepeerd rondom een trechtervormige
gekasseide binnenplaats met mestvaalt. Inrijpoort in het
dienstgebouw ten zuidwesten. Eénlaagse boerenwoning van het
dubbelhuistype onder een gebogen zadeldak, bekroond met een
klokkenruitertje, daterend uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
gesloten
hoeven, stallen,
mestvaalten

142026

Pastorie Sint‐Pieters‐Bandenparochie met Ninove
tuin

Voorde

Sint‐Marcellusstraat 11 (Ninove)

Pastorie in bak‐ en zandsteenstijl, mooi gelegen midden de weiden, in
een deels omwalde beboomde tuin. Eénlaags dubbelhuis van negen
traveeën onder een schilddak met metalen klokkenruiter, door middel
van resterende muurankers gedateerd 1(7)23.

pastorieën,
zonnewijzers,
sites met
walgracht,
opgaande
bomen,
pastorietuinen

142027

Gesloten hoeve

Ninove

Voorde

Sint‐Marcellusstraat 12 (Ninove)

Gesloten hoeve met nieuw woonhuis en witgekalkte gebouwen op
gepikte plint onder zadeldaken gegroepeerd rondom een vierkant,
gekasseid erf, opklimmend tot de 18de eeuw met latere
aanpassingen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

142028

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden met
kerkhof

Ninove

Voorde

Sint‐Marcellusstraat 13 (Ninove)

Deels omringd door ommuurd kerkhof met ijzeren hek tussen
neoclassicistische pijlers met siervazen van arduin. Zandstenen
hekpijlers ten noorden. De gotische kerk werd meermaals verbouwd
zodat enkel toren, koor en de zuidelijke sacristie van de laatgotische
bouw bewaard bleven; oudere oostelijke zijbeukmuren.

parochiekerken, eerste helft
16de eeuw
kerkhoven,
hekpijlers,
hekken,
omheiningsmur
en

142029

Kasteel van Voorde

Ninove

Voorde

Sint‐Marcellusstraat 9A (Ninove)

dreven,
Huidig kasteel gebouwd in 1539‐40; herenhuis op de binnenplaats
herenhuizen,
gebouwd in 1827. Waterburcht, een gesloten rechthoekig massief
poorten
met vierkant binnenplein, geflankeerd door vier ronde hoektorens;
(bijgebouwen),
twee kleinere torentjes flankeren de inrijpoort met ophaalbrug.
toegangsbrugge
Huidig kasteel met behouden aanleg: vier vleugels gegroepeerd
n, walgrachten,
rondom de vierkante gekasseide binnenplaats. Van de
laatmiddeleeuwse, versterkte burcht, opgetrokken in traditionele bak‐ waterkastelen
en zandsteenstijl, blijven de noordvleugel met ingangspoort,
flankerende torentjes en twee hoektorens, de deels behouden
achtergevel van de oostvleugel en de zandstenen onderbouw van de
zuidvleugel bewaard.

142068

Semigesloten hoeve

Ninove

Voorde

Zevenhoek 5 (Ninove)

Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een vierkant gebetonneerd erf. Ten
noordwesten, éénlaags woonhuis van zeven traveeën, 1791
gedateerd door middel van muurankers in de zijpuntgevel.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw

142075

Weverij Robijns, brouwerij de Fontein

Oosterzele

Balegem

Balegemstraat 16 (Oosterzele)

Gedeeltelijk bewaard landelijk industrieel complex. In 1866 werd de
bestaande weverij aangepast en vergroot tot een mechanische
weverij met stoommachine; naar verluidt in 1887 omgevormd en
vergroot tot een bierbrouwerij. Lange gewitte bakstenen
bedrijfsvleugel van één bouwlaag onder parallelle zadeldaken, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw. Verder nog koetshuis, kleinere
bedrijfsgebouwen en een vrijstaande, hoge ronde bakstenen
schoorsteen, waarschijnlijk uit begin 20ste eeuw.

20ste eeuw,
asten,
tweede helft
brouwerijen,
fabrieksschoors 19de eeuw
tenen,
koetshuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
weverijen

142076

Drie dorpswoningen

Oosterzele

Balegem

Balegemstraat 18‐22 (Oosterzele)

dorpswoningen, vierde kwart
Rij van drie in eenheidsbebouwing opgetrokken dubbelhuisjes van
winkels
19de eeuw
drie traveeën en anderhalve bouwlaag, onder een schilddak,
waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw en aanvankelijk
horend bij de aanpalende vroegere brouwerij.

1344/1748

datering

eerste kwart
18de eeuw

tweede kwart
16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

gotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

traditioneel

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)
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142077

Parochiekerk Sint‐Martinus

Oosterzele

Balegem

Balegemstraat 2 (Oosterzele)

In 1866 gebouwde parochiekerk naar ontwerp van architect Edmond parochiekerken derde kwart
19de eeuw
de Perre‐Montigny, aansluitend bij het doorsnee type plattelandskerk
uit midden 19de eeuw, zowel wat de plattegrond als de bouwstijl
betreft. Driebeukige kerk met schip van zes traveeën onder leien
zadeldak, ingebouwde oosttoren, koor van één travee en driezijdige
sluiting; ondiepe zijkoren in het westen.

142086

Graan‐ en bloemmaalderij Meireleire

Oosterzele

Balegem

Bottelweg 1 (Oosterzele)

maalderijen
Graan‐ en bloemmaalderij Meireleire, opgericht in 1922. Breedhuis
van twee bouwlagen met aanpalende maalderij van twee bouwlagen
en twee voorpuntgevels onder zadeldaken.

142087

Klepmolen

Oosterzele

Balegem

Bottelweg zonder nummer (Oosterzele)

De Klepmolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier, gebouwd in 1889 ter vervanging van een door brand
vernielde houten standaardmolen die dateerde van 1792 en die op
een oude molendam was opgericht.

windmolens

142090

Hoeve en cichoreibranderij

Oosterzele

Balegem

Broek 19 (Oosterzele)

Achterin gelegen naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis van
één bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n,
cichoreifabrieke
n, hagen,
hoeven,
waterpompen

142091

Burgerhuis

Oosterzele

Balegem

Broek 21 (Oosterzele)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Links bijbouw met korfboogpoort.

tweede helft
poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw
burgerhuizen

142092

't Burgermeestershof

Oosterzele

Balegem

Broek 29 (Oosterzele)

In U‐vorm opgestelde gebouwen rondom een rechthoekig gekasseid
binnenerf met open zijde aan de straatkant, minstens opklimmend tot
de eerste helft van de 19de eeuw. Dubbelhuis van twee bouwlagen
onder schilddak uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Van de in
1899 opgerichte jeneverstokerij bleef een rechthoekig stooklokaal
met schilddak en aanzet van een ronde schoorsteen bewaard.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
distilleerderijen,
hoeven

142093

Hoeve

Oosterzele

Balegem

Diepestraat 20 (Oosterzele)

Hoeve met in U‐vorm opgestelde aaneensluitende gebouwen en
ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers naast een aan de straat
palende dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak, deels uit oud
metselwerk en vier rijen luchtspleten in de zijpuntgevel.
Boerenwoning, in oorsprong mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
hekpijlers

142100

Villa der Hortensias

Oosterzele

Balegem

Driesstraat 1 (Oosterzele)

villa's
Zogenaamd Villa der Hortensias, volgens gevelopschrift in
sgraffitopaneel met bloemmotieven onder de daklijst, rechts van de (bouwkundig
afgeschuinde gevelhoek. Gele bakstenen villa met lichte art‐nouveau‐ erfgoed)
invloeden gebouwd in 1912‐12914.

142102

Hoeve

Oosterzele

Balegem

Evelandweg 2 (Oosterzele)

Kleine hoeve met boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën
onder zadeldak uit de 19de eeuw. Haaks tegen het boerenhuis
aansluitend bedrijfsgebouw met gewitte erfgevel en zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
bijgebouwen

142103

Schinckehoeve

Oosterzele

Balegem

Frankenbos 4 (Oosterzele)

Grote, gewitte bakstenen hoeve van het gesloten type.
Landschappelijk aantrekkelijke ligging namelijk aan een zandweg
enkel omringd door landbouwgrond en met een opvallende rij
lindebomen aan de zuidwestkant van de hoeve. Rechthoekig
gebetonneerd binnenerf met boerenwoning van één bouwlaag en
acht traveeën met zadeldak uit midden 18de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

1345/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

Callebout Renaat (Ontwerper),
Okkerse Sabine (Ontwerper),
Cottenier (Uitvoerder), Wieme
Molenbouw (Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

142120

Gemeenteschool

Oosterzele

Balegem

Gootje 10 (Oosterzele)

lagere scholen, derde kwart
Voormalige gemeenteschool, gebouwd in 1856 samen met de
onderwijzerswo 19de eeuw
bijbehorende onderwijzerswoning aan de andere zijde van de
ningen
vroegere speelplaats. Aan de straat palend rechthoekig bakstenen
schoolgebouw van één verdieping en zeven traveeën, onder zadeldak.
Achter op de speelplaats bij de vroegere klaslokalen aansluitende L‐
vormige galerij op ijzeren zuiltjes.

142121

Wegkapel

Oosterzele

Balegem

Gootje zonder nummer (Oosterzele)

Wegkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw. Rechthoekige bakstenen betreedbare
kapellen (klein
kapel met zadeldak met tuitgevel met afgeronde schouderstukken
afgewerkt door een rollaag. IJzeren kruis boven topstuk en sieranker erfgoed)
met jaartal 1883.

vierde kwart
19de eeuw

142130

Windekemolen

Oosterzele

Balegem

Hettingen zonder nummer (Oosterzele)

windmolens
De Windekemolen is een vroeg 19de‐eeuwse houten
korenwindmolen, type standaard met open voet. De teerlingen staan
op een kleine molendam. De molen werd op de gemeentegrens van
Scheldewindeke en Balegemde opgericht nadat in 1910 een oudere
molen werd vernield door brand.

voor WO I,
eerste kwart
19de eeuw

142142

Station Balegem‐Dorp

Oosterzele

Balegem

Houte 30 (Oosterzele)

stationsgebouw vierde kwart
Station van Balegem‐Dorp aan de spoorlijn Gent‐Geraardsbergen.
en
19de eeuw,
Qua concept typisch landelijk stationsgebouw uit eind 19de eeuw.
voor WO I
Eenvoudige baksteenarchitectuur bestaande uit een vleugel van twee
bouwlagen en vier traveeën uit 1898 en een aanleunende vleugel van
zes traveeën en één bouwlaag met lokettenzaal uit 1905, onder
zadeldaken.

142143

Stationswachtershuis

Oosterzele

Balegem

Houte 34 (Oosterzele)

Schuin tegenover het station aan de andere perronzijde gelegen
stationswachterswoning. Kleine villa van anderhalve bouwlaag in
zogenaamde stationsstijl, van 1905.

voor WO I
baan‐ en
seinwachterswo
ningen

142144

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Houte 60 (Oosterzele)

Semigesloten hoeve met L‐vormig omsloten voorerf. Achterin gelegen
zuidoost‐georiënteerde boerenwoning van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak. Rechts aanbouwsel onder zadeldak met
aardappelkelder. Ten oosten, haaks aansluitende lagere dienstvleugel
met voederkot en stallen. Afzonderlijk bakhuis op het achtererf

aardappelkelder vierde kwart
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven

142145

Boerenwoning

Oosterzele

Balegem

Houte 68 (Oosterzele)

Aan de straat gebouwde boerenwoning van één bouwlaag en vijf
traveeën met zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

142146

Veldkapel

Oosterzele

Balegem

Houte zonder nummer (Oosterzele)

Door bomen omringde veldkapel. Gewitte bakstenen pijlerkapel met
beglaasde rechthoekige beeldnis en verschillende beeldjes.

pijlerkapellen

142148

Landbouwstokerij Van Damme

Oosterzele

Balegem

Issegem 2 (Oosterzele)

De stokerij maakt deel uit van een groot hoevecomplex van het
semigesloten type. Het agrarische bedrijf is gelegen in het glooiende
landschap van de Vlaamse Ardennen binnen de oude landelijke wijk
Issegem, ten noordoosten van het dorpscentrum van de
deelgemeente Balegem. Landelijk complex dat in oorsprong
waarschijnlijk opklimt tot de 18de eeuw met aanpassingen en
uitbreiding van de gebouwen in de tweede helft van de 19de eeuw en
eerste helft van de 20ste eeuw.

aalpompen,
boerenburgerhu
izen,
distilleerderijen,
hoeven,
schuren, stallen

142149

Barokke pijlerkapel met linde

Oosterzele

Balegem

Issegem zonder nummer (Oosterzele)

Het pijlerkapelletje en de linde vormen een onverbrekelijke eenheid, pijlerkapellen
ingeplant bij een kruispunt van wegen. De boom is volgens de
overlevering ouder dan de kapel, gebouwd in 1637, zoals aangegeven
op een cartouchevormige gevelsteen.

1346/1748

typologie

datering

stijl

context

persoon

Weyers Fernand (Ontwerper),
Mariman Walter (Uitvoerder),
Peusens Dirk (Uitvoerder)

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

tweede kwart
17de eeuw

plantensoort

barok
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142164

Hof te Koekenboot

Oosterzele

Balegem

Koekebroodstraat 15 (Oosterzele)

Voormalig landadelverblijf of herenhoeve op het eind van de straat,
met een populierendreef in het verlengde ervan oostwaarts tot aan
Broek. Van het vroeger landelijk gebouwencomplex met semigesloten
aanleg en rechthoekig binnenerf, bleef na de restauratie van circa
1980 bewaard: het woonhuis uit 1668 met aanbouwsels aan de
noordelijke erfzijde en een personeelswoning in de oosthoek.

boerenburgerhu
izen, hoeven,
personeelswoni
ngen,
wagenhuizen,
paardenstallen

derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

vakwerkbouw

142173

Gesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Leeg Bracht 23 (Oosterzele)

Hoeve van het gesloten type met bakstenen hoevegebouwen onder
zadeldaken, recent gerenoveerd met grosso modo bewaarde volumes
doch vrij fantaisistisch gerestaureerde gevels met verwerking van
recuperatiemateriaal. Brouwhuis met links van de doorrit naar het
erf, een ingemetste zandstenen gevelsteen met jaartal 1788, rechts
ervan een spitsboogvormige gevelnis. Een afzonderlijk ééndelig
bakhuis ten oosten.

boerenwoninge vierde kwart
n, brouwerijen, 18de eeuw
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

142174

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Leeg Bracht 4 (Oosterzele)

Semigesloten hoeve met zijdelings aan de straat palende
boerenwoning tegenover de met haag gesloten open erfzijde.
Bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven

142175

Gesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Leeg Bracht 5 (Oosterzele)

Hoeve van het gesloten type, in oorsprong minstens opklimmend tot
de tweede helft van de 18de eeuw en ingeplant op een hoek van een
viersprong die tevens gemarkeerd wordt door drie lindebomen.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, gesloten
hoeven

142176

Hof ter Bracht

Oosterzele

Balegem

Leeg Bracht 9 (Oosterzele)

Hoeve van het gesloten type, opklimmend tot de tweede helft van de
18de eeuw, met in U‐vorm opgestelde, verankerde en gewitte
bakstenen bedrijfsgebouwen onder zadeldaken. Rechthoekige poort
met doorrit naar het onregelmatig rechthoekig binnenerf.

aardappelkelder tweede helft
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, stallen,
gesloten hoeven

142194

Molenaarswoning van Guillotinemolen

Oosterzele

Balegem

Molenstraat 25 (Oosterzele)

Semigesloten landelijk complex op een spievormig perceel. Voorin
gebouwd boerenburgerhuis zijdelings palend aan beide straten; laag
ommuurd voortuintje. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw,
mogelijk met oudere kern. In U‐vorm achter aangebouwde bakstenen
bedrijfsgebouwen onder snijdende zadeldaken. Tegen de rechter
zijgevel: witstenen Christusbeeld aan ijzeren kruis.

Christusbeelden derde kwart
19de eeuw
, koetshuizen,
molenaarswoni
ngen, schuren,
stallen,
wagenhuizen

142195

Guillotinemolen

Oosterzele

Balegem

Molenstraat zonder nummer (Oosterzele) De molen werd opgericht in 1798 als koren‐ en oliemolen;
tegelijkertijd werd ook de nog bestaande molenaarswoning
opgetrokken. De Guillotinemolen is een vrij grote, ronde bakstenen
bovenkruier met een brede basis en een sterk conische kuip met vier
zolderniveaus.

windmolens

142198

Dorpswoning

Oosterzele

Balegem

Muldershof 1 (Oosterzele)

19de‐eeuwse, half vrijstaande dorpswoning. Onderkelderd
asymmetrisch dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met
zadeldak, met verankerde en gecementeerde lijstgevel met
schijnvoegen. In de gewitte bakstenen rechter zijpuntgevel:
rechthoekige gevelnis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld.

dorpswoningen, 19de eeuw
gevelniskapelle
n

142199

Molenaarswoning met watermolen

Oosterzele

Balegem

Muldershof 2 (Oosterzele)

Molenhuis met watermolen aan de Molenbeek, reeds vermeld in
1446. Molenhuis, na het stilleggen van het rad in 1953, in 1954
aangepast tot woonhuis; één bouwlaag en drie traveeën onder
zadeldak. Van de vroegere korenwatermolen bleef enkel het
plaatijzeren waterwiel met houten maalgoot bewaard tegen de
achtergevel van het molenhuis en de trapsgewijze afgebouwde
strekdam.

molenaarswoni tweede kwart
15de eeuw, na
ngen,
watermolens
WO II

142200

Dorpswoning

Oosterzele

Balegem

Muldershof 3 (Oosterzele)

Dorpswoning met landelijk karakter; één bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak, waarschijnlijk gebouwd circa 1800 maar aangepast
in de tweede helft van de 20ste eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

1347/1748

vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

context

persoon
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142206

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Oosterzele

Balegem

Pastorieberg 2 (Oosterzele)

Hoog bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op
kelderverdieping, in neoromaans getinte stijl, volgens archiefstukken
opgetrokken naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny van
1871. Achterliggende ommuurde tuin. Van de oude pastorie uit 18de
eeuw bleef het volume van de benedenverdieping van zeven traveeën
behouden, nu bijgebouw.

18de eeuw,
bijgebouwen,
omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

142211

Pijlerkapel

Oosterzele

Balegem

Pontslag zonder nummer (Oosterzele)

Gewitte bakstenen pijlerkapel met rood pannen zadeldak en
geschilderd jaartal 1821 boven de nis.

pijlerkapellen

142219

Dorpswoning

Oosterzele

Balegem

Rooigemstraat 50 (Oosterzele)

Dorpswoning met voortuin. Lang dubbelhuis van anderhalve
bouwlaag en onregelmatige travee‐indeling, onder zadeldak,
waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

142234

Hoeve met losse bestanddelen

Oosterzele

Balegem

Sint‐Martensdries 16 (Oosterzele)

Hoeve met losse bestanddelen verbonden door nieuwe bouw. IJzeren
toegangshek tussen overhoekse, gewitte vierkante bakstenen pijlers.
Boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak met
klokkenstoel; jaarankers 1760 boven de deur.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

142263

Hoeve Waterhof

Oosterzele

Balegem

Walzegem 33 (Oosterzele)

Het Waterhof is een achterin gelegen, enkelvoudig omgrachte en
door populieren omringde grote hoeve van het semigesloten type,
voorheen met stokerij. Gewit bakstenen hoevecomplex onder schild‐
en zadeldaken, uit de 17de eeuw met uitbreidingen en aanpassingen
uit de 19de eeuw. Gekasseid rechthoekig binnenerf geopend aan de
achterzijde; vroeger gesloten. Brede korfboogpoort in zandstenen
omlijsting met booglijst op imposten voorzien van het jaartal 1675.

17de eeuw,
mestvaalten,
19de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven,
hondenhokken,
kippenhokken,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht

142264

Herenhuis

Oosterzele

Balegem

Walzegem 34 (Oosterzele)

Herenhuis met afzonderlijke bijgebouwen in een grote ommuurde
tuin. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met zadeldak,
vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts: lage
bijbouw van één bouwlaag en drie venstertraveeën, met deels
beraapte zijgevel. Gewit ijzeren toegangshek tussen ronde bakstenen
hekpijlers en gelijkaardig voetgangershek middenin, tegenover de
woning, tussen ijzeren pijlertjes en afsluiting op gemetste voet.

tweede helft
hekpijlers,
19de eeuw
bijgebouwen,
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

142265

Dorpswoning

Oosterzele

Balegem

Walzegem 36 (Oosterzele)

Aan de straat palende kleine dorpswoning van één bouwlaag en drie
traveeën met vernieuwd zadeldak, uit eind 19de eeuw. Beraapte
bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen en
keldervenster rechts.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

142266

Dorpswoning

Oosterzele

Balegem

Walzegem 8 (Oosterzele)

dorpswoningen vierde kwart
Alleenstaande dorpswoning met voortuintje. Dubbelhuis van drie
19de eeuw,
traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gebouwd circa 1900, met
voor WO I
grijze beraapte lijstgevel met contrasterend witgeschilderd pleister‐
en stucwerk.

142279

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Yshoute 10 (Oosterzele)

IJzeren toegangshek tussen de gevelhoek en de zware gewitte
hekpijler. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder
zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de
18de eeuw. Open mestvaalt. Ten noorden, bedrijfsvleugel met
zadeldak met centrale poort met doorrit geflankeerd door
paardenstallen, een ovenkot en een dwarsschuur. Lange bakstenen
bedrijfsvleugel aan de zuidzijde onder schilddak met koestallen,
aardappelkelder, rechthoekige doorrit en dwarsschuur.

1348/1748

datering

eerste kwart
19de eeuw

tweede helft
bakhuizen,
18de eeuw
mestvaalten,
hoeven,
hekpijlers,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hekken,
paardenstallen,
schuren, stallen

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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142280

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Balegem

Yshoute 25 (Oosterzele)

Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw, met toegang tot het binnenerf
via een brede rechthoekige doorrit in een aan de straat palende L‐
vormige bakstenen bedrijfsvleugel. Boerenwoning van zeven
traveeën en anderhalve bouwlaag, naar verluidt circa 1900 gebouwd
op de plaats van het vroegere boerenhuis. Bewaarde koe‐,
paardenstallen en schuur ten zuiden.

boerenwoninge 19de eeuw,
voor WO I
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n

142088

Bunker C16

Oosterzele

Gijzenzele

Brielstraat 45 (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes, elk met
een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142119

Bunker Av10

Oosterzele

Gijzenzele

Gijzenzelestraat zonder nummer
(Oosterzele)

bunkers
Av10 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze verdedigingsstelling werd tussen 1934 en
1938 aangelegd op acht kilometer ten zuiden van Gent en maakte
deel uit van het nationaal reduit. De aanleg hiervan kaderde in de
fortificatiepolitiek die België na de Eerste Wereldoorlog voerde.
Bunker Av10 was een bunker op de voorste lijn ten oosten van het
weerstandsnest Betsberg. De bunker werd opgetrokken tegen en
deels in de belt waarop een staakmolen stond, die in 1931 afbrandde.
Vandaar dat de bunker gekend is als de ‘molenbunker’.

interbellum

142156

Pastorie Sint‐Bavoparochie

Oosterzele

Gijzenzele

Kerkstraat 2‐4 (Oosterzele)

Achter het kerkkoor, zijdelings aan het kerkhof palende pastorie.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak,
naar verluidt van 1837‐38.

pastorieën

142157

Parochiekerk Sint‐Bavo

Oosterzele

Gijzenzele

Kerkstraat 6 (Oosterzele)

Georiënteerde kerk, opgericht binnen een ommuurd kerkhof. Het
15de‐eeuwse gotische koor met driezijdige apsis vormt heden het
oudste deel van de kerk. Eenbeukig bakstenen schip onder leien
zadeldak van vijf traveeën met ingebouwde vierkante westtoren
daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Licht ingesnoerde
torenspits met kruis en windhaan.

15de eeuw,
kerkhoven,
omheiningsmur tweede helft
18de eeuw
en,
parochiekerken

142159

Bunker A37

Oosterzele

Gijzenzele

Kerkstraat zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142158

Bunker A36

Oosterzele

Gijzenzele

Kerkstraat zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142170

Hoeve

Oosterzele

Gijzenzele

Langestraat 22 (Oosterzele)

boerenwoninge eerste helft
Hoeve met vrij diep omhaagd voorerf. Achterin gelegen naar het
19de eeuw
n, hoeven,
zuidoosten georiënteerde boerenwoning, deels achter de aan de
westkant van het voorerf gebouwde dwarsschuur. Boerenwoning van schuren
één bouwlaag en zes traveeën met zadeldak, minstens opklimmend
tot de eerste helft van de 19de eeuw.

142171

Boerenwoning

Oosterzele

Gijzenzele

Langestraat 24 (Oosterzele)

Zijdelings aan de straat palend, naar het zuidoosten georiënteerde
boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën, met zadeldak, uit
de tweede helft van e 19de eeuw. Naast het woonhuis, haakse
gewitte stalvleugel van baksteen onder links afgewolfd pannendak,
vroeger boerenhuis.

142172

Bunker D17

Oosterzele

Gijzenzele

Langestraat zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte
met een schietopening voor mitrailleur.

1349/1748

datering

stijl

tweede kwart
19de eeuw

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw

interbellum

gotiek

plantensoort

context

persoon
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142205

Dorpswoning

Oosterzele

Gijzenzele

Oude Wetterse steenweg 8 (Oosterzele)

Aan de straat gebouwde landelijke dorpswoning van één bouwlaag en dorpswoningen tweede helft
19de eeuw
vijf traveeën, waarvan een poorttravee links, onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

142228

Gemeenteschool

Oosterzele

Gijzenzele

Schoolstraat 19‐21 (Oosterzele)

Zijdelings aan de straat palend rechthoekig gebouw met klaslokalen, lagere scholen
naar ontwerp van architect de Perre‐Montigny, van één verdieping en
vijf traveeën, onder zadeldak, daterend uit het derde kwart van de
19de eeuw.

142229

Bunker A38

Oosterzele

Gijzenzele

Schoolstraat zonder nummer (Oosterzele) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn ten noordoosten van het
weerstandsnest Betsberg en bevat twee ruimtes, elk voorzien van een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142233

Heilige Barbarakapel

Oosterzele

Gijzenzele

Sint‐Lievensstraat zonder nummer
(Oosterzele)

Gewitte haast vierkante kapel van baksteen, onder zadeldak, naar
verluidt van circa 1850.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142271

Bunker Av12

Oosterzele

Gijzenzele

Wetterse steenweg zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee gescheiden ruimtes,
waarvan één voorzien op een stuk veldgeschut. De andere ruimte
bevatte een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.

interbellum

142270

Bunker Av11

Oosterzele

Gijzenzele

Wetterse steenweg zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn en bevat twee
ruimtes, elk voorzien van een schietopening voor mitrailleur en een
observatiekoepel.

bunkers

interbellum

142070

Boerenwoning

Oosterzele

Landskouter

Aalmoezenijestraat 68 (Oosterzele)

boerenwoninge 18de eeuw
Gerenoveerd achterin gelegen boerenwoning van één bouwlaag en
vijf traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de n
eeuw. Kleine haakse bijbouw.

142072

Parochiekerk Sint‐Agatha met kerkhof

Oosterzele

Landskouter

Bakkerstraat 1 (Oosterzele)

Oudste vermelding van de kerk teruggaand tot 1155. Oorspronkelijk
toegewijd aan de Heilige Blasius en later aan Sint‐Agatha die als
bedevaartheilige in de kapel werd bezocht voor borstziekten.
Omgevend kerkhof met 19de en 20ste‐eeuwse graftekens.
Waarschijnlijk oorspronkelijk een laatromaanse zaalkerk met
westtoren uit de 12de eeuw nadien uitgebreid met transept en koor
en verscheidene malen aangepast. De huidige parochiekerk is een
typische kleine plattelandskerk in overgangsstijl romaans‐gotisch.

parochiekerken,
funeraire
constructies,
kerkhoven

12de eeuw,
13de eeuw,
16de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142073

Pastorie Sint‐Agathaparochie met tuin

Oosterzele

Landskouter

Bakkerstraat 3 (Oosterzele)

Pastorie, gebouwd in een deels ommuurde en deels omhaagde tuin
links palend aan het kerkhof. Onderkelderd dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak voorzien van een
klokkenstoel, daterend uit midden 19de eeuw maar gemoderniseerd
in 1971.

pastorieën,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142080

Boerenarbeiderswoningen en bijgebouwen Oosterzele

Landskouter

Boonakker 1 (Oosterzele)

Twee achterin gelegen boerenarbeiderswoningen met bijbouwen,
naar verluidt oorspronkelijk horend bij de nabij gelegen
landbouwstokerij Van de Velde, heden gerenoveerd tot
eengezinswoningen. Landelijke baksteenarchitectuur met
regionalistische inslag, gebouwd in begin 20ste eeuw.

boerenarbeider voor WO I
swoningen,
schuren, stallen

1350/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

romaans,
gotiek,
neogotiek

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), de Perre‐Montigny
Edmond (Ontwerper)
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142106

Hoeve en landbouwstokerij Betsberg

Oosterzele

Landskouter

Geraardsbergse steenweg 31 (Oosterzele) Landelijk bakstenen gebouwencomplex met losse bestanddelen
omsloten door een bakstenen muur met verscheidene, onderling
verbonden gekasseide binnenplaatsen. Ter breedte van de ondiepe
voortuin van het woonhuis is de omheiningsmuur onderbroken door
een ijzeren hek tussen ijzeren pijlers. Woonhuis van twee
verdiepingen, in kern mogelijk uit de 17de eeuw. Oorspronkelijke
hoeve‐ en stokerijgebouwen minstens uit de tweede helft van de
18de eeuw, wijzigingen uit de loop van de 19de eeuw.

142115

Bunker B38

Oosterzele

Landskouter

Geraardsbergse steenweg zonder nummer Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
(Oosterzele)
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142135

Bunker B36

Oosterzele

Landskouter

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte twee bunkerruimtes, elk met
een schietopening voor een mitrailleur en een observatiekoepel.

interbellum

142177

Dorpswoning

Oosterzele

Landskouter

Lembergestraat 21 (Oosterzele)

Dorpswoning met decoratieve gevelcementering van één bouwlaag
en drie traveeën met zadeldak uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

142178

Gesloten hoeve

Oosterzele

Landskouter

Lembergestraat 41 (Oosterzele)

Hoeve van het gesloten type, in oorsprong mogelijk zelfs opklimmend
tot eind 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Aan de
straat palende boerenwoning, nieuw gebouwd in 1921 na vernieling
door brand in 1918. Rechts rechthoekige poort met doorrit naar het
gekasseid rechthoekig binnenerf.

mestvaalten,
boerenwoninge
n, gesloten
hoeven

142246

Bunker B37

Oosterzele

Landskouter

Stuivenberg zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142074

Bunker B35

Oosterzele

Moortsele

Bakkerstraat zonder nummer (Oosterzele) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

1351/1748

typologie

datering

aardappelkelder 17de eeuw,
tweede helft
s,
boerenwoninge 18de eeuw
n,
distilleerderijen,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
hekpijlers,
ketelhuizen,
kippenhokken,
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
schuren, stallen,
veranda's,
wagenhuizen,
duiventorens,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven met
losse
bestanddelen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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142079

Drie arbeiderswoningen

Oosterzele

Moortsele

Beekstraat 2‐6 (Oosterzele)

Drie afzonderlijke arbeiderswoningen van hetzelfde type, van circa
1900, met één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak.

arbeiderswonin voor WO I,
gen
vierde kwart
19de eeuw

142081

Bunker Be18

Oosterzele

Moortsele

Boonakker zonder nummer (Oosterzele)

bunkers
Be18 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat één bunkerruimte met een schietopening voor een
mitrailleur.

142083

Hof van Kalenberge

Oosterzele

Moortsele

Boterhoek 4 (Oosterzele)

Voorheen met brede, enkelvoudige rechthoekige omgrachting en een
dreef naar het karmelietenklooster van Bottelare. Heden hoeve met
losse bestanddelen en deels bewaarde walgracht ten noorden.
Woning op sterk afhellende terp, achter een parallelle dienstvleugel
met doorrit. Enkelhuis van één bouwlaag en zes traveeën,
waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw.

142085

Bunker D16

Oosterzele

Moortsele

Boterhoek zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142084

Bunker D15

Oosterzele

Moortsele

Boterhoek zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142122

Bunker B33

Oosterzele

Moortsele

Gravelos zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142133

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Moortsele

Hoek ter Hulst 31 (Oosterzele)

boerenwoninge tweede helft
Kleine hoeve van het semigesloten type met omhaagde voortuin en
18de eeuw
n, schuren,
dito achtererf. Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën,
met zadeldak, mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de stallen, hoeven
eeuw. In L‐vorm aangebouwde schuur en kleine stal met zadeldaken.

142134

Hof ter Hulst

Oosterzele

Moortsele

Hoek ter Hulst 35 (Oosterzele)

In oorsprong hoogstwaarschijnlijk een laatmiddeleeuwse site met
walgracht en kasteel of heerlijke verblijfplaats. Aan de voorste
walgracht naast de straat paalt een merkwaardige boerenwoning van
vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak. Mogelijk liet een lid
van de familie Schellart circa 1730 wat overbleef van het
middeleeuws kasteel verbouwen tot boerenwoning in haar huidige
nog bestaande vorm.

boerenwoninge tweede kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

142150

Kasteeldomein Verschaffelt

Oosterzele

Moortsele

Kasteelstraat 3‐7, 10 (Oosterzele)

Gebouwd als buitenverblijf door de Gentse hofbouwkundige
Ambroise Verschaffelt. Rechthoekig neoclassicistisch kasteel van
1869 naar ontwerp van architect Theophile Bureau. Oorspronkelijke
parkaanleg in landschappelijke stijl naar ontwerp van tuinarchitect
Edouard Pynaert‐Van Geert, bekroond in 1873 met de eerste prijs van
de internationale tuinbouwtentoonstelling te Gent. Vroegere
personeelswoning en dienstgebouw, een bakstenen ensemble met
eclectische inslag. Links aanleunend koetshuis en stallen, van één
bouwlaag en drie traveeën. Ten zuiden van de vijver: grote ijskelder
onder een heuvel met paviljoentje.

private parken,
hekken,
hekpijlers,
afsluitingshagen
, ijskelders,
tuinpaviljoenen,
vijvers,
landhuizen,
gevelniskapelle
n,
personeelswoni
ngen,
bijgebouwen,
koetshuizen,
stallen,
dorpswoningen

1352/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

boerenwoninge 17de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Pynaert Edouard (Ontwerper),
Bureau Théophile (Ontwerper)
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142151

Dorpswoning

Oosterzele

Moortsele

Kasteelstraat 7 (Oosterzele)

dorpswoningen, derde kwart
Oorspronkelijk twee huisjes, circa 1870 samengevoegd tot één huis
19de eeuw,
hekken,
afhangend van het Kasteel Verschaffelt en in 1912 aangepast in
voor WO I
eclectische stijl. Alleenstaande landelijke woning met jaarsteen Anno hekpijlers
1912.

142160

Twee arbeiderswoningen

Oosterzele

Moortsele

Kloosterstraat 15 (Oosterzele)

Twee identieke aaneengebouwde, arbeiderswoningen van ieder één
bouwlaag en drie traveeën met dubbelhuisopstand, onder zadeldak,
uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

142161

Lagere school van de zusters van Sint‐
Vincentius

Oosterzele

Moortsele

Kloosterstraat 27 (Oosterzele)

lagere scholen, eerste helft
Lagere school van de zusters van Sint‐Vincentius, voorheen met
bijhorend klooster. Bakstenen gebouw met neogotische inspiratie en gevelniskapelle 20ste eeuw
n
typisch dorpsschool‐karakter.

142162

Hoeve

Oosterzele

Moortsele

Kloosterstraat 33 (Oosterzele)

Hoeve, vroeger ook café en tot 1939 gemeentehuis. Aan de straat
palende boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

142163

Hof ter Loo met watermolen

Oosterzele

Moortsele

Kloosterstraat 42 (Oosterzele)

eerste kwart
bijgebouwen,
Hoeve van het semigesloten type met maalderijgebouw aan de
17de eeuw
hoeven,
Molenbeek. Landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door
populieren. Gekasseide binnenkoer met mesthoop. Voormalig boeren‐ maalderijen,
molenaarswoni
en molenaarshuis met voorgevel palend aan de Watermolenstraat;
ngen, schuren,
één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak. Rechts naast de
woning aansluitend maalderijgebouw van de watermolen, gedateerd watermolens
1616 met drie traveeën brede straatgevel.

142196

Hoeve

Oosterzele

Moortsele

Moortselestraat 76 (Oosterzele)

Achterin gelegen hoeve, voornamelijk zichtbaar vanaf de Beekstraat.
Naar het zuiden georiënteerde boerenwoning waarschijnlijk uit begin
19de eeuw. Ten oosten, afzonderlijke lage kleine stal en aansluitend
bakhuisje van het samengestelde type.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen,
stallen

142197

Herenhuis met aanhorigheden

Oosterzele

Moortsele

Moortselestraat 78 (Oosterzele)

Herenhuis, gebouwd circa 1845 door burgemeester E. Schollaert.
Voortuin deels afgesloten door gewitte bakstenen muur met gepikte
plint; centraal ijzeren hek tussen overhoekse, gewitte vierkante
pijlers. Zijdelings aan de straat palend koetshuis en paardenstallen.
Gewit bakstenen gebouw van vijf traveeën onder zadeldak. Een
tweedelig bakstenen bijgebouw in de tuin met rechter deel van twee
bouwlagen, waarschijnlijk een vroegere duiventoren.

duivenverblijve tweede kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen

142212

Hof ten Rattepade

Oosterzele

Moortsele

Rattepas 17 (Oosterzele)

Voormalig neerhof van het minstens sinds de tweede helft van de
18de eeuw verdwenen Kasteel Rattepade. In oorsprong waarschijnlijk
een laatmiddeleeuwse site met samengestelde omgrachting. Hoeve
van het semigesloten type met in U‐vorm opgestelde hoevegebouwen
en deels afgesloten door een bakstenen muur met steunberen.
Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak, in kern mogelijk
opklimmend tot de 17de eeuw maar met vernieuwde bakstenen
gevels. Aansluitend bakstenen wagenhuis met aardappelkelder onder
zadeldak uit de 19de eeuw. Verder nog grote bakstenen
bedrijfsvleugel met stallen en schuur onder schilddak.

aardappelkelder 17de eeuw,
19de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht

142213

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Moortsele

Rattepas 22 (Oosterzele)

Hoeve van het semigesloten type met omhaagde boomgaard.
Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts aanleunende stal met
pomp. Haaks ingeplante gewitte bakstenen dwarsschuur en
wagenhuis. Kleinere bedrijfsgebouwen aan de straatkant met
ingebouwde bakoven.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, schuren,
wagenhuizen,
bakovens,
waterpompen,
hoeven, stallen

1353/1748

typologie

datering

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

derde kwart
cafés,
gemeentehuize 19de eeuw
n, hoeven

stijl
eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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142216

Bunker A27

Oosterzele

Moortsele

Rattepas zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142215

Bunker A26

Oosterzele

Moortsele

Rattepas zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142214

Bunker A25

Oosterzele

Moortsele

Rattepas zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142218

Hoeve

Oosterzele

Moortsele

Rollebaan 89 (Oosterzele)

boerenwoninge derde kwart
Hoeve met boerenwoning van één bouwlaag en negen traveeën
18de eeuw
n, hoeven,
onder zadeldak, jaartal 1774 op een moerbalk van de houten
zoldering. Behouden eenvoudige bakstenen schuur ten noordoosten. schuren

142225

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Moortsele

Schellartweg 2 (Oosterzele)

Semigesloten hoeve met in U‐vorm opgestelde hoevegebouwen en
erf geopend naar de straat. IJzeren toegangshek tussen ronde ijzeren
pijlers, geflankeerd door twee lindebomen. Ten oosten aansluitende
bakstenen dienstgebouwen met schuur, stallen, wagenhuis, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden aan de straat: met klimop
overgroeid bakstenen bakhuis. Pomp op het voorerf.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
knotbomen,
welkomstbome
n, hoeven,
waterpompen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142230

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Oosterzele

Moortsele

Sint‐Antoniusplein 10 (Oosterzele)

De pastorie werd opgetrokken in 1781 en werd in het laatste kwart
van de 19de eeuw opgehoogd. De interieurindeling en aankleding uit
beide afzonderlijke periodes bleef bewaard. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, met bakstenen
lijstgevel op gecementeerde plint. De pastorie is ingeplant in een tuin
aangelegd in landschappelijke stijl met een vijver met brugje.

pastorieën,
tuinbruggen,
vijvers,
pastorietuinen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142231

Hoekcafé

Oosterzele

Moortsele

Sint‐Antoniusplein 2 (Oosterzele)

Hoekcafé van twee bouwlagen met tentdak, uit het tweede kwart van cafés
de 20ste eeuw. Eenvoudige bakstenen lijstgevel met lichte art‐deco‐
invloed, merkbaar in de afgeschuinde bovenhoeken van de
muuropeningen.

eerste helft
20ste eeuw

142232

Parochiekerk Sint‐Amandus

Oosterzele

Moortsele

Sint‐Antoniusplein 8 (Oosterzele)

kerkhoven,
Georiënteerde driebeukige kerk met uitgebouwde westtoren,
parochiekerken
ingeplant in de oosthoek van het Sint‐Antoniusplein, met
achterliggend kerkhof. Tijdstip van de stichting van het aanvankelijk
romaans bedehuis onbekend. In de 13de eeuw vervangen door een
kruiskerk met polygonaal koor. Daarvan bleven het koor met
driezijdige sluiting en de zuidelijke kruisbeuk bewaard. Noordelijke
transeptarm van gewitte baksteen, daterend van verbouwingen uit de
16de eeuw, evenals de verdwenen vierkante kruisingstoren. Later nog
meermaals aangepast en uitgebreid.

13de eeuw,
16de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

142247

Bunker A29

Oosterzele

Moortsele

Tramplein zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142248

Wegkapel Onze‐Lieve‐Vrouw Onbevlekt
Ontvangen

Oosterzele

Moortsele

Tramstraat zonder nummer (Oosterzele)

Rechthoekige kapel met voorheen geschilderde gecementeerde
gevels op grijze plint in imitatienatuursteen. Jaartal 1860 op een
gevelsteentje in de geveltop.

derde kwart
19de eeuw

1354/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

gotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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142250

Stenen romp van Molen De Coene

Oosterzele

Moortsele

Uilhoek 5 (Oosterzele)

windmolens
Conische kuip van een stenen korenwindmolen, type bovenkruier,
opgericht in 1878 door molenaar August De Coene‐De Sutter of 1876
volgens kadastergegevens.

142251

Dorpswoning

Oosterzele

Moortsele

Uilhoek 9 (Oosterzele)

Dorpswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
zadeldak. Tweekleurig gecementeerde lijstgevel uit de eerste helft
van de 20ste eeuw met reliëfdecoratie in horizontale banden en
omlijstingen met ribbel‐ en andere motieven aansluitend bij de art‐
decostijl.

142252

Bunker B34

Oosterzele

Moortsele

Uilhoek zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de derde verdedigingslijn en bevatte één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

142257

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Moortsele

Vijverhoek 4 (Oosterzele)

Achterin gelegen hoeve, bereikbaar via een gekasseide toegangsdreef
afgeboord door populieren. Rechthoekig, gekasseid binnenerf met
mestvaalt tegenover de stallen. Alleenstaande boerenwoning van
circa 1875 met één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak met
klokkenstoel. Dwarsschuur en stallen in een L‐vormige bakstenen
bedrijfsvleugel met zadeldak. Bakstenen bakoven met aangebouwd
wagenkot onder zadeldak naast de erftoegang.

142259

Bunker C13

Oosterzele

Moortsele

Vijverhoek zonder nummer (Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes,
waarvan één voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

142258

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Moortsele

Vijverhoek zonder nummer (Oosterzele)

Achterin gelegen semigesloten hoeve met boerenwoning van één
bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak, vermoedelijk daterend
van circa 1800. Haakse L‐vormige gewitte bakstenen bedrijfsvleugel
met stallen en schuur.

142260

Hoeve en afspanning Au Renard

Oosterzele

Moortsele

Vijverstraat 1 (Oosterzele)

boerenwoninge eerste kwart
Hoeve, voorheen van het gesloten type met ijzeren toegangshek op
18de eeuw
de hoek van het omheinde voorerf. L‐vormige boerenwoning van één n, cafés,
hoeven, schuren
bouwlaag, onder snijdende zadeldaken, waarschijnlijk opklimmend
tot begin 18de eeuw maar met verscheidene latere aanpassingen.
Een bewaarde bakstenen vleugel met varkensstallen onder pannen
zadeldak.

142267

Hekpijler

Oosterzele

Moortsele

Watermolenstraat 11 (Oosterzele)

Hoeve met vernieuwd woonhuis, alleen vermeldenswaardig omwille niskapellen,
hekpijlers
van een bewaarde hekpijler met Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje met
volks en decoratief uitgewerkt smeedijzeren hekje.

142268

Boerenarbeiderswoning

Oosterzele

Moortsele

Watermolenstraat 3‐5 (Oosterzele)

Boerenarbeidershuis van één bouwlaag en drie of vier traveeën,
onder zadeldak, van circa 1800.

142269

Bunker C14

Oosterzele

Moortsele

Watermolenstraat zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes,
waarvan één voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

142071

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Achterdries 17 (Oosterzele)

Achterin gelegen hoeve van het semigesloten type met gekasseid
rechthoekig erf met ijzeren toegangshek aan overhoekse vierkante
bakstenen hekpijlers tussen de U‐vormig opgestelde hoevegebouwen.
Boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, mogelijk echter met
oudere kern. Bakstenen bedrijfsgebouwen aan de oostelijke en
westelijke erfzijde uit de 19de eeuw.

1355/1748

typologie

datering
vierde kwart
19de eeuw

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

interbellum

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, dreven,
kasseiwegen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
bakhuizen,
opgaande
bomen, hoeven

mestvaalten,
hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

stijl

interbellum

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
interbellum

schuren, stallen, 19de eeuw,
tweede helft
hoeven,
boerenwoninge 19de eeuw
n

art deco

plantensoort

context

persoon
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typologie

142078

Sint‐Anschariuskerk

Oosterzele

Oosterzele

Bavegemstraat 12 (Oosterzele)

Bakstenen hallenkerk op de wijk Anker gebouwd naar ontwerp van
architect A. Bressers in 1938 en ingewijd Op 22 september 1940.
Modern bakstenen kerkgebouw aansluitend bij de regionalistische
architectuur uit midden 20ste eeuw.

parochiekerken interbellum

142082

Bunker Be17

Oosterzele

Oosterzele

Boonakker zonder nummer (Oosterzele)

bunkers
Be17 is een Belgische bunker, in de jaren 1930 opgetrokken als
onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het
weerstandsnest Betsberg en bevat twee bunkerruimtes, waarvan één
met een schietopening voor een mitrailleur.

142094

Gemeentehuis en Vredegerecht van
Oosterzele

Oosterzele

Oosterzele

Dorp 1 (Oosterzele)

L‐vormig gebouw van twee verdiepingen onder snijdende zadeldaken
met houten dakkapellen, gedateerd 1899. Vrij opvallend eclectisch
getint gebouw met een tweeslachtig karakter: enerzijds aansluitend
bij de burgerlijke villabouw van die tijd en anderzijds met
reminiscenties aan de vroegere schepenhuizen.

gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n,
gerechtsgebou
wen

142095

Klooster Tota Pulchra

Oosterzele

Oosterzele

Dorp 50 (Oosterzele)

Klooster van de zusters apostolinnen van Gent, instituut zusters
Onbevlekte Ontvangenis. Hoofdgebouw aan de straat met voorgevel
van drie bouwlagen en zeventien traveeën, onder zadeldak,
grotendeels uit het derde kwart van de 19de eeuw doch nog
herkenbare oudere kern. Rechts neogotische bakstenen kapel van vier
traveeën met driezijdige koorsluiting van circa 1910.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142096

Burgerhuis

Oosterzele

Oosterzele

Dorp 51 (Oosterzele)

Rijhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Zwarte beraapte lijstgevel op een
gecementeerde plint met schijnvoegen.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

142097

Pastorie Sint‐Gangulfusparochie met tuin

Oosterzele

Oosterzele

Dorp 55 (Oosterzele)

Pastorie, in 1851 nieuw gebouwd ten zuiden van de kerk. Voortuin
met gewit ijzeren hek. en achterliggend beboomde tuin. Dubbelhuis
van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak..

hekken,
pastorieën,
pastorietuinen

derde kwart
19de eeuw

142098

Parochiekerk Sint‐Gangulfus met kerkhof

Oosterzele

Oosterzele

Dorp zonder nummer (Oosterzele)

Eerste bidplaats teruggaand tot de kersteningstijd en volgens
overlevering gesticht door de Heilige Livinus. De oude kerk zou, na
ineenstorting van de toren in 1723, herbouwd zijn in 1724‐1726. In
het tweede kwart van de 19de eeuw werd een nieuwe kerk opgericht
naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard, op de plaats van
de oude met behoud van de vroegere kruisingstoren in de nieuwe
voorgevel; de kerk werd nu naar het westen in plaats van naar het
oosten georiënteerd. Eenvoudige driebeukige hallenkerk met
gedeeltelijk ingebouwde oosttoren. Grotendeels geruimde, deels
ommuurde L‐vormige begraafplaats.

parochiekerken, tweede kwart
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
militaire
ereperken,
lijkenhuizen

142105

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg 145‐147
(Oosterzele)

Herenhoeve van het semigesloten type, in kern waarschijnlijk
opklimmend tot de 18de eeuw en grotendeels verbouwd in de loop
van de 19de eeuw, zie ook jaarankers 1825. Bakstenen
hoevegebouwen onder zadeldaken met verspringende nokhoogte,
rondom een gekasseide rechthoekige binnenplaats. IJzeren
toegangshek tussen vierkante bakstenen hekpijlers op de hoek.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hoeven

142107

Bunker Be21

Oosterzele

Oosterzele

bunkers
Geraardsbergse steenweg 38 (Oosterzele) Be21 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat één bunkerruimte met een schietopening voor een
mitrailleur.

142108

Hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg 42 (Oosterzele) Kleine hoeve bestaande uit een boerenwoning met links aanleunende boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
stallen onder zadeldak; één bouwlaag en drie traveeën, uit de eerste n, hoeven,
stallen
helft van de 19de eeuw.

1356/1748

datering

stijl
regionalisme

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper)

interbellum

interbellum

Bouckaert Louis (Ontwerper),
Servaes P. (Ontwerper)

Minard Louis (Ontwerper), Motte
J. (Ontwerper)
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142109

Herberg

Oosterzele

Oosterzele

afspanningen,
Geraardsbergse steenweg 54 (Oosterzele) Waarschijnlijk een voormalige herberg of afspanning, zie de ijzeren
herbergen
leuning aan twee ijzeren paaltjes op het voetpad voor de woning,
vermoedelijk voor het vastmaken van paarden. Alleenstaand
dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

142110

Gemeenteschool

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg 69‐71
(Oosterzele)

142117

Bunker Be19

Oosterzele

Oosterzele

bunkers
Geraardsbergse steenweg zonder nummer Be19 is een Belgische bunker, in de jaren 1930 opgetrokken als
(Oosterzele)
onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het
weerstandsnest Betsberg en bevat twee bunkerruimtes met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142116

Bunker Be20

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg zonder nummer Be20 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
(Oosterzele)
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat drie bunkerruimtes, waarvan twee met een
schietopening voor een mitrailleur.

bunkers

interbellum

142114

Bunker Be22

Oosterzele

Oosterzele

bunkers
Geraardsbergse steenweg zonder nummer Be22 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
(Oosterzele)
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat één bunkerruimte met een schietopening voor een
mitrailleur.

interbellum

142113

Bunker Be12

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg zonder nummer Be12 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
(Oosterzele)
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat twee bunkerruimtes voor mitrailleur en een
observatiekoepel.

bunkers

interbellum

142112

Sint‐Rochuskapel

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg zonder nummer De verering van de pestheilige in de gemeente zou teruggaan tot de
(Oosterzele)
16de eeuw en vermoedelijk ook het bestaan van de kapel. In 1628
nieuw gebouwde kapel, in 1814 nogmaals herbouwd; hersteld in
1928 en in 1957, met behoud van haar oorspronkelijk karakter.
Verankerde en gewitte bakstenen kapel met zadeldak.

eerste kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
gevelniskapelle
n

142111

Kapel Moeder van Altijddurende Bijstand

Oosterzele

Oosterzele

Geraardsbergse steenweg zonder nummer Traditionele bak‐ en natuurstenen kapel van 1954, volgens plintsteen betreedbare
(Oosterzele)
met opschrift door architect Albert De Smet.
kapellen (klein
erfgoed)

142118

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Gijzenzelestraat 2 (Oosterzele)

Hoeve met rechthoekige gekasseide binnenkoer met woonhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak; gelijkvloerse
verdieping mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de
eeuw, bovenverdieping toegevoegd in de tweede helft van de 19de
eeuw. Ingekorte, tweebeukige dwarsschuur onder zadeldak met
gedeeltelijk bewaarde houtbouw en versteende oostelijke
zijpuntgevel.

18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

142131

Kasteel van Hoek ter Hulst

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst 19 (Oosterzele)

Achterin gelegen grote gewitte bakstenen villa, gebouwd circa 1914
door kunstschilder E. Van Bavegem‐Thienpont.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142132

Gesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst 21 (Oosterzele)

Achterin gelegen hoeve van het gesloten type. Toegangspad naar de
centrale doorrit in de bedrijfsvleugel die de voorzijde van het erf
afsluit. Aanvankelijk een boerenwoning met beperkte aanbouwsels
uit het tweede kwart van de 19de eeuw, in de tweede helft van de
19de eeuw en begin 20ste eeuw aangepast en vergroot tot een
gesloten hoeve.

boerenwoninge 20ste eeuw,
tweede kwart
n, stallen,
gesloten hoeven 19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Landelijke gemeenteschool met bijbehorende onderwijzerswoning
van het doorsnee type gebouwd circa 1875. Aan de straatzijde
opgerichte vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en zeven
traveeën. Onderwijzerswoning van drie traveeën en oorspronkelijk
twee bouwlagen, circa 1985 verlaagd tot één verdieping met
zadeldak.

1357/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

lagere scholen, tweede helft
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

na WO II

WO I

traditioneel

De Smet Albert (Ontwerper)
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142141

Bunker Be15

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

bunkers
Be15 is een Belgische bunker, in de jaren 1930 opgetrokken als
onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het
weerstandsnest Betsberg en bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142140

Bunker Be14

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

bunkers
Be14 is een Belgische bunker, in de jaren 1930 opgetrokken als
onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het
weerstandsnest Betsberg en bevat twee bunkerruimtes, waarvan één
met een schietopening voor een mitrailleur.

interbellum

142139

Bunker Be13

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

Be13 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat twee bunkerruimtes voor mitrailleur en een
observatiekoepel.

bunkers

interbellum

142138

Bunker Be1

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

Be1 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker is de meest westelijke bunker van
het weerstandsnest Betsberg en bestaat uit één bunkerruimte met
schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

142137

Bunker A32

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, waarvan één
met een schietopening voor mitrailleur en één met een schietopening
voor een 47mm veldkanon.

interbellum

142136

Bunker A31

Oosterzele

Oosterzele

Hoek ter Hulst zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142152

Drie dorpswoningen

Oosterzele

Oosterzele

Keiberg 40‐44 (Oosterzele)

Drie rijhuizen van twee bouwlagen en ieder drie traveeën, onder
doorlopend zadeldak, uit eind 19de eeuw. Als een geheel bewerkte
lijstgevel met beraping op gecementeerde plint met schijnvoegen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

142153

Kasteeldomein Smissenbroek

Oosterzele

Oosterzele

Keiberg 50 (Oosterzele)

Lodewijk XIV‐kasteel van één bouwlaag en negen traveeën, onder
mansardedak op H‐vormige plattegrond en met symmetrische
opstand. Aanvankelijk een waterkasteel waarvan de binnenwallen
overeenstemden met die van het vroeger opperhof, heden
grotendeels gedempt. Reconstructie van het kasteel na brand in 1947.
Twee vrijwel identieke, lange bijgebouwen ingeplant aan weerszijden
van het voorhof van het kasteel. Waarschijnlijk voormalige
paardenstallen, koetshuizen en personeelswoningen daterend uit
dezelfde bouwperiode als het kasteel. De oorspronkelijke 18de‐
eeuwse indeling en aanleg van het kasteelpark van 17 hectare bleef
grosso modo behouden met onder meer de typisch stervormig
aangelegde dreven in het vroegere wandelbos. Bewaarde ijskelder
aan de westelijke walgracht.

sterren, private
parken, dreven,
ijskelders,
koetshuizen,
landhuizen,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, vijvers,
walgrachten

142154

Boerenarbeiderswoningen

Oosterzele

Oosterzele

Keiberg 52‐54 (Oosterzele)

boerenarbeider 18de eeuw
Landelijk ensemble nabij de Geraardsbergse steenweg met het
swoningen
groene kader van Kasteel Smissenbroek op de achtergrond. Twee
aaneengebouwde boerenarbeiderswoningen met gedeeltelijk
omhaagde voor‐ en achtertuin. Woningen van één bouwlaag en ieder
vier traveeën, onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

142155

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Oosterzele

Oosterzele

Keiberg zonder nummer (Oosterzele)

Volgens archiefstukken gebouwd in 1716 door Carel Maelcamp uit
betreedbare
Gent, toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Loretten en in 1717
kapellen (klein
erfgoed)
versierd door religieuzen van het Heilig Kruis en Sint‐Rochus.
Roodgekalkte bak‐ en natuurstenen kapel in barokstijl gelegen onder
het huidige straatniveau en aan weerszij geflankeerd door de lage
kleine bijgebouwen van de huisjes nummer 52 en 54.

1358/1748

typologie

datering

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

eerste kwart
18de eeuw

stijl

classicerende
barok

barok

plantensoort

context

persoon
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typologie

142165

Boerenwoning

Oosterzele

Oosterzele

Kwaadbeek 66 (Oosterzele)

Naar het zuiden georiënteerde boerenwoning, gedateerd 1844, van
één bouwlaag en acht traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

142166

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Kwaadbeek 71 (Oosterzele)

boerenwoninge 19de eeuw
Deels bewaarde grote hoeve met boerenwoning van één bouwlaag
n, schuren,
onder zadeldak, waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Losstaande
hoeven
dwarsschuur van twee traveeën midden de oostelijke erfzijde met
gevelhoge schuurpoort met inscripties waaronder jaartallen 1844 en
1876.

142186

Hof van Boekhoute

Oosterzele

Oosterzele

Maudeweg 3 (Oosterzele)

Gedeeltelijk bewaard voormalig neerhof van het verdwenen
omgracht kasteel Hof van Boekhoute gelegen in het Boekhoutbos.
Vermoedelijk een laatmiddeleeuwse site, zie de aanwezigheid van
een enkelvoudige vierkante omwalling met brede gracht en motte ten
zuidoosten van het neerhof. Het kasteel zou gesloopt zijn in het
tweede kwart van de 19de eeuw. Bewaarde kasteeldreef tegenover
de omgrachte kasteelsite. Heden drie in U‐vorm opgestelde, grote
bedrijfsgebouwen waaronder twee gewitte bakstenen dwarsschuren
met zadeldak.

142187

Bunker Be6

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat 34 (Oosterzele)

bunkers
Be6 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat één bunkerruimte met een schietopening voor een
mitrailleur.

interbellum

142193

Bunker Be8

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

bunkers
Be8 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat twee gescheiden bunkerruimtes, waarvan één voor
een mitrailleur met observatiekoepel en één voor een mobiel kanon.

interbellum

142192

Bunker Be7

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

Be7 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat twee bunkerruimtes met een schietopening voor
mitrailleur.

bunkers

interbellum

142191

Bunker Be5

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

bunkers
Be5 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoorde tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat twee gescheiden bunkerruimtes, waarvan één voor
een mitrailleur met observatiekoepel en één voor een mobiel kanon.

interbellum

142190

Bunker Be4

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

Be4 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoort tot het weerstandsnest
Betsberg en bevat één bunkerruimte, zonder schietopening.

bunkers

interbellum

142189

Bunker Be3

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

Be3 is een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het
Bruggenhoofd Gent. Deze bunker behoort tot het weerstandsnest
Betsberg en bestaat uit twee bunkerruimtes elk met een
schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

142188

Sokkelkapel

Oosterzele

Oosterzele

Meerstraat zonder nummer (Oosterzele)

Vroegere wegkapel toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw, in 1985
vervangen door een hedendaagse sokkelkapel met wit natuurstenen
beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw met Kind in een modern glazen schrijn
en opgericht op de met baksteen geplaveide plek van de vroegere
wegkapel waarvan de vroegere omtrek door middel van gemetste
bloembakken en een lage bakstenen afsluiting wordt aangegeven.

Mariabeelden,
kapellen (klein
erfgoed)

vanaf 1975

142202

Bunker A35

Oosterzele

Oosterzele

Mussestraat zonder nummer (Oosterzele) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

142201

Bunker A34

Oosterzele

Oosterzele

Mussestraat zonder nummer (Oosterzele) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

1359/1748

datering

boerenwoninge
n, dreven,
hoeven,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

stijl

plantensoort

context

persoon
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142203

Brouwerij en afspanning

Oosterzele

Oosterzele

Oude Wetterse steenweg 1 (Oosterzele)

afspanningen,
Wisselplaats voor postkoetsen en overnachtingsplaats voor
postkoetsiers. Heden grotendeels vrijstaand onderkelderd herenhuis brouwerijen
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
neoclassicistisch getinte lijstgevel met dubbelhuisopstand, maar in de
20ste eeuw bekleed met een parement van oranje baksteen.

142204

Villa

Oosterzele

Oosterzele

Oude Wetterse steenweg 2 (Oosterzele)

Ruime villa midden in een beboomde en omhaagde tuin, gebouwd als
dokterswoning door dokter Leus in 1904 naar ontwerp van architect
G. Vanden Hende. Dubbelhuis van twee verdiepingen onder leien
schilddak en snijdende zadeldaken achter de topgevels van de
risalieten. Aanbouwsel van één verdieping tegen de linker zijgevel:
voormalige apotheek en dokterspraktijk. Voormalig koetshuis met
jaarsteen 1909 in de tuingevel.

dokterswoninge voor WO I
n, hagen,
Mariabeelden,
koetshuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142217

Molenaarswoning

Oosterzele

Oosterzele

Reigerstraat 1 (Oosterzele)

Voormalige herberg, molenaarswoning van de in 1983
omvergewaaide Vinkemolen naast de woning. Boerenwoning met
enkele dienstgebouwen achter omhaagde voortuin. Woning van één
bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de
18de eeuw, en links aangebouwde stallen.

tweede helft
herbergen,
molenaarswoni 18de eeuw
ngen, stallen

142220

Herberg Jagershof

Oosterzele

Oosterzele

Roosbloemstraat 4‐6 (Oosterzele)

Dorpswoning van acht traveeën, rechter helft van één bouwlaag en
linker helft met bovenverdieping, onder zadeldaken, uit de 19de eeuw
maar met latere gevelaanpassingen. Links naast de voorgevel een
ijzeren toegangshek aan vierkante bakstenen hekpijlers. Links een
zijdelings aan de straat palend en ten opzichte van de herberg
vooruitspringend landelijk bedrijfsgebouw met pannen zadeldak,
vermoedelijk voorheen een smidse.

dorpswoningen, 19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
herbergen,
bijgebouwen

142221

Romp van Roosbloemmolen

Oosterzele

Oosterzele

Roosbloemstraat zonder nummer
(Oosterzele)

De Roosbloemmolen is een stenen korenwindmolen van het type
bovenkruier uit 1884.

windmolens

142226

Hof te Scheurbroek

Oosterzele

Oosterzele

Scheurbroek 5 (Oosterzele)

Heden semigesloten hoeve met aarden toegangsweg naast een
overblijfsel van de vroegere ringvormige walgracht. Oorspronkelijke
toegangsweg ten westen met ijzeren toegangshek tegenover de
Heilige Nicolaaskapel. Boerenwoning op terp, waarschijnlijk uit de
17de eeuw. Drie lange, rechthoekige bakstenen bedrijfsvleugels
onder zadeldaken, ten noorden en ten westen. Lage dienstgebouwen
schuin aansluitend links van het boerenhuis.

aardappelkelder 17de eeuw
s,
boerenwoninge
n, hekken, sites
met walgracht,
bijgebouwen,
hoeven

142227

Wegkapel Heilige Nicolaas van Tollentijn

Oosterzele

Oosterzele

betreedbare
Scheurbroek zonder nummer (Oosterzele) Wegkapel Heilige Nicolaas van Tollentijn, ingeplant aan het oud
toegangspad en tegenover de oorspronkelijke erftoegang van het Hof kapellen (klein
erfgoed)
te Scheurbroek. Kleine rechthoekige bakstenen kapel met pannen
zadeldak, met jaartal 1880 op de voet van het ijzeren kruis dat de
voorpuntgevel bekroont.

142238

Bunker A30 ‐ S2 ‐ S3

Oosterzele

Oosterzele

Spoorwegwegel zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn. Het is de grootste bunker van het
bruggenhoofd, voorzien op de opstelling van twee 75mm kanonnen
en twee mitrailleur.

142245

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Steenstraat 3 (Oosterzele)

Grote hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met rechthoekige,
gekasseide binnenplaats met mestvaalt, toegankelijk vanaf de straat
via een overzolderde doorgang met poort tussen de dwarsschuur
rechts en een lagere stalvleugel links. Ten zuidoosten georiënteerd
boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak.
Achter het boerenhuis haaks aangebouwde kalverstal met zadeldak.

1360/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

aardappelkelder tweede helft
s,
18de eeuw
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
hoeven

Vanden Hende G. (Ontwerper)
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142256

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Oosterzele

Veldstraat 29 (Oosterzele)

Hoeve uit de 19de eeuw met bakstenen gebouwen met verschillende boerenwoninge 19de eeuw
hoogte onder zadeldaken. Toegang tot het rechthoekig binnenerf via n, hoeven
een poort met doorrit in de aan de straat gebouwde schuur.

142261

Landhuis met hoeve en park

Oosterzele

Oosterzele

Voordries 1‐3, 3A‐B (Oosterzele)

Voormalig herenverblijf met eertijds afhankelijke hoeve en park dat
minstens opklimt tot de eerste helft van de 18de eeuw. Stuk
walgracht bewaard aan de Achterdries. Toegangsdreef naar het
landhuis vertrekkend aan een gewit ijzeren toegangshek gevat tussen
decoratieve ijzeren pijlers. L‐vormig gebouw met rechthoekig
hoofdvolume van twee verdiepingen met in 1960 vernieuwde bak‐ en
zandstenen buitengevels geïnspireerd op de oorspronkelijke bouw.
Oude kern naar verluidt met jaartal 1725 in balk.

142262

Kasteelhoeve

Oosterzele

Oosterzele

Voordries 3, 3A‐B (Oosterzele)

Voormalige kasteelhoeve, met een boerenwoning van één bouwlaag boerenwoninge 17de eeuw,
eerste helft
en vier traveeën, onder zadeldak, met kern uit de 17de eeuw maar in n,
kasteelhoeven 20ste eeuw
traditionele zin gedeeltelijk herbouwd begin 20ste eeuw.

142275

Heilige Antonius van Paduakapel

Oosterzele

Oosterzele

Windekekouter 27 (Oosterzele)

betreedbare
Neogotisch getinte bak‐ en natuurstenen wegkapel, onder leien
zadeldak, gebouwd circa 1905. Voortuitgevel op schouderstukken en kapellen (klein
erfgoed)
gevelnis met heiligenbeeld boven de geprofileerde spitsboog met
poort.

voor WO I

142276

Burgerhuis

Oosterzele

Oosterzele

Windekekouter 31 (Oosterzele)

Eclectisch getinte burgerwoning in omringende tuin, uit begin 20ste burgerhuizen
eeuw. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën,
onder mansardedak, voorzien van een centrale houten dakkapel met
vleugelstukken en twee oeils‐de‐boeuf.

eerste helft
20ste eeuw

142277

Landgoed ten Berg

Oosterzele

Oosterzele

Windekekouter 47 (Oosterzele)

Villa van de vrederechter van Oosterzele A. Langlois, gebouwd in de
jaren 1890. Ruime, onderkelderde woning van twee bouwlagen met
onregelmatige plattegrond en neotraditionele inslag. Rechts naast de
voorgevel toegevoegde massieve rechthoekige toren. In het
bijbehorend beboomde park: serre en bijgebouw.

142278

Bunker A33

Oosterzele

Oosterzele

Wulgenstraat zonder nummer (Oosterzele) Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, waarvan één
met een schietopening voor mitrailleur en observatiekoepel en één
met een schietopening voor een 47mm veldkanon.

142099

Wegkapel Heilig Hart van Jezus

Oosterzele

Scheldewindeke

Dreef 26 (Oosterzele)

Gebouwd in 1901 door de familie Delbecque en hersteld in 1950.
Neogotische, bak‐ en natuurstenen kapel met schuin geplaatste
hoeksteunberen en een leien zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

142101

't Waterhof

Oosterzele

Scheldewindeke

Drooghout 1 (Oosterzele)

Hoogstwaarschijnlijk het neerhof van een vroegere buitenplaats met
samengestelde omgrachting, in de tweede helft van de 18de eeuw
vermeld als Campagne Van Moens. Enkel de noordelijke walgracht
bleef gedeeltelijk bewaard achter de hoeve. Heden hoeve van het
semigesloten type met langgerekt rechthoekig voorerf, gedeeltelijk
gekasseid en gebetonneerd, met mestvaalt en toegangshek op de
zuidwesthoek. Op een terp gebouwde boerenwoning van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot
de 18de eeuw.

18de eeuw
bakhuizen,
mestvaalten,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen

142104

Boerenburgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Gaverse steenweg 120 (Oosterzele)

Boerenburgerhuis met omheind voortuintje. Dubbelhuis van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak, daterend van
circa 1875.

boerenburgerhu tweede helft
izen
19de eeuw
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typologie

datering

stijl

dreven, hekken, eerste helft
18de eeuw
hekpijlers,
landhuizen,
walgrachten,
afsluitingshagen
, private parken,
kasteelhoeven

conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
paardenstallen,
parken, serres,
veranda's, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

voor WO I

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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142123

Het Wit kasteel

Oosterzele

Scheldewindeke

Hauwsestraat 1 (Oosterzele)

Voormalig buitenverblijf met lusttuin, gebouwd circa 1863 door F.
Meiresonne uit Gent. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een
halve bouwlaag, onder schilddak, met second empire inslag.

landhuizen

derde kwart
19de eeuw

142124

Gesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Hauwsestraat 43 (Oosterzele)

boerenwoninge tweede helft
Grote hoeve van het gesloten type, volgens archiefstukken in 1775
18de eeuw
n, stallen,
nog met losse bestanddelen. Boerenwoning van één bouwlaag en
gesloten hoeven
negen traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aan de
straatkant en de noordwestzijde van het vrijwel vierkant binnenerf.
Poort met doorrit in de zuidoostelijke vleugel bereikbaar via een
omheen de oostvleugel lopende weg afgeboord door een
populierenrij. Gewit bakstenen complex met gesloten karakter, onder
pannen zadeldaken.

142125

Gesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Hauwsestraat 80‐82 (Oosterzele)

Grote hoeve naast het Blauw Kasteel en waarschijnlijk het vroeger
neerhof van het kasteel. Lange, gewitte bakstenen schuur gebouwd
aan de straatzijde met drie rechthoekige doorritten naar het erf.
Boerenwoning ingeplant aan de achterzijde van het erf van één
bouwlaag en zeven traveeën, in kern waarschijnlijk opklimmend tot
de tweede helft van de 18de eeuw. Zuidwestelijke bedrijfsvleugel met
schuur, stallen en wagenhuis, gedateerd 1785.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

142126

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Heet 22 (Oosterzele)

Achterin gelegen hoeve, bereikbaar via een gekasseide weg die
eindigt bij het ijzeren toegangshek tussen twee lage, zware
bepleisterde vierkante hekpijlers voor het eveneens gekasseide
voorerf. Hoevegebouwen opgesteld in U‐vorm met boerenwoning van
één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk
opklimmend tot eind 18de eeuw en afzonderlijke dwarsschuur met
stallen onder pannen zadeldak.

vierde kwart
bijgebouwen,
schuren, stallen, 18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

142127

Boerenwoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Hemelstraat 10 (Oosterzele)

Gewitte bakstenen boerenwoning van één bouwlaag en negen
traveeën, onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n

142128

Hoeve met losse bestanddelen

Oosterzele

Scheldewindeke

Hemelstraat 8 (Oosterzele)

Hoeve met losse bestanddelen opgesteld in U‐vorm rondom het
voorerf. Achterin gelegen, ten noorden georiënteerde boerenwoning
van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, van circa 1800.
Pomp tegen de haardtravee. Ten oosten, schuur met stallen onder
zadeldak; aalpomp tegen de gewitte bakstenen erfgevel.

waterpompen,
aalpompen,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

142129

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Hettingen 61 (Oosterzele)

derde kwart
hoeven,
U‐vormig opgestelde hoevegebouwen met overzolderde doorgang
boerenwoninge 18de eeuw
links in de aan de straat gebouwde bedrijfsvleugel. Rechts daarvan
een ijzeren toegangshek tussen zware, gemetste vierkante hekpijlers. n, bakhuizen
Boerenwoning met jaarankers 1774. Ten zuidoosten van het
binnenerf: interessant bakhuis van het samengestelde type met
oostelijke zijgevel nog grotendeels in vakwerkbouw en horizontaal
beborde houten punttop.

142147

Boerenwoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Hundelgemse steenweg 13 (Oosterzele)

boerenwoninge 19de eeuw
Aan de steenweg palende boerenwoning op een grotendeels
omhaagd boerenerf, van één bouwlaag en vijf traveeën met zadeldak, n, hoeven,
schuren
uit de 19de eeuw.
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stijl

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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142167

Gesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Lange Munte 32 (Oosterzele)

Hoeve van het gesloten type, naar verluidt vroeger tevens
molenaarswoning. De bijbehorende houten korenwindmolen
verdween circa 1925. Deels gekasseid rechthoekig binnenerf
omsloten door gewitte bakstenen bedrijfsgebouwen onder snijdende
zadeldaken. Een brede rechthoekige poort met doorrit naast de
paardenstallen aan de straatzijde; ten zuidwesten koestallen en ten
noordoosten dwarsschuur. Boerenburgerhuis van twee bouwlagen en
vijf traveeën onder zadeldak, aanvankelijk slechts één bouwlaag in
kern mogelijk uit eind 18de eeuw, eind 19de eeuw of begin 20ste
eeuw verhoogd en aangepast.

boerenburgerhu
izen,
molenaarswoni
ngen, stallen,
gesloten hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142168

Boerenwoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Lange Munte 77 (Oosterzele)

Aan de rijweg palende boerenwoning van één bouwlaag onder
pannen zadeldak; laatste woning van de straat en mogelijk vroeger
café. Jaarankers 1869 in beide zijpuntgevels.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

142179

Burgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktplein 1 (Oosterzele)

Burgerhuis met bijbouwen aan de Pastoor De Vosstraat. Dubbelhuis duiventorens,
van twee bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak uit de 19de eeuw; bijgebouwen,
burgerhuizen
in het vierde kwart van de 19de eeuw vergroot met aanpassing van
de voorgevel. Zwarte, beraapte en horizontaliserende lijstgevel met
witte puilijst en getande kroonlijst. Circa 1890 toegevoegde bak‐ en
natuurstenen aanbouwsels met eclectische inslag en duiventoren.

19de eeuw

142180

Burgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktplein 4 (Oosterzele)

Rechthoekige woning van twee en een halve bouwlaag, onder
schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Straatgevel van vier
traveeën met nieuw bakstenen gevelparement maar behouden
rechthoekige muuropeningen. Verankerde en beraapte rechter
zijgevel met gewitte platte omlijstingen rondom de rechthoekige
vensters en deur.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

142181

Burgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktplein 5 (Oosterzele)

Alleenstaand onderkelderd burgerhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën, met zadeldak, uit de 19de eeuw. Geschilderde en
gecementeerde lijstgevel op grijze plint met schijnvoegen en grijze
imitatiehoekkettingen.

burgerhuizen

19de eeuw

142182

Parochiekerk Sint‐Christoffel met kerkhof

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktwegel 1 (Oosterzele)

Georiënteerd bedehuis met half omringend en voorts achterliggend
ommuurd kerkhof. Heden driebeukige basilicale kerk met transept,
koor met halfronde apsis, oksaal in de noordoostelijke hoek; in de
zuidoostelijke hoek: traptoren, sacristie etc. kleine aanbouwsels. De
kerk omvat twee duidelijk verschillende delen, beide met
vroeggotisch uitzicht: enerzijds het driebeukige schip van vijf
traveeën in 1877 nieuw gebouwd naar ontwerp van architect Auguste
Van Assche en anderzijds de oude oostelijke bouw die tezelfdertijd
door dezelfde architect werd gerestaureerd.

parochiekerken, 13de eeuw,
oorlogsgedenkt vierde kwart
19de eeuw
ekens,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hagen,
hekken,
hekpijlers

142183

Herberg

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktwegel 4 (Oosterzele)

Voormalige herberg, reeds vermeld in 1657 en ingeplant ter hoogte bijgebouwen,
herbergen
van een vroeger in 8‐vorm omgrachte site, waarschijnlijk de
oorspronkelijke site van het zogenaamde Hof van Scheldewindeke.
Woning van twee bouwlagen en zeven traveeën met zadeldak, achter
een deels gekasseid voorerf met aanpalende afhangen, in oorsprong
waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw met aanpassingen van
circa 1870.

17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142184

Burgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktwegel 6 (Oosterzele)

Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, daterend van circa 1870.

derde kwart
19de eeuw

142185

Dorpswoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Marktwegel 8 (Oosterzele)

dorpswoningen tweede helft
Eenvoudige landelijke dorpswoning achter nummer 6 van één
19de eeuw
bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

1363/1748

burgerhuizen

stijl

gotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Van Assche Auguste (Ontwerper),
Bressers atelier (Ontwerper),
Vindevogel (Gentbrugge)
(Uitvoerder), Vindevogel
(Zwijnaarde) (Uitvoerder)
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142207

Burgerhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Pelgrim 19 (Oosterzele)

Alleenstaand burgerhuis van het dubbelhuistype met vier traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen, onder schilddak, daterend van circa 1875, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel verrijkt met imitatiebanden
onder de puilijst. Blinde beraapte rechte zijgevel.

tweede helft
19de eeuw

142208

Brouwerij

Oosterzele

Scheldewindeke

Pelgrim 4 (Oosterzele)

brouwerijen
Aan de straat palend diephuis van twee bouwlagen en heden drie
resterende traveeën, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw
maar met aanpassingen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Bakstenen linker zijgevel van vijf traveeën.

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142209

Pastorie Sint‐Chistoffelparochie

Oosterzele

Scheldewindeke

Pelgrim 43 (Oosterzele)

Pastorie zijdelings palend aan Pelgrim met voortuin en bijbehorende pastorieën
hof rechts en achteraan. Dubbelhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen met zadeldak, in kern daterend uit de tweede helft van de
18de eeuw.

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

142210

Herenhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Pelgrim 50 (Oosterzele)

Oorspronkelijk een herenhuis, sinds 1866 godshuis voor ouderlingen,
meisjes‐ en bewaarschool bediend door de zusters van Opbrakel. Het
hoofdgebouw aan de straat, klooster en rusthuis, van twee
bouwlagen en negen traveeën, bewaart het oorspronkelijk volume en
de travee‐indeling van een dubbelhuis uit het derde tot vierde kwart
van de 18de eeuw. Leien schilddak met klokkenstoel.

tweede helft
godshuizen,
18de eeuw
herenhuizen,
kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen

142222

Walhoeve en wegkapel

Oosterzele

Scheldewindeke

Schaperstraat 10 (Oosterzele)

Oorspronkelijk een hoeve met losse bestanddelen, door uitbreiding
van de bedrijfsgebouwen in de loop van de 19de eeuw geëvolueerd
tot een hoeve van het gesloten type, deels omsloten door walgracht.
Weg naar de overbouwde erftoegang aan de straat gemarkeerd door
twee grote populieren en een eenvoudige bakstenen wegkapel, uit
midden 20ste eeuw. Boerenwoning van één bouwlaag en zes
traveeën onder zadeldak, gedateerd 1776.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw, na
n,
heiligenbeelden WO II
, hoeven,
stallen,
wagenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed), sites
met walgracht,
schuren

142223

Kasteelpark met bijgebouwen van
verdwenen Oud kasteel van
Scheldewindeke

Oosterzele

Scheldewindeke

Schaperstraat 2‐4 (Oosterzele)

Sloping van het oud kasteel in 1780 en oprichting van een nieuw
kasteel. In 1957: sloping van dit kasteel en aanpassing van één van de
twee dienstvleugels met stallen op het voorhof tot woning. Aan de
straat, achtdelige ijzeren afsluiting met openzwaaiend hek in het
midden tussen vierkante bakstenen hekpijlers, tegenover het
verdwenen kasteel. Resten van funderingen van het gesloopte kasteel
ten noorden. In de zuidwestelijke hoek van het kasteeldomein, gewit
bakstenen woonhuis en een landelijk bedrijfsgebouw binnen een
ommuurde moestuin.

bruggen,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
moestuinen,
parken,
personeelswoni
ngen, stallen,
vijvers, water‐
en
frisdrankenfabri
eken,
walgrachten

142224

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Schaperstraat 8 (Oosterzele)

Kleine bakstenen hoeve van het semigesloten type, waarschijnlijk uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Boerenwoning met
gemoderniseerde voorgevel parallel aan de straat.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

142235

Villa

Oosterzele

Scheldewindeke

Spiegel 11 (Oosterzele)

Villa van de weldoenster mevrouw Belle‐Verspieren, die in 1908 het
klooster voor arme kinderen oprichtte en in 1922 haar villa schonk
aan het gesticht Betlehem; sindsdien eigendom van de zusters
dominicanessen. Heden gewitte, bak‐ en natuurstenen villa van twee
bouwlagen met eclectische inslag, gebouwd circa 1908, met
snijdende, zwarte pannen schilddaken, op de hoofdnok voorzien van
een klokkenstoel en sierspits.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
gedenktekens
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typologie

datering

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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142236

Directeurswoning van het voormalig
klooster

Oosterzele

Scheldewindeke

Spiegel 13 (Oosterzele)

Bakstenen villa met eclectische inslag, van twee bouwlagen onder
schilddak, van het heden gesloopt klooster van 1907‐1908 van de
zusters dominicanessen van Erwetegem en gesticht Sanatorium
Betlehem voor verlaten kinderen.

directeurswonin voor WO I
gen

142237

Heilige Machariuskapel

Oosterzele

Scheldewindeke

Spiegel zonder nummer (Oosterzele)

Bakstenen wegkapel met halfronde achterzijde, onder leien zadeldak, betreedbare
kapellen (klein
gebouwd in 1842, met rechthoekige vleugeldeur met twee
erfgoed)
rechthoekige, geajoureerde ijzeren deurlichten.

142239

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 1 (Oosterzele)

Hoogstwaarschijnlijk het vroegere Hof te Scheldewindeke, voormalig
pachthof van de heer van het Land van Rode, dat reeds werd vermeld
in 1418. Grote hoeve van het semigesloten type met onregelmatig
rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf met erftoegang op de
noordhoek via een brede doorrit in de schuur. Boerenwoning van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot
de 18de eeuw. Verschillende bedrijfsvleugels met stallen, wagenhuis,
dwarsschuur met twee rijen luchtgaten en losstaande lage bakstenen
bedrijfsvleugel met stallen.

boerenwoninge 19de eeuw,
derde kwart
n,
boomgaarden, 18de eeuw
hagen, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

142240

Dorpsherberg

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 100 (Oosterzele)

Dorpsherberg met oude herbergnaam. Dubbelhuis van vijf traveeën
en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de
19de eeuw. In de iets bredere rechter hoektravee uitgespaarde
rondboognis in een geprofileerde omlijsting van kleine baksteen.

tweede helft
herbergen,
gevelniskapelle 19de eeuw
n

142241

Gemeentehuis van Scheldewindeke

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 13 (Oosterzele)

Gemeentehuis, gebouwd in 1936 naar ontwerp van architecten E. De gemeentehuize interbellum,
Landsheer en A. De Buck. Bak‐ en natuurstenen gebouw, stilistisch en n, bibliotheken vanaf 1975
typologisch aansluitend bij de gemeentehuizen in neotraditionele stijl
uit eind 19de eeuw. Rechts achter, in 1981‐82 aangebouwde
moderne bibliotheek naar ontwerp van architect P. Fovel.

142242

Herenhuis

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 53 (Oosterzele)

Neoclassicistisch getint herenhuis van twee bouwlagen en vijf
traveeën onder zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de
19de eeuw, met bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand,
verticaal geleed door lisenen.

142243

Station Scheldewindeke

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 72 (Oosterzele)

Eenvoudig plattelandsstation, waarschijnlijk gebouwd circa 1865, met stationsgebouw derde kwart
en, wachthuizen 19de eeuw
twee bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak. Oorspronkelijk
bovenvensters met getrapte toppen, zijtrapgevels en overdekt
perron. Tegenover het stationsgebouw ligt nog een wachthuisje in
dezelfde stijl.

142244

Eclectische villa

Oosterzele

Scheldewindeke

Stationsstraat 98 (Oosterzele)

Eclectische villa gebouwd circa 1902. Dubbelhuis onder snijdende,
leien zadeldaken met vorstkam en leliemotief.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142249

Semigesloten hoeve

Oosterzele

Scheldewindeke

Turkenhoek 22, 22A (Oosterzele)

Vrij grote hoeve, gedeeltelijk omringd door brede walgrachten ten
noorden en ten westen. Nogal opvallend landelijk complex door het
groot volume van de gebouwen en de vrij geïsoleerde inplanting
ervan in het landschap. In het vierde kwart van de 19de eeuw
grotendeels verbouwde en vergrote hoeve met rechthoekige
binnenerf. Bedrijfsgebouwen met verankerde gewitte bakstenen
gevels onder zadeldaken. Bakhuis van het samengestelde type ten
noorden nabij de walgracht.

hoeven,
boerenwoninge
n, hekken,
paardenstallen,
rosmolens,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht

142253

Villa 'Pierre Blanche' met park

Oosterzele

Scheldewindeke

Van Thorenburghlaan 13 (Oosterzele)

Originele en pittoreske villa van circa 1900, aansluitend bij de Engelse
landhuisstijl en Normandische vakwerkbouw, in een aangelegd park.
Toegangshek aan twee monumentale geblokte natuurstenen
hekpijlers verzwaard door pilasters en bekroond door frontonnetjes
en een siervaas.

vijvers, private vierde kwart
parken, hekken, 19de eeuw,
hekpijlers, villa's voor WO I
(bouwkundig
erfgoed)

1365/1748

herenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Schrijver J.J. (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

neotraditioneel

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

eclecticisme

De Buck Achille (Ontwerper), De
Landsheer E. (Ontwerper), Fovel
Patrick (Ontwerper)
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datering

142255

Bunker Av8

Oosterzele

Scheldewindeke

Van Thorenburghlaan zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn en bevat twee
ruimtes voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

bunkers

interbellum

142254

Bunker Av7

Oosterzele

Scheldewindeke

Van Thorenburghlaan zonder nummer
(Oosterzele)

Belgische bunker, tussen het interbellum opgetrokken als onderdeel
van het Bruggenhoofd Gent. Deze vooruitgeschoven bunker maakte
meer bepaald deel uit van de voorste verdedigingslijn en bevat twee
ruimtes voorzien van een schietopening voor mitrailleur en een
observatiekoepel.

bunkers

interbellum

142272

Boerenwoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Wijkschoolstraat 11 (Oosterzele)

Boerenwoning uit de 19de eeuw; één bouwlaag en vier traveeën
voorzien van een verankerde gecementeerde lijstgevel met
schijnvoegen en groengeverfde panelen in imitatiebreuksteen op de
plint. Rechthoekige muuropeningen in platte, gewitte omlijstingen.

boerenwoninge 19de eeuw
n

142273

Hoeve met losse bestanddelen

Oosterzele

Scheldewindeke

Wijkschoolstraat 21 (Oosterzele)

Hoeve met boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën,
mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, maar
met vernieuwde rechter zijpuntgevel en zadeldak. Bakstenen
bedrijfsvleugel met dwarsschuur en stallen, gedateerd 1772.

tweede helft
hoeven,
boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen

142274

Boerenwoning

Oosterzele

Scheldewindeke

Wijkschoolstraat 4 (Oosterzele)

boerenwoninge 19de eeuw
Gewitte bakstenen boerenwoning uit de 19de eeuw, van één
bouwlaag en vier traveeën met getoogde muuropeningen en gepikte n
plint onder een zadeldak.

142363

Neoclassicistsiche stadswoningen

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 105‐107 (Oudenaarde)

19de‐eeuwse rijhuizen met twee bouwlagen en twee en vier traveeën stadswoningen 19de eeuw
onder lage zadeldaken met gelijkaardige gecementeerde lijstgevels.

142364

Twee burgerhuizen

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 109‐111 (Oudenaarde)

Witgeschilderd ensemble van iets rijkere eind 19de‐eeuwse
burgerhuizen van elk vier traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met dakvensters onder gebogen frontons.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

142365

Ensemble van neogotische burgerhuizen

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 113‐115 (Oudenaarde)

Ensemble van twee haast identieke neogotische enkelhuizen van circa burgerhuizen
1900, elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met geel
bakstenen parement gemarkeerd door Brugse travee‐indeling.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

142367

Villa De Varens

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 46, Leenvoetweg 17
(Oudenaarde)

Ver achterin gelegen villa in cottagestijl van circa 1900, links met een
circa 1910 aangebouwde conciërgewoning palend aan de
Leenvoetweg; grote achterliggende tuin met paviljoen en
paardenstallen en bakstenen tuinmuur met ijzeren hek tussen
vierkante pijlers.

conciërgewonin
gen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
tuinpaviljoenen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

cottagestijl

142368

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 47, 47A (Oudenaarde)

19de‐eeuws burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, met typische begin 20ste‐eeuwse
cementering.

burgerhuizen

19de eeuw,
voor WO I

142369

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 50 (Oudenaarde)

Imposant burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, in kern twee 19de‐eeuwse huizen en circa 1910
samengevoegd. Behouden oorspronkelijk bepleisterde en
geschilderde bovenverdieping en aflijnend hoofdgestel met houten
kroon‐ en tandlijst op uitgelengde consoles.

burgerhuizen

19de eeuw,
voor WO I

142370

Brouwerswoning

Oudenaarde

Bevere

Beverestraat 59 (Oudenaarde)

Brouwerswoning van de voorheen aanpalende brouwerij De Graeve,
later De Vos‐Quaryck, stopgezet in de jaren 1930. 19de‐eeuws
burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
heden met vroeg‐20ste‐eeuwse neo‐Lodewijk XVI‐cementering.

brouwerswonin 19de eeuw,
gen
voor WO I

1366/1748

stijl

neoclassicisme

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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142373

Hoeve Hof ter Linden

Oudenaarde

Bevere

Biesvijverstraat 2 (Oudenaarde)

Gesloten, voorheen omgrachte hoeve op vierkante plattegrond,
ingeplant in een knik van de landelijke weg, bij de ingang op de
zuidwesthoek gemarkeerd door twee grote linden. Verankerde
bakstenen gebouwen met één bouwlaag onder aaneensluitende
pannen zadel‐ en schilddaken, opklimmend tot de eerste helft van de
18de eeuw, naar verluidt van 1715.

boerenwoninge eerste helft
18de eeuw
n,
hondenhokken,
kippenhokken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
gesloten
hoeven,
welkomstbome
n, mestvaalten

142419

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat 1 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen dubbelhuis met
arduinen plint, horizontaal gemarkeerd door speklagen en een
arduinen cordon.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

142420

Hof de Bruwaan

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat 115 (Oudenaarde)

Voormalig neerhof en koetshuis van het Kasteel Beverwaen, zetel van
het leen Beverwaen gehouden van de heerlijkheid Bevere en waarvan
de oudste vermelding het "huus van Bedruan" teruggaat tot 1232 met
als eerst gekende eigenaar Margaretha van Bedruwaen. Achterin
gelegen, voorheen volledig omgrachte ovale site met hierbinnen
afzonderlijk omgracht opperhof waarop tot circa 1860 het kasteel
stond.

mottekastelen,
sites met
walgracht,
duiventorens,
conciërgewonin
gen,
kasteelhoeven,
kasseiwegen,
hekpijlers,
hekken,
koetshuizen

late
middeleeuwen,
volle
middeleeuwen,
middeleeuwen

142421

Villa

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat 42 (Oudenaarde)

villa's
Bakstenen gebouw verrijkt met gele geglazuurde banden, van drie
(bouwkundig
traveeën en twee en drie bouwlagen onder zadel‐ en plat dak,
achteraan met torentje onder tentdak en windwijzer, van circa 1910. erfgoed)

142422

Pastorie Sint‐Petrusparochie met tuin

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat 53 (Oudenaarde)

Dubbelhuis met voortuin, afgesloten door een laag bakstenen
muurtje en achterliggende siertuin, gebouwd in 1785 als
toevluchtsoord voor de zusters van het in 1783 afgeschafte klooster
van Beaulieu te Petegem. Verankerd, witgeschilderd bakstenen
gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts,
dienstgebouw met verankerde gewitte gevel van twee traveeën en
één bouwlagen onder zadeldak met korfboogpoort in rechtertravee.

kloosters,
pastorieën,
bijgebouwen,
pastorietuinen

vierde kwart
18de eeuw

142423

Gemeentehuis van Bevere,
gemeenteschool en onderwijzerswoning

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat 64 (Oudenaarde)

Gebouw van 1875, uitgebreid met vier klassen in 1879 en
herhaaldelijk verbouwd. Recent werden de vier linkertraveeën
gesloopt en vervangen door nieuwe bouw.

gemeentehuize
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142424

Parochiekerk Sint‐Petrus

Oudenaarde

Bevere

Deinzestraat zonder nummer
(Oudenaarde)

oorlogsgedenkt tweede helft
Neogotische kerk van 1872‐1876 naar ontwerp van architect Th.
19de eeuw,
Bureau ter vervanging van een vroegere Sint‐Petruskerk gelegen op ekens,
parochiekerken interbellum
de plaats van het huidige kerkhof verderop in de straat. Niet
georiënteerde pseudobasilicale kerk met uitgebouwde zuidoostelijke
toren, driebeukig schip van zes traveeën met aansluitend koor van
twee traveeën met driezijdige sluiting en geflankeerd door twee recht
afgesloten zijkoren. Voorpleintje met oorlogsmonument met
voorstelling van een soldaat, opgericht in 1923.

1367/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

Bureau Théophile (Ontwerper),
Delmulle A. (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Valcke Henri (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)
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142507

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima

Oudenaarde

Bevere

betreedbare
Gentstraat zonder nummer (Oudenaarde) Bakstenen kapel, gebouwd in 1946 naar ontwerp van architect A.
kapellen (klein
Cheyns. Eénbeukige kapel met voorpuntgevel en bekronend
klokkentorentje, rondboogdeur en gekoppelde venstertjes in zijgevel. erfgoed)

142598

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Jozef Braetstraat 13 (Oudenaarde)

Voormalig woonhuis van Jozef Braet. Burgerhuis van drie traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen met souterrain onder zadeldak uit de tweede helft
van de 19de eeuw, voorheen deels vrijstaand.

tweede helft
19de eeuw

142599

Herenhuis

Oudenaarde

Bevere

Jozef Braetstraat 15 (Oudenaarde)

Herenhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder herenhuizen
zadeldak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

142600

Watertoren

Oudenaarde

Bevere

Jozef Braetstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

watertorens
Om de stoomlocomotieven te bevoorraden moest al vlug een heel
waterleidingsysteem uitgebouwd worden. Naar verluidt zou men
daarvoor in het stationsareaal twee grote ondergrondse watertanks
aangelegd hebben. Vanaf de watertoren liep een leiding naar de
locomotievenstelplaats. Op de plaats van de oude watertoren werd in
1938 de huidige toren opgericht.

interbellum

142657

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Bevere

Kortrijkstraat 378 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een gekasseid
erf. IJzeren toegangshek tussen vierkante gewitte pijlers onder
piramidevormige bekroning links van het woonhuis. Boerenwoning
van vijf en vier traveeën, deels onder mank zadeldak, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

142658

Villa uit het interbellum

Oudenaarde

Bevere

Kortrijkstraat 60 (Oudenaarde)

villa's
Villa uit het interbellum, naar ontwerp van architect Albert
Vanderweeën. Villa op rechthoekig grondplan, twee bouwlagen hoog (bouwkundig
erfgoed)
onder overkragend schilddak. Voorgevel gemarkeerd door
uitgewerkte deurtravee, met hoog rechthoekig venster ter verlichting
van het trappenhuis.

interbellum

142678

Villa

Oudenaarde

Bevere

Lindestraat 32B (Oudenaarde)

villa's
Alleenstaande villa horende bij de voormalige boomhoutzagerij
Santens‐De Poorter, opgetrokken in cottagestijl circa 1925. Bakstenen (bouwkundig
erfgoed)
gebouw van twee en één bouwlaag onder afgewolfd schild‐ en
zadeldak, verlevendigd met bepleisterde banden, vensteromlijstingen
en decoratieve ontlastingsbogen, verspringende volumes en
overstekende daken.

interbellum

142750

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Meerspoort 31 (Oudenaarde)

Achter hoge ligusterhaag in ommuurde tuin ingeplant dubbeluis van
zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw, sinds 1938 in bezit van de hoedenfabrikant
Haelters met links ervan het werkhuis en nieuwe woning van 1947
naar ontwerp van architect A. Vanderweëen.

burgerhuizen, eerste helft
omheiningsmur 19de eeuw
en,
werkplaatsen

142749

Landhuis en blekerij met dienstgebouwen Oudenaarde
en park

Bevere

Meerspoort 6‐10 (Oudenaarde)

Nummer 6: verankerd, bakstenen dubbelhuis van zes traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, opgericht door de stad onder
leiding van de bouwmeesters A. Van den Hende en Ph. Van der
Meersch in 1778, binnen een vierkante omgrachting; herhaaldelijk
aangepast in de 19de en begin 20ste eeuw. Ten oosten, in L‐vorm
aangebouwde dienstgebouwen en garage in regionalistische stijl uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 8‐10. Voormalige
linnenblekerij, later ook wasserij, opgericht in de jaren 1860 en
uitgebreid circa 1900 zie opschrift in boogveld. Sinds het eerste kwart
van de 20ste eeuw twee woningen met achteraan behouden zeer lang
blekerijgebouw onder pannen zadeldak. Achterliggend park uit het
interbellum.

blekerijen,
landhuizen,
stallen,
veranda's,
wasserijen,
weverijen,
private parken,
leibomen,
vijvers,
walgrachten,
hekken,
hekpijlers

1368/1748

typologie

datering

stijl

na WO II

plantensoort

context

persoon
Cheyns André (Ontwerper)

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekken,
hekpijlers

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Vanderweeën Albert (Ontwerper)

cottagestijl

Vanderweeën Albert (Ontwerper)

regionalisme

Gevaert Edgar (Ontwerper),
Minne George (Ontwerper), Van
den Hende Anthone (Ontwerper),
Van der Meersch Philippus
(Ontwerper)
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142912

Station Oudenaarde

Oudenaarde

Bevere

Stationsplein 1A (Oudenaarde)

Derde, huidige station van 1891‐93 in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl,
een ontwerp van spoorwegarchitect H. Bouquet, met symmetrische
opbouw en markante centrale toren in de as van de Stationsstraat.
Bak‐ en hardsteenbouw met sterk horizontale zijvleugels van elk
zeven traveeën en één bouwlagen onder leien schilddaken. In L‐vorm
gebouwde voormalige woning van de stationschef met twee
bouwlagen, sterk gemarkeerd door speklagen en zijpuntgevel. Ten
noorden, polyvalent dienstgebouw met onder meer sanitair,
bergplaats en werkruimte voor het personeel.

vierde kwart
bijgebouwen,
stationsgebouw 19de eeuw
en,
stationschefwo
ningen

142913

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Oudenaarde

Bevere

Stationsplein 77‐83 (Oudenaarde)

Eenheidsbebouwing tegenover het station van drie en vijf traveeën en stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
twee en een halve bouwlaag onder doorlopende zadeldaken, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels met winkel‐ of cafépuien op de begane grond.

142928

Café Stad Gent

Oudenaarde

Bevere

Stationsstraat 68 (Oudenaarde)

Hoekpand met afgeschuinde hoektravee uitziend op het Stationsplein. cafés
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van acht, drie en vier
traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

142940

Hof van der Meere

Oudenaarde

Bevere

Tuintjesstraat 33 (Oudenaarde)

Semigesloten hoeve met gewitte bakstenen gebouwen gegroepeerd
rondom een grotendeels gekasseid erf met vroegere mestvaalt,
beschaduwd door een grote linde. Toegang via breed ijzeren hek in
het noorden. Ten zuiden, boerenwoning met 19de‐eeuws voorkomen,
vijf traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
stallen,
mestvaalten

142975

Burgerhuis

Oudenaarde

Bevere

Wortegemstraat 1 (Oudenaarde)

Haaks op de straat ingeplant burgerhuis uitziend op een driehoekig
pleintje ten westen van de kerk. Dubbelhuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

142976

Klooster‐ en schoolcomplex

Oudenaarde

Bevere

Wortegemstraat 2 (Oudenaarde)

Klooster en schoolgebouwencomplex van 1921 in plaats van de
gebouwen vernield in 1918, volgens mondelinge bron naar ontwerp
van architect Albert Massez. Neogotische bakstenen gebouw op U‐
vormige plattegrond met ten zuiden aangebouwde kapel van twee
traveeën met driezijdige apsis en traptorentje in de oksel.

142977

Twee dorpswoningen

Oudenaarde

Bevere

Wortegemstraat 6‐8 (Oudenaarde)

Twee rijhuisjes in spiegelbeeld gebouwd, met twee bouwlagen en
twee traveeën onder zadeldak, gebouwd in regionalistische stijl van
de jaren 1920.

142978

't Hoeveke

Oudenaarde

Bevere

Wortegemstraat 95 (Oudenaarde)

boerenwoninge 18de eeuw
Schuin ingeplante boerenwoning achterin omhaagde tuin.
n, hoeven,
Woongedeelte van oorspronkelijk drie traveeën met links
aansluitende voormalige stal van twee traveeën onder één zadeldak stallen
tussen zijaandaken met vlechtingen, in kern opklimmend tot de 18de
eeuw.

142979

Leenrechtbank Groene Vierschaar

Oudenaarde

Bevere

Wortegemstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

16de eeuw
Door twee linden geflankeerde openluchtvierschaar of leenrechtbank vierscharen,
afhankelijk van de heerlijkheid Volkaersbeke, vermoedelijk daterend gerechtsbomen
uit de 16de eeuw doch teruggaand op een ouder exemplaar en
gerestaureerd eind 19de eeuw door de toenmalige eigenaars de
familie Kervijn de Volkaersbeke.

renaissance

142281

Conciërgewoning

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 1 (Oudenaarde)

Conciërgewoning bij de ernaast gelegen fabriek Aldia. Witgeschilderd conciërgewonin interbellum
villaatje in regionalistische stijl naar verluidt gebouwd circa 1924
gen
naar ontwerp van architect J. Colpaert.

regionalisme

1369/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Fouquet Henri (Ontwerper)

heiligenbeelden interbellum
, kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek

Massez Albert (Ontwerper)

dorpswoningen interbellum

regionalisme

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

Colpaert Jules (Ontwerper)
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142283

Ensemble met café In den nieuwen
smokkelkom

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 107‐109 (Oudenaarde)

vierde kwart
Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint van vijf traveeën en twee cafés,
stadswoningen 19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Aan weerszij
aansluitende woningen van twee traveeën in dezelfde stijl.

142284

Brouwerij Liefmans

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 200 (Oudenaarde)

In 1927 werd de vergunning verleend tot het bouwen van een volledig
nieuwe brouwerij aan de oostelijke Schelde‐oever op grondgebied
Edelare. Baksteenbouw met beton in verschillende volumes onder
plat dak met grotendeels behouden infrastructuur. In de lagere
bijgebouwen is er naast de vroegere schrijnwerkerij en smidse een
klein museum ondergebracht.

interbellum
bottelarijen,
brouwerijen,
schrijnwerkerije
n, smidsen

142285

Kantoor‐ en fabrieksgebouw Aldia

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 3, zonder nummer
(Oudenaarde)

Fabriek van confituur en fruitconserven, opgericht in 1924. Bedrijf
gestart op Edelareberg in 1921. Het tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebouwd kantoorgebouw rechts van de fabriek en het nieuwe
fabrieksgebouw met garages en opslag van grondstoffen aan de
overkant van de straat bleven bewaard. Het oude bakstenen
bedrijfsgebouw van zeven traveeën onder raekemdaken is niet
bewaard.

conservenfabrie WO II
ken,
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen

142286

Burgerhuis

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 97 (Oudenaarde)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa burgerhuizen
1890. Beraapte lijstgevel met getoogde muuropeningen gevat in
vlakke en geriemde omlijsting. Links poorttravee met gedrukte
rondboogpoort en erboven laadvenster.

142287

Winkel

Oudenaarde

Edelare

Aalststraat 99 (Oudenaarde)

Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit begin 20ste eeuw met in 1925 aangepaste
gecementeerde gevel in art‐decostijl. Houten winkelpui in dezelfde
stijl met identieke stijlornamenten als in bovenbouw en fraai
beglaasde deuromlijsting met florale motieven.

winkels

142377

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Edelare

Boembeekstraat 47 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen met onderkelderde boerenwoning met
gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak, minstens uit de 18de
eeuw. Links van de woning, aangebouwd bedrijfsgebouw onder
zadeldak en ten oosten, vroegere schuur onder zadeldak uit de 19de
eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, bronnen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

142451

Herenhuis met bedrijfsgebouw

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 15 (Oudenaarde)

Achterin een lange oprit gelegen woning en dienstgebouwen. In 1921 conservenfabrie derde kwart
19de eeuw
ken,
oprichting van het fruit‐ en conservenbedrijf van de familie
herenhuizen
Thienpont. Herenhuis in eclectische stijl van vier traveeën en
tweeënhalve bouwlaag met souterrain onder zadeldak, uit derde
kwart 19de eeuw. Ten westen ernaast, gewit bedrijfsgebouw op
gepikte plint van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

eclecticisme

142452

Villa in eclectische stijl

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 39 (Oudenaarde)

Villa in eclectische stijl en gelegen in uitgestrekte tuin.
Woonhuisgedeelte met voorgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak gevat tussen zijtrapgevels. Eerste
bouwcampagne daterend uit eind 19de eeuw, in daaropvolgend
decennium verschillende malen uitgebreid en aangepast.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
notariswoninge
n, veranda's,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

eclecticisme

142453

Klooster en school van de Zusters Onze‐
Lieve‐Vrouw Visitatie

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 61, 59A, 59C, 61A‐B
(Oudenaarde)

Gebouwen met L‐vormige opstelling, volgens documenten in het
klooster opgericht in 1897; nieuwe vleugel, vermoedelijk de nog
bestaande neogotische vleugel, van 1902. Aan de straatkant
afgesloten door bakstenen muur voorzien van drie rondboognissen
met reliëfs met staties van de kruisweg, daterend van 1902.
Zuidwestelijke vleugel, aan de Kerklosstraat, in de vorm van twee
burgerhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder
verspringende zadeldaken, daterend uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
kloosters,
ommegangen, 19de eeuw,
onderwijsgebou voor WO I
wen

neogotiek
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typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

art deco

plantensoort

context

persoon
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142454

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 63 (Oudenaarde)

Pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van
1876, gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage
straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij
kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur.

omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

142455

Café Sint Martinus

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 66 (Oudenaarde)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
tweede helft 19de eeuw. Erachter aangebouwde gebogen serre.

serres, winkels

142456

Hoeve

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg 81 (Oudenaarde)

Semigesloten hoeve met U‐vormige opstelling, open naar de
veldzijde, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Boerenwoning met
straatgevel van vier traveeën en anderhalve bouwlaag met
aanleunende stal van drie traveeën onder doorlopend schilddak.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven

142458

Kapel Heilige Martinus

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde) Kapel gelegen over de gracht naast het hek van nummer 39, gebouwd betreedbare
kapellen (klein
eind 19de eeuw. Roodgeschilderde wegkapel met puntgevel onder
erfgoed)
zadeldak.

142457

Parochiekerk Sint‐Martinus

Oudenaarde

Edelare

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde) Plattelandskerkje fraai gelegen op de helling van de Edelareberg met
omringend kerkhof en geflankeerd door klooster en pastorie.
Vermoedelijk dateren de oudste delen van de huidige kerk nog uit de
13de eeuw.

142558

Burgerhuis

Oudenaarde

Edelare

Hoge Weg 27 (Oudenaarde)

Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, van circa 1900.

142559

Hoeve en herberg 't Leeuwken

Oudenaarde

Edelare

Hoge Weg 29 (Oudenaarde)

boerenwoninge derde kwart
Hellende gekasseide oprit langsheen het huis naar de schuur in L‐
19de eeuw
n, herbergen,
vorm opgesteld met het woonhuis. Oorspronkelijk semigesloten
hoeve in U‐vorm, in het derde kwart van de 19de eeuw verbouwd tot hoeven, schuren
huidige toestand. Boerenwoning met gewitte gevel op gepikte plint
van acht traveeën onder zadeldak.

142652

Café In dun temmen duvel

Oudenaarde

Edelare

Kerzelare 100 (Oudenaarde)

Haaks tegen Café In Sint Hermes aangebouwd café met ongeveer
dezelfde gevelopstand en ordonnantie uit begin 20ste eeuw.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

142651

Café In Sint Hermes

Oudenaarde

Edelare

Kerzelare 100 (Oudenaarde)

Dubbelhuis met lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder cafés
zadeldak; voorheen slechts één bouwlaag hoog en afgedekt met
strodak, vermoedelijk begin 20ste eeuw aangepast met
gecementeerde gevel van twee bouwlagen. Rechts aanbouwsel in de
oksel van nummer 100.

derde kwart
18de eeuw,
voor WO I

142653

Herberg

Oudenaarde

Edelare

Kerzelare 94 (Oudenaarde)

18de eeuw
Boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw met gecementeerde en herbergen,
aangepaste gevel voorzien van vernieuwde rechthoekige vensters en hoeven,
boerenwoninge
centrale rechthoekige deur onder zadeldak.
n

142654

Hoeve

Oudenaarde

Edelare

Kerzelare 98 (Oudenaarde)

19de eeuw
herbergen,
Hoeve, vermoedelijk uit de 19de eeuw. Boerenwoning met parallel
dienstgebouw, ingeplant loodrecht op de straat en bedevaartweide. hoeven,
Volgens archieffoto's begin 20ste eeuw nog gedeeltelijk met strodak. boerenwoninge
n

142655

Bedevaartsoord en kapel Onze‐Lieve‐
Vrouw van Kerselare

Oudenaarde

Edelare

Kerzelare zonder nummer (Oudenaarde)

Het bedevaartsoord en de kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Kerselare zijn
getuigen van de eeuwenlange Mariadevotie in de streek, opklimmend
tot de 15de eeuw. De 16de‐eeuwse kapel, gebouwd door de heren
van Pamele, werd na de brand van 1961 vervangen door een nieuwe,
betonnen kapel naar ontwerp van architect Juliaan Lampens. De
moderne constructie is opgetrokken uit gewapend beton onder een
sterk hellend lessenaarsdak en enorme betonnen overluifeling over
de grote beglaasde wand uitziend op het voorplein.

1371/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Mas Albert C. (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

13de eeuw,
kerkhoven,
parochiekerken, 15de eeuw
omheiningsmur
en

gotiek

Decordier Gilbert (Ontwerper),
Eggermont A. (Ontwerper), Mas
Albert C. (Ontwerper), Vossaert
Paul (Ontwerper)

brutalisme

Durin Leon (Ontwerper), Lampens
Juliaan (Ontwerper), Langaskens
Rutger (Ontwerper), Tondeleir en
zoon (Ontwerper), Van Assche
Auguste (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

bedevaartkapell 15de eeuw, na
WO II
en,
Mariabeelden,
ommegangen
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142656

Kezelfort

Oudenaarde

Edelare

Kezelfort zonder nummer (Oudenaarde)

Het Kezelfort is een 9 hectare groot fort van de vesting Oudenaarde,
gebouwd tussen 1822‐1824 als onderdeel van de Wellingtonbarrière.
Het is het enige fort in de geschiedenis van Vlaanderen dat met een
tegenmijnstelsel werd uitgerust. Nadat het fort vanaf 1850 buiten
gebruik werd gesteld, bouwde een welgestelde familie een
uitkijktoren op de voormalige fortgronden.

belvedères,
landhuizen,
kiosken,
boerenwoninge
n, forten

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neogotiek

142687

Twee dorpswoningen

Oudenaarde

Edelare

Lucien Vandefonteynelaan 16‐18
(Oudenaarde)

Huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken,
daterend van circa 1900.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142688

Villa

Oudenaarde

Edelare

Lucien Vandefonteynelaan 21‐23
(Oudenaarde)

Villa in zakelijke baksteenarchitectuur, gesplitst in twee woningen
onder groot gemeenschappelijk schilddak, naar verluidt gebouwd in
1935 naar ontwerp van architect G. Decordier. Sterk
horizontaliserende en asymmetrische opbouw met typisch
volumespel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

142689

Villa

Oudenaarde

Edelare

Lucien Vandefonteynelaan 22
(Oudenaarde)

Villa, als buitenverblijf gebouwd begin 20ste eeuw, met bepleisterde villa's
(bouwkundig
en geschilderde gevels in eenvoudige cottagestijl met typerende
kenmerken: beluikte vensters met kleine roedeverdeling, overluifelde erfgoed)
terras en deuren, houten balkon, pseudovakwerk in de bovenbouw en
afgewolfde pannendaken.

eerste helft
20ste eeuw

142762

Villa

Oudenaarde

Edelare

Mijttestraat 9 (Oudenaarde)

villa's
Villa uit het derde kwart van de 19de eeuw. Huis met L‐vormige
plattegrond van twee bouwlagen hoog afgedekt met schilddaken, en (bouwkundig
erfgoed)
lager achtergebouw.

derde kwart
19de eeuw

142949

Villa Louisa

Oudenaarde

Edelare

Vlaamse Ardennendreef 10‐12
(Oudenaarde)

Indrukwekkende villa in cottagestijl gebouwd eind 19de eeuw met
heden verdwenen uitkijktoren, ingeplant op de heuvelkam van
Edelareberg. Ruime beboomde tuin met klimmende en slingerende
oprit, terrasaanleg afgeboord met betonnen afsluitingen in
imitatieboomstammen. Bijgebouwen en woningen in aangepaste stijl,
waar onder een woonhuis met een polygonaal torentje van circa
1900, en gebouwen in L‐vorm opgesteld uit eind 19de eeuw.

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
bijgebouwen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142951

Hoeve Schaepestal

Oudenaarde

Edelare

Vlaamse Ardennendreef 41 (Oudenaarde) Voormalige herberg‐hoeve, reeds als dusdanig vermeld in het
landboek van Leupegem van 1783. Aan de straat gelegen
boerenwoning van vijf traveeën uit de 19de eeuw met aansluitende
stallen rechts van het woonhuis en in U‐vormige opstelling, met
mestvaaltt. Ten zuiden, achter het woonhuis, bakhuis.

19de eeuw
mestvaalten,
boerenwoninge
n, herbergen,
hoeven, stallen,
bakhuizen

142310

Lange rij arbeiderswoningen

Oudenaarde

Eine

Ankerstraat 7‐45 (Oudenaarde)

Lange rij arbeidershuisjes in repeterend schema uit het vierde kwart
van de 19de eeuw van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

arbeiderscités

142344

Hoeve 't Verbrand Hof

Oudenaarde

Eine

Beekstraat 21 (Oudenaarde)

Grote vierkante semigesloten hoeve van 1801 rond gekasseid erf,
toegankelijk via gietijzeren hek gevat tussen veelhoekige bakstenen
pijlers. Achterin gelegen baksteenbouw onder zadeldaken.

gevelniskapelle eerste kwart
19de eeuw
n, bakhuizen,
boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

142382

Hoeve

Oudenaarde

Eine

Boterstraat 5 (Oudenaarde)

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw in L‐vorm, gelegen in
boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
straathoek achterin een met gras begroeid en deels gekasseid erf, ten n, hoeven,
schuren, stallen
noorden en ten westen omhaagd. Naar het zuiden georiënteerd
boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en
aansluitende, uitgebreide voormalige dwarsschuur en stal onder
mank zadeldak.
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vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Decordier Gilbert (Ontwerper)

cottagestijl

cottagestijl
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142388

Rij dorpswoningen

Oudenaarde

Eine

Broekstraat 251‐269 (Oudenaarde)

Huizenreeks van circa 1860 van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met dakkapellen. Grotere, uitspringende
dubbelhuizen op de hoeken uit het eerste kwart van de 20ste eeuw
van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142430

Gesloten hoeve In den Rostkam

Oudenaarde

Eine

Diepenbeek 6 (Oudenaarde)

Hoeve, circa 1840‐1870 uitgebaat als hofstede en herberg en later
uitgebreid. Verankerde baksteenbouw met tandlijst en gewitte
erfgevel, met uitzondering van boerenhuis, onder pannen zadeldaken,
waarvan ten westen boerenhuis en schuur in L‐vorm onder één
afgewolfd zadeldak. Dwarsschuur met rechts poortingang met rechts
een beeldnis met een Sint‐Antoniusbeeldje.

19de eeuw
mestvaalten,
boerenwoninge
n, herbergen,
Mariagrotten,
schuren, stallen,
waterpompen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

142441

Hoeve Ten Doorn

Oudenaarde

Eine

Doorn 16 (Oudenaarde)

Mooie ten noordwesten van de Diepenbeek gelegen semigesloten
vierkante hoeve met boerenwoning in kern wellicht opklimmend tot
1683‐1687. Fraai ijzeren hek tussen bakstenen pijlers dat leidt naar
het grotendeels gekasseid binnenerf met grasperk en begroeiing in
het midden, op de vroegere mestvaalt. Verankerde baksteenbouw
met tandlijst op gecementeerde plint onder pannenbedaking.

boerenwoninge vierde kwart
17de eeuw
n,
distilleerderijen,
hekken,
herbergen,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

142442

Burgerhuis

Oudenaarde

Eine

Doorn 23 (Oudenaarde)

Half alleenstaand en onderkelderd burgerhuis uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw, twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak.
Voortuin met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Bakstenen gevel
met dito gele sierbanden en sierankers.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

142449

Hof Ketele

Oudenaarde

Eine

Duytstraat 1 (Oudenaarde)

Grote gesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf uit de eerste helft
van de 18de eeuw en wellicht aangepast in 1819. Verankerde
baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

eerste helft
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142450

Hof ten Eecke met kapelletje

Oudenaarde

Eine

Duytstraat 5 (Oudenaarde)

Hoeve achterin behaagde oprit met jonge populieren. U‐vormige
hoeve opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met latere
aanpassingen. Geelgeschilderde baksteenbouw onder pannen
zadeldaken, vijvertje op vroegere mestvaalt. Kapelletje aan begin van
de oprit met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje in nis.

hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gevelniskapelle
n

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142460

Muurschilderingen Sint‐Eligiuskerk

Oudenaarde

Eine

Eineplein zonder nummer (Oudenaarde)

muurschildering 12de eeuw,
Muurschilderingen op alle bouwonderdelen van de crypte, die in
13de eeuw,
opstand tot op circa 150 cm bewaard is; 12de eeuw, 13de eeuw, circa en
eerste kwart
1300.
14de eeuw

1373/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
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142459

Parochiekerk Sint‐Eligius

Oudenaarde

Eine

Eineplein zonder nummer (Oudenaarde)

Georiënteerde, in kern romaanse collegiale kerk met crypte en
omringend ovaalvormig onderverdeeld kerkhof, volgens het tracé van
de middeleeuwse omgrachting. Op het kerkhof, open Calvariekapel
wellicht uit de 18de eeuw onder schilddak met kruisbeeld boven
imitatierots en aan weerszij een laag muurtje en twee taxusbomen. In
1882 werd een nieuw bakstenen knekelhuis ten noordoosten op het
kerkhof opgericht.

calvariebergen,
kapittelkerken,
kerkhoven,
ossuaria,
parochiekerken

13de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
12de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

romaans,
gotiek,
neoclassicisme,
neogotiek

142499

Reeks arbeiderswoningen

Oudenaarde

Eine

Fabrieksstraat 15‐19 (Oudenaarde)

Arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw in
spiegelbeeldschema, van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, met beraapte gevel op gecementeerde, met breukstenen
afgelijnde plint. Links, breed woonhuis van vier traveeën.

arbeiderscités,
cafés

tweede helft
19de eeuw

142500

Brouwerij Cnudde

Oudenaarde

Eine

Fabrieksstraat 8 (Oudenaarde)

boerenwoninge eerste helft
Bakstenen brouwerijcomplex van twee en drie bouwlagen onder
n, brouwerijen, 19de eeuw,
zadeldak, in de 19de eeuw zeepziederij. Ten noordoosten, achterin
vierde kwart
gelegen boerenwoning van het dubbelhuistype uit de eerste helft van ziederijen
19de eeuw, na
de 19de eeuw.
WO II

142498

Reeks arbeiderswoningen

Oudenaarde

Eine

Fabrieksstraat 9‐13 (Oudenaarde)

Arbeiderswoningen van circa 1920, van twee traveeën en twee
bouwlagen in repeterend schema onder zadeldak.

arbeiderscités

interbellum

142519

Werkplaats in art‐decostijl

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 19 (Oudenaarde)

Dubbelhuis in art‐decostijl van eind 1930. Baksteenbouw van twee
bouwlagen, op arduinen plint, onder pseudomansardedak met drie
dakkapelletjes. Markante erker en ijzeren leuningen, links garage in
verhoogde travee.

werkplaatsen

interbellum

art deco

142520

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 21 (Oudenaarde)

Rijhuis in nieuwe zakelijkheid van eind 1930. Baksteenbouw op een
plint van geglazuurde tegels, onder pseudomansardedak met
dakkapel. Rechts gemarkeerd door breed balkon met ijzeren leuning
en glazen erker waarboven balkon.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

142521

Villa

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 24 (Oudenaarde)

Onderkelderde villa uit het interbellum, in cottagestijl. Vier traveeën villa's
(bouwkundig
en twee bouwlagen onder schilddak. Tweede bouwlaag
gecementeerd en witgeschilderd. Tweede travee met erker over twee erfgoed)
bouwlagen onder pseudotentdak.

interbellum

cottagestijl

142522

Burgerhuizen

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 26‐28
(Oudenaarde)

burgerhuizen
Burgerhuizen onder zadeldak van respectievelijk twee en drie
traveeën en twee bouwlagen met bakstenen gevel uit de 19de eeuw,
met gele bakstenen banden en vernieuwde rechthoekige vensters
met I‐balken met rozetten. Tweede bouwlaag met tegeltableaus met
papegaaien in de boogvelden van de rondboog.

19de eeuw

142523

Directeurswoning

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 51 (Oudenaarde)

directeurswonin interbellum
Vroegere directeurswoning van de bijhorende vroegere weverij
Cambier ‐ Van den Hende. Gerenoveerde villa in cottagestijl van circa gen, hekken,
hekpijlers
1925 met schilddak, links en rechts verspringend tot zadeldak.

142524

Reeks arbeiderswoningen

Oudenaarde

Eine

Graaf van Landaststraat 78‐96
(Oudenaarde)

Arbeiderswoningen van circa 1925 horend bij de vroegere weverij
Cambier ‐ Van den Hende. Twee bouwlagen en twee traveeën in
spiegelbeeldschema met verankerde puntgevel en licht getoogde
muuropeningen.

arbeiderscités

142537

Hoeve in U‐vorm

Oudenaarde

Eine

Herlegem 4 (Oudenaarde)

Hoeve voornamelijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw met
hoofdgebouwen in U‐vormige opstelling in straatbocht gelegen met
rechts bakstenen hekpijler met beeldnis met beeldje van Sint‐
Antonius. Baksteenbouw met verankerde gevels onder pannen
zadeldaken.

tweede kwart
hekpijlers,
hoeven,
19de eeuw
schuren, stallen,
niskapellen

1374/1748

interbellum

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper)
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142538

Hof Craenevelde

Oudenaarde

Eine

Herlegem 8 (Oudenaarde)

Semigesloten vierkante hoeve met inplanting minstens opklimmend
tot het eerste kwart van de 18de eeuw. Grote baksteenbouw uit de
19de eeuw met voornamelijk gewitte verankerde gevels onder
pannen zadeldaken. Boerenwoning met erfgevel op gecementeerde
plint met bossageblokken, tien traveeën en één bouwlaag met
gedichte licht getoogde vensters en brede rechthoekige vensters met
arduinen latei.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste kwart
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

142539

Arbeiderswoning

Oudenaarde

Eine

Heurnestraat 17 (Oudenaarde)

Arbeiderswoning uit de tweede helft van 19de eeuw van vier
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Bakstenen
roodgeschilderde lijstgevel met kroonlijst en tandlijst op
grijsgeschilderde plint.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

142546

Arbeiderswoning

Oudenaarde

Eine

Heurnestraat 3 (Oudenaarde)

Arbeiderswoning van het dubbelhuistype van circa 1890 van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

142547

Villa in tuin

Oudenaarde

Eine

Heurnestraat 30 (Oudenaarde)

Achter in omhaagde en beboomde tuin gelegen villa uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw, toegankelijk via fraai ijzeren hek tussen
bakstenen hekpijlers met bolornamenten.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers,
hekken

eerste helft
20ste eeuw

142549

Burgerhuis

Oudenaarde

Eine

Heurnestraat 40 (Oudenaarde)

Onderkelderd burgerhuis van circa 1910 van drie traveeën en twee
bouwlagen onder verspringend zadeldak met twee klimmende
dakkapelletjes, links houten daklijst en rechts tuitgevel. Links
aanbouwsel van anderhalve bouwlaag met segmentbogige poort
onder half schilddak.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

142602

Burgerhuis

Oudenaarde

Eine

Kapittelstraat 7 (Oudenaarde)

Achterin gelegen dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, burgerhuizen,
wagenhuizen
voormalige pastorie ingeplant op de plaats van de vroegere
omgrachte pastorie. Bepleisterde gevel met kroonlijst vereenvoudigd
na 1975, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Ten
noorden, vroeger wagenhuis, uitgebreid in het vierde kwart van de
19de eeuw.

142643

Hof Blancke

Oudenaarde

Eine

Kelderstraat 3 (Oudenaarde)

Semigesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf, in kern uit het vierde
kwart van de 18de eeuw en aangepast in de eerste helft van de 19de
eeuw. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken, dienstgebouwen met
gewitte gevel met tandlijst op gepikte plint. Boerenwoning van twee +
acht traveeën en één bouwlaag, wagenhuis uit de 19de eeuw,
dwarsschuur met gedichte rechthoekige veldpoorten en bakhuis.

boerenwoninge
n, hoeven,
opslagplaatsen,
schuren, serres,
wagenhuizen,
bakhuizen

142735

Hoeve 't Withof

Oudenaarde

Eine

Marollestraat 12 (Oudenaarde)

Diep achterin gelegen; vroeger gesloten heden U‐vormige hoeve uit
het vierde kwart van de 18de eeuw. Boerenwoning van acht traveeën
en anderhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak. Halve bouwlaag;
alternerend blinde lunetten. Jaartal 1798 in gevelsteen in rechter
zijwand van de poortdoorrit.

boerenwoninge vierde kwart
n, wagenhuizen, 18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen

142736

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Eine

Marollestraat 13 (Oudenaarde)

Achterin gelegen voormalige hoeve met losse bakstenen
hoevegebouwen onder pannen zadeldaken uit het tweede kwart van
de 19de eeuw. Boerenwoning van zes traveeën met verankerde
witgeschilderde erfgevel met tandlijst op gecementeerde plint.
Wagenhuis, dwarsschuur en lage stallen van vijf en twee traveeën
onder verspringend zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142764

Maalderij

Oudenaarde

Eine

Molenstraat 32A (Oudenaarde)

Maalderij en stapelruimte van acht traveeën en anderhalve bouwlaag
onder verspringend zadeldak en opgericht in het eerste kwart van de
20ste eeuw. Ingebouwd kapelletje op de afgekante hoektravee, met
geschilderde spitsboogvormige nis en negblokken bekroond met kruis

eerste helft
maalderijen,
opslagplaatsen, 20ste eeuw
gevelniskapelle
n

1375/1748

datering

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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142823

Herenhuis

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 101 (Oudenaarde)

Herenhuis uit eind 19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw en deel uitmakend herenhuizen,
van vroegere zeepziederij. Vijf + één travee en twee bouwlagen onder ziederijen
zadeldak met één dakkapel; gecementeerde lijstgevel op arduinen
plint.

142824

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 124‐126, 124A
(Oudenaarde)

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met losse bestanddelen,
gekasseid en met gras begroeid erf. Dwarsschuur onder zadeldak met
centrale korfboogpoort. Achterin gelegen onderkelderde
boerenwoning van circa 1840 van zes traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak. Stal en vroeger wagenhuis onder mank zadeldak met
duivenhok.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
duivenverblijve
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142825

Herenhuis

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 128 (Oudenaarde)

Eertijds majestueus woningcomplex minstens uit de tweede helft van
de 17de eeuw, tijdens beide Wereldoorlogen beschadigd en
grotendeels heropgebouwd circa 1920 en circa 1940. Volledig
ommuurde tuin met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met
bolornamenten. Achterin een arduinen en bakstenen zitbank met
inscriptie van jaartal 1680 en wapensteen. Koetshuis uit de eerste
helft van de 19de eeuw, onder zadeldak. Lange serre met centrale
ingang en ijskelder.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
ijskelders,
koetshuizen,
omheiningsmur
en, serres,
tuinbruggen,
gevelniskapelle
n, vierscharen

142826

Wasserij Blanka

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 139 (Oudenaarde)

Herenhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw, vroegere wasserij herenhuizen,
wasserijen
van vijf plus drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringend
zadeldak. Dubbelhuis met heden beraapte lijstgevel op arduinen plint,
begane grond met imitatiebanden.

142827

Eclectisch burgerhuis

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 164 (Oudenaarde)

burgerhuizen, voor WO I
Eclectisch onderkelderd burgerhuis, naar verluidt voormalige
brouwerswoning, gedateerd 1900. Vier traveeën en twee bouwlagen brouwerswonin
onder zadeldak en bakstenen lijstgevel met klossen, belijnende puilijst gen
op plint in rustica.

142828

Herberg Sint‐Elooi

Oudenaarde

Eine

Nestor De Tièrestraat 197 (Oudenaarde)

Groot hoekhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw, vroegere
herberg van vijf traveeën, twee bouwlagen en mezzanino onder
zadeldak. Paviljoen ten zuiden, achterin de tuin.

herbergen,
derde kwart
tuinpaviljoenen 19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142829

Station Eine

Oudenaarde

Eine

Ohiostraat 174 (Oudenaarde)

Landelijk stationsgebouw op de lijn Gent‐Ronse, in het eerste kwart
van de 20ste eeuw gebouwd ter vervanging van het oude station,
zwaar beschadigd in 1918. Langgerekt gebouw onder afgewolfde
bedaking met asymmetrische gevelindeling, uit bruine baksteen
opgetrokken geleed door gele baksteenbanden op arduinen plint.

stationsgebouw interbellum
en

142830

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Eine

Ohiostraat 178 (Oudenaarde)

Hoeve van circa 1830 met losse bestanddelen en gekasseid erf.
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak en
flankerend dienstgebouw ten oosten. Ten zuidoosten, L‐vormige
dwarsschuur onder zadeldak, oostelijk deel met schijnvoegen.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

142831

Burgerhuis

Oudenaarde

Eine

Ohiostraat 213 (Oudenaarde)

Onderkelderd dubbelhuis van circa 1890, van drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak; modillons en bakstenen lijstgevel belijnd
met arduinen puilijst en tegelrij met bloemmotief.

vierde kwart
19de eeuw

142832

Bizonbeelden en gedenkplaten van de
Ohiobrug

Oudenaarde

Eine

Ohiostraat zonder nummer, zonder
nummer (Oudenaarde)

Ter nagedachtenis van de Slag aan de Schelde schonk de Amerikaanse bruggen,
gedenktekens,
staat Ohio een brug als oorlogsgedenkteken, de Thirty‐seventh
Division Memorial Bridge, op de plaats waar de Amerikaanse troepen beelden
de Schelde overstaken. Op de brug werden bizonbeelden en
gedenkplaten aangebracht. De brug werd vernield tijdens de Tweede
Wereldoorlog maar later terug opgebouwd, inclusief beelden en
gedenkplaten.

na WO II

1376/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

eclecticisme

eclecticisme

art deco

Walker and Weeks (Ontwerper),
De Decker Jos (Uitvoerder),
Lahalle Pierre (Uitvoerder), Levard
Georges (Uitvoerder), Moreau‐
Vauthier Paul (Uitvoerder)
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142835

Boerenarbeiderswoning

Oudenaarde

Eine

Omloop 58‐60 (Oudenaarde)

Boerenarbeiderswoning uit het derde kwart van de 19de eeuw,
vroeger twee heden één woonhuis van drie + drie traveeën onder
zadeldak en verankerde witgeschilderde gevel met muizentand op
gepikte plint met schijnvoegen.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

142837

Hof Godefrood

Oudenaarde

Eine

Ooikestraat 17 (Oudenaarde)

Aan de straat gelegen U‐vormige hoeve met losse bestanddelen, in
kern uit de 18de eeuw en later aangepast. Hoge dwarsschuur uit de
19de eeuw onder afgewolfd zadeldak. Vooraan middenin erf gelegen
naar het zuiden georiënteerde duiventoren uit de tweede helft van de
19de eeuw op regenput.

boerenwoninge
n, schuren,
waterputten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
duiventorens

142838

Boerenwoning

Oudenaarde

Eine

Ooikestraat 5 (Oudenaarde)

Achterin de tuin gelegen boerenwoning uit de tweede helft van de
19de eeuw. Vier traveeën onder zadeldak met rechts aanbouwsel
onder lessenaarsdak en links poort onder quasi plat dak.

boerenwoninge tweede helft
n
19de eeuw

142893

Herenhuis

Oudenaarde

Eine

Serpentsstraat 2 (Oudenaarde)

voor WO I
Groots onderkelderd herenhuis, gebouwd circa 1910 achterin grote herenhuizen,
omheiningsmur
volledig ommuurde beboomde tuin. Zeven traveeën en twee
bouwlagen gescheiden door een geprofileerde cordon onder gewolfd en
schilddak. Bakstenen lijstgevel met muizentand, klassiek hoofdgestel
en hoeklisenen, versierd met gele baksteenlijsten op gecementeerde
plint.

142894

Villa Ten Dyckbos

Oudenaarde

Eine

Serpentsstraat 8 (Oudenaarde)

Monumentale villa in eclectische stijl van 1913 in beboomde tuin
afgesloten door heg. Onderkelderd bakstenen gebouw van twee
bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen en oeils‐de‐boeuf.
Rechthoekig grondplan met ten westen, flankerende polygonale
traptoren onder piramidaal dak met belvedère.

142892

Reeks dorpswoningen

Oudenaarde

Eine

Serpentsstraat 93‐109 (Oudenaarde)

Symmetrisch ensemble van rijhuizen uit het eerste kwart van de 20ste dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw
eeuw van één + twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldaken. Bakstenen gevels en gele bakstenen banden op
gecementeerde plint.

142896

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Eine

Sint‐Hilariuslindestraat 5 (Oudenaarde)

Aan de straat gelegen hoeve, minstens uit het tweede kwart van de
19de eeuw met stallen, dwarsschuur en bakhuis.

schuren, stallen, tweede kwart
19de eeuw
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142946

Hoeve

Oudenaarde

Eine

Veerkouterstraat 1 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type uit de tweede helft van de 19de
eeuw, op het eind van de voorts onbebouwde doodlopende straat.
Losstaande bakstenen boerenwoning van vijf traveeën onder
afgewolfd pannenzadeldak. Bakstenen bedrijfsgebouwen onder
pannen zadeldaken, aaneengesloten in U‐vorm. Ten noordoosten,
vleugel met wagenhuis en stallen.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
wagenhuizen

142289

Arbeiderswoning

Oudenaarde

Ename

Abdijsteeg 1‐2 (Oudenaarde)

Ondiepe gewitte bakstenen arbeiderswoning van twee bouwlagen en arbeiderswonin 19de eeuw
vier traveeën, onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Gesloten straatgevel gen
enkel voorzien van rechthoekige deuropening met sporen links van
een gedichte boog.

142290

Arbeiderswoning

Oudenaarde

Ename

Abdijsteeg 4 (Oudenaarde)

Arbeiderswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw; links palend aan de
druivenserre van het Huis Beaucarne.

142291

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 13 (Oudenaarde)

19de‐eeuws burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen, 19de eeuw
paardenstallen,
zadeldak met beperkte interieurelementen wijzend op de in
serres
oorsprong oudere kern van twee samengevoegde woningen.
Ingekorte kwartronde serre achterin de tuin. Rechts kleine zijdelingse
aanbouw met vroegere paardenstal.

1377/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

18de eeuw,
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

voor WO I

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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142292

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 15 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak met burgerhuizen
midden 19de‐eeuwse voorgevel waarachter nu voornamelijk een
recente nieuwbouw schuilgaat.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142293

Herenhuis in rococostijl

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 17‐19 (Oudenaarde)

Herenhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën uit de eerste helft herenhuizen
of midden 18de eeuw; gesplitst in een woning van vier traveeën met
pannen zadeldak en een woning van drie traveeën met leien zadeldak.
Koetspoort in rechter travee gevat in golvende gebogen omlijsting
met opvallende schelpvormige sluitsteen tussen festoenen onder een
gebogen kroonlijst.

eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

rococo

142294

Ensemble van twee burgerhuizen

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 32‐34 (Oudenaarde)

burgerhuizen,
Huis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak, deels
opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met aanpassingen winkels
uit uit de eerste helft van de 19de eeuw en wijzigingen uit de eerste
helft van de 20ste eeuw, onder meer gevelcementering en
verbouwing van twee traveeën tot winkelpui.

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

rococo

142295

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 33 (Oudenaarde)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw, met oudere kern minstens uit laat‐
18de eeuw. Beraapte lijstgevel op hardstenen plint. Tussen de twee
voorste bovenkamers bewaarde gepolychromeerde huiskapel.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

142296

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 36 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen,
hekken,
art‐decogetinte voorgevel van circa 1930. Voortuintje met laag
ijzeren hek aan gemetste pijlers en omheining met ijzeren leuningen hekpijlers
op gemetste basis.

142297

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 38 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
grijsgeschilderde lijstgevel op donkergrijze plint en met
rondboogvormige muuropeningen. Gewitte bakstenen achtergevel
met haakse aanbouwen.

dorpswoningen, eerste helft
schuren, stallen 19de eeuw

142298

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 52 (Oudenaarde)

Hoog burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd zadeldak, gebouwd circa 1910. Lijstgevel met
enkelhuisopstand voorzien van gebroken wit geglazuurd
gevelparement contrasterend met hardsteen.

notariswoninge voor WO I
n, burgerhuizen

142299

Modernistisch burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 55 (Oudenaarde)

Rijhuis met geel bakstenen gevelparement, naar verluidt gebouwd in burgerhuizen
1945; vormgeving nog aansluitend bij de woningbouw in nieuwe
zakelijkheid uit het interbellum.

na WO II, WO II modernisme

142300

Eclectisch burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 57 (Oudenaarde)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Voorgevel burgerhuizen
met eclectische inslag voorzien van jaartal 1899 in witgeschilderde
cijfers onder het centrale dakvenster.

vierde kwart
19de eeuw

142301

Notariswoning

Oudenaarde

Ename

Abdijstraat 68 (Oudenaarde)

Notariswoning uit eind 19de eeuw. Neoclassicistische bak‐ en
natuurstenen villa met opvallend volume gelegen in ruime
omringende beboomde tuin. Twee paar overhoekse vierkante
bakstenen hekpijlers met dekplaat en gewit ijzeren hekken in de haag
aan de straat. Hoofdgebouw bestaand uit een hoog dubbelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak. Links lagere
aansluitende vroegere conciërgewoning.

142311

Lagere school

Oudenaarde

Ename

Annekensstraat 10 (Oudenaarde)

Opgericht als privé‐schooltje door filantroop M. Van der Straeten eind lagere scholen
de jaren 1870. De bouwheer, weldoener van onder meer het klooster
van de Zusters van Barmhartigheid in de Martijn van Torhoutstraat,
schonk het gebouw in 1894 aan het klooster die er twee klassen van
hun school inrichtten tot 1910, nadien omgevormd tot woning.

tweede helft
19de eeuw

142313

Arbeiderswoningen

Oudenaarde

Ename

Annekensstraat 14, 18‐20, 30‐34
(Oudenaarde)

Zes arbeiderswoningen, die deel uitmaakten van een huizenrij van
twaalf dubbelhuizen van drie traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldaken, opgericht eind 19de eeuw door filantroop M. Van
der Straeten.

arbeiderscités

vierde kwart
19de eeuw

1378/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
notariswoninge
n

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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142312

Reeks arbeiderswoningen

Oudenaarde

Ename

Annekensstraat 7‐21 (Oudenaarde)

arbeiderscités
Diephuizen van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldaken, opgericht in het begin van de 20ste eeuw door L.
Beaucarne. Aanvankelijk bakstenen puntgevels met centraal
zoldervenster; getoogde muuropeningen en uitspringende bakstenen
druiplijsten.

142340

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Beaucarnestraat 13 (Oudenaarde)

Overblijvend gedeelte van een landelijke dorpswoning, waarschijnlijk dorpswoningen 18de eeuw
van een vroegere herberg of hofstede. Breedhuis van aanvankelijk
acht en heden nog vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
18de eeuw.

142341

Onderwijzerswoning

Oudenaarde

Ename

Beaucarnestraat 15 (Oudenaarde)

Kern van één bouwlaag en vier traveeën uit 18de eeuw,
oorspronkelijk één geheel met nummer 13; in 1928 werd de
onderwijzerswoning gedeeltelijk gesloopt en herbouwd tot nieuwe
onderwijzerswoning met bovenverdieping, naar ontwerp van
architect G. Decordier van 1927.

142342

Gemeenteschool

Oudenaarde

Ename

Beaucarnestraat 17 (Oudenaarde)

lagere scholen
Bestaande gemeenteschool van één bouwlaag en vijf traveeën
waarschijnlijk gebouwd circa 1900, in 1938 na sloping van de
voorgevel aangepast en verhoogd naar ontwerp van architect G.
Decordier van 1937. Hoog bakstenen schoolgebouw van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak. Achterin op de speelplaats,
vroegere bewaarklas gebouwd naar ontwerp van architect G.
Decordier van 1929. Gebouw van één verdieping en drie traveeën
onder zadeldak tussen zijtrapgevels.

142343

Herenhuis Beaucarne met tuin en
druivenserre

Oudenaarde

Ename

Beaucarnestraat 9 (Oudenaarde)

Deels in kern opklimmend tot een woning uit de eerste helft van de
18de eeuw, in 1751 door J. Beaucarne verbouwd en circa 1800
uitgebreid. Woning van twee bouwlagen en elf traveeën onder
zadeldak met rond de binnenplaats bijgebouwen uit de eerste helft
van de 19de eeuw, waaronder een koetshuis. Diepe tuin met
tuinpaviljoen en bomen die teruggaan tot de 18de eeuw. Met de
achtergevel aan de Abdijsteeg palende druivenserre met 18de‐
eeuwse druivelaars, in de jaren 1770 opgericht als oranjerie of
wintertuin.

koetshuizen,
herenhuizen,
tuinpaviljoenen,
tuinen,
oranjeries,
wintertuinen,
serres,
klimplanten

142489

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Enameplein 12 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak,
wellicht uit 18de eeuw met een in de 19de eeuw licht aangepaste
voorgevel. Centrale deurtravee gemarkeerd door houten dakkapel
met spiegelboogvormig houten zolderluik onder overstekend
driehoekig fronton met pronknaald.

dorpswoningen 18de eeuw

142490

Burgerhuis

Oudenaarde

Ename

Enameplein 14 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
oudere 18de‐eeuwse kern van één bouwlaag, aangepast en verhoogd
met bovenverdieping waarschijnlijk in tweede helft 19de eeuw.
Achterbouwen met stallen en geïncorporeerde bakoven.
Achterliggende tuin met toegangshek tussen gemetste vierkante
hekpijlers bekroond door hardstenen dekplaat en dito ornament.

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers,
stallen

142491

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Enameplein 16 (Oudenaarde)

Voorheen woning van hetzelfde type als nummer 12, eind de jaren
1950 gemoderniseerd. Bewaarde 18de‐eeuwse kern, namelijk
tonvormig overwelfde kelder onder bewaard niveau van vroegere
opkamer.

dorpswoningen 18de eeuw

142492

Pastorie Sint‐Laurentiusparochie met tuin Oudenaarde

Ename

Enameplein 18 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, omheiningsmur tweede helft
en, pastorieën, 17de eeuw,
in oorsprong mogelijk opklimmend tot eind 17de eeuw; volgens E.
pastorietuinen tweede helft
Beaucarne door Charles de Colins d'Heetvelde, abt van de Sint‐
18de eeuw
Salvatorsabdij herbouwd en verhoogd met een verdieping, wellicht in
1768. Huidige pastorie zijdelings palend aan de straat en met
omhaagd voortuintje vooruitspringend op het kerkhof.
Achterliggende beboomde pastorietuin aan Enameplein afgesloten
door gewitte bakstenen muur.

1379/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

onderwijzerswo 18de eeuw,
ningen
interbellum

Decordier Gilbert (Ontwerper)

neotraditioneel

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Decordier Gilbert (Ontwerper),
Wittebroodt Raoul (Ontwerper)

voor WO I,
interbellum,
vierde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Vitis vinifera

18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Decordier Gilbert (Ontwerper)
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142493

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Enameplein 8, 8B (Oudenaarde)

Vroeger dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, in kern uit 18de eeuw, aangepast midden 19de eeuw en in
de jaren 1960 omgevormd tot tweegezinswoning met wijziging van
de vensters en toevoeging van winkelpui.

dorpswoningen 18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

142497

Parochiekerk Sint‐Laurentius

Oudenaarde

Ename

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde) Eén van de twee kerken in de pre‐stedelijke nederzetting Ename
gebouwd onder de laatste Ottoonse vorst van het Duitse keizerrijk.
Na de inlijving van Ename in 1047 bij het graafschap Vlaanderen
geëvolueerd tot dorpskerk. Heden één van de gaafst bewaarde
vroegromaanse kerken van ons land, te dateren circa 1000 en tot op
heden gerekend tot de Maaslandse stijl, gebouwd naar Ottoonse
traditie. Sfeervol beboomd en met gras begroeid oud kerkhof met
omlopend pad. Kerkhofingang tussen lage gemetste vierkante
bakstenen pijlers met spiegeldecoratie.

142496

Marktkruis

Oudenaarde

Ename

marktkruisen
Enameplein zonder nummer (Oudenaarde) Marktkruis ter hoogte van de kerkhofingang en pastorie tussen het
groot en klein grasveld van het plein. Hardstenen kruis met zware
achtzijdige sokkel vooraan met jaartal 1778, op twee achtzijdige
voetplaten. Kruis zelf uit 19de eeuw met stralenkrans en decoratieve
beëindiging van de kruisarmen.

142495

Openbare pomp

Oudenaarde

Ename

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde) Openbare pomp, ongeveer midden het grasveld van het Enameplein. waterpompen
Achtzijdig hardstenen armpompomhulsel met piramidale bekroning
en bolornament.

142494

Schandpaal

Oudenaarde

Ename

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde) Schandpaal, vroeger opgesteld aan de grenslijn van de steenweg Aalst‐ schandpalen
Oudenaarde en het Enameplein en omringd door hekwerk, nu een
weinig achteruit midden een plantsoentje. Vermoedelijk laat‐18de‐
eeuwse schandpaal van hardsteen met vrij hoge, achtzijdige schacht
op dito sokkel; eindigend op vierkante dekplaat met bolbekroning.

142673

Huis Beernaert

Oudenaarde

Ename

Lijnwaadmarkt 20 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en aanvankelijk zeven traveeën,
heden vijf, onder schilddak met dakkapel, uit begin 19de eeuw. Links
aanpalende voormalige landelijke industriële aanbouw van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft tot
midden 19de eeuw met overwelfde kelder, mogelijke rest van oudere
constructie. Lager en haaks aangebouwd voormalig koetshuis van vier
traveeën onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

142674

Ensemble van dorpswoningen

Oudenaarde

Ename

Lijnwaadmarkt 22‐28 (Oudenaarde)

dorpswoningen eerste helft
Ensemble van dorpswoningen van anderhalve bouwlaag in
19de eeuw,
eenheidsbebouwing, respectievelijk drie dubbelhuisjes van drie
vierde kwart
traveeën en één enkel van twee traveeën, onder mank zadeldak,
19de eeuw,
waarschijnlijk opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw en
voor WO I
aangepast circa 1900. Verankerde en witgeschilderde gecementeerde
lijstgevel met schijnvoegen en grijsgeschilderde plint.

142675

Twee dorpswoningen

Oudenaarde

Ename

Lijnwaadmarkt 30‐32 (Oudenaarde)

Aaneenpalende enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken, uit vierde
kwart 19de eeuw.

142676

Industrieel gebouw

Oudenaarde

Ename

Lijnwaadmarkt 34 (Oudenaarde)

Voormalig landelijk industrieel gebouw, vroeger horend bij een
brouwerij en azijnfabriek, aldus vermeld op kaart van P. Vander
Maelen uit midden 19de eeuw. Vrijstaand huis van vier traveeën en
één bouwlaag op souterrain, onder zadeldak, waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 19de eeuw ‐ aanpassing van oudere kern.

gebouwen en
structuren voor
voedings‐ en
genotsmiddelen
productie

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

142677

Openbare pomp

Oudenaarde

Ename

Lijnwaadmarkt zonder nummer
(Oudenaarde)

Op de Lijnwaadmarkt staat een ouderwetse openbare pomp in
gietijzer uit de 19de eeuw. Het klein monument vormt een beeld‐ en
karakterbepalend accent.

waterpompen

19de eeuw

1380/1748

calvariebergen,
heiligenbeelden
, kerkhoven,
Mariagrotten,
parochiekerken,
omheiningsmur
en

datering

12de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
10de eeuw,
eerste helft
11de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

romaans,
neoromaans

plantensoort

context

persoon

Van Acker & Partners
(Ontwerper), van Driessche Roger
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

gebouwen voor 19de eeuw,
vanaf 1975
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
herenhuizen,
koetshuizen

Mas Carlo (Ontwerper)
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142737

Brouwerswoning

Oudenaarde

Ename

Martijn van Torhoutstraat 140, 138A
(Oudenaarde)

C. Bouckaert nam in de jaren 1880 een hier bestaande brouwerij over
en verbouwde ze grotendeels in het vierde kwart van de 19de eeuw
en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan de straat richtte hij in
1892 een nieuwe brouwerswoning op. Imposant en breed dubbelhuis
in eclectische stijl, van zes traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Breed ijzeren toegangshekken rechts tussen vierkante
bakstenen hekpijlers. Aan weerszij van de achterliggende tuin
overblijvende bijgebouwen van de begin jaren 1980 gesloopte
brouwerij. Twee vleugels met stallen en koetshuizen uit begin 20ste
eeuw.

hekken,
hekpijlers,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
koetshuizen,
stallen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

142738

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Martijn van Torhoutstraat 147
(Oudenaarde)

Op de vooruitspringende oude rooilijn gelegen dorpswoning van zes
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, wellicht
aanpassing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van ouder huis.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

142739

Herberg Het Stadhuis

Oudenaarde

Ename

Martijn van Torhoutstraat 184‐186
(Oudenaarde)

Voormalig café en vroeger gemeentehuis, vermeld in 1789. Zou
opgericht zijn op de plaats waar voorheen de vierschaar gevestigd
was. Breedhuis van aanvankelijk negen traveeën en één bouwlaag,
heden twee rijhuizen van respectievelijk vijf en twee traveeën onder
zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 18de eeuw.

tweede helft
cafés,
gemeentehuize 18de eeuw
n, herbergen

142740

Klooster van de zusters van
barmhartigheid

Oudenaarde

Ename

Martijn van Torhoutstraat 190‐194
(Oudenaarde)

In 1889 betrokken zusters van barmhartigheid, afkomstig van het
moederhuis van de congregatie te Ronse, het herenhuis (nummer
190) geschonken door de juffrouwen Schautheer en richtten er een
klooster met school in. In de loop van de eerste helft van de 20ste
eeuw werden nieuwe schoolgebouwen opgericht ter vervanging van
de verworven beluikhuizen en landgebouwen op de rechtse
aanpalende percelen (nummers 192‐194). Toevoeging van nieuwe
schoolgebouwen achter de bestaande in 1993‐94 naar ontwerp van
architectenbureau Merchie‐Delobelle.

feestzalen,
herenhuizen,
kloosters,
lagere scholen,
poorten
(bijgebouwen)

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
vanaf 1975

142741

Kruisbeeld in kapel

Oudenaarde

Ename

Martijn van Torhoutstraat zonder nummer Kruisbeeld in open kapel op beplant omhaagd perceeltje. Toegang
(Oudenaarde)
tussen twee lage gemetste vierkante pijlers met arduinen dekplaat
aan de straat. Ondiepe kapel met driezijdige sluiting onder afgeronde
zinken bedaking, waarschijnlijk gebouwd in het derde kwart van de
19de eeuw.

wegkruisen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

142848

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Paardemarktstraat 24 (Oudenaarde)

Rijhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak,
vroeger een geheel vormend met een bijgebouw van de voormalige
hoeve Wallestraat nummer 161; in kern mogelijk uit de 18de eeuw,
doch daarvan afgesplitst en omgevormd tot woning in de tweede
helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen 18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

142849

Café Au repos des voyageurs

Oudenaarde

Ename

Paardemarktstraat 35 (Oudenaarde)

Dorpswoning van anderhalve bouwlaag en zes traveeën waarvan de cafés
derde een afgeschuinde hoektravee vormt, onder pannen zadeldaken.
Geelgeschilderde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op plint
in imitatie‐rustica en voorzien van jaarankers 1899 verwijzend naar
het bouwjaar.

142850

Dorpswoning

Oudenaarde

Ename

Paardemarktstraat 59 (Oudenaarde)

dorpswoningen, voor WO I
Dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, uit begin 20ste eeuw. Verankerde en licht grijsgeschilderde winkels
bakstenen lijstgevel met segmentboogvormige muuropeningen.

142898

Twee arbeiderswoningen

Oudenaarde

Ename

Sint‐Laurentiusstraat 1‐3 (Oudenaarde)

Twee gelijkaardige aaneenpalende bakstenen arbeiderswoningen van arbeiderswonin eerste helft
20ste eeuw
twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, uit gen
het eerste kwart van de 20ste eeuw.
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vierde kwart
19de eeuw

classicerende
barok, rococo

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Merchie ‐ Delobelle (Ontwerper)
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142899

Watermolen Abdijmolen

Oudenaarde

Ename

Sint‐Salvatorsstraat 5 (Oudenaarde)

Achterin staand vrij hoog rechthoekig bakstenen gebouwtje van twee hoeven,
tuinpaviljoenen,
traveeën diep, onder zadeldak, voorheen horend bij de Sint‐
Salvatorsabdij. jKorenwatermolen, opgericht vermoedelijk in de jaren watermolens
1870, partieel verscholen achter elektriciteitscabine van circa 1925.
Resten van achter aangebouwd L‐vormig bakstenen landelijk
bedrijfsgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, vroeger
onderdeel van de grote hoeve met brouwerij, stokerij en maalderij.

142900

archeologisch park van Ename

Oudenaarde

Ename

Sint‐Salvatorsstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

musea, kapellen vanaf 1975
Archeologisch park van Ename ‐ Stichting De Boever
Opgravingsterrein van circa 11 hectare begrensd ten westen door de (gebouwen en
structuren)
rechter oever van de gekanaliseerde Schelde, ten noorden door de
Lotharingenstraat, ten oosten door landbouwgronden palend aan de
muur van de vroegere abdijtuin die tevens de achterzijde van de
bebouwde percelen aan de westkant van de Abdijstraat begrenst, ten
zuiden door de Sint‐Salvatorsstraat en het tracé van een gedempte
Schelde‐meander.

142962

Hofstede en herberg de Swane

Oudenaarde

Ename

Wallestraat 161 (Oudenaarde)

boerenwoninge tweede helft
Voormalige hofstede en herberg, reeds vermeld in 1538 en
19de eeuw
n, herbergen,
voorkomend op de kaart van J. Bale van 1661‐63. Vroeger grotere
hoeven
hoeve van het semigesloten type, in de tweede helft van de 19de
eeuw gereduceerd tot een L‐vormig gebouwencomplex. Lange
boerenwoning van zes traveeën onder hoog pannen zadeldak, heden
met 19de‐eeuws uitzicht doch oudere kern.

142963

Landhuis

Oudenaarde

Ename

Wallestraat 18 (Oudenaarde)

Kasteeltje met voorgevel palend aan de voorste walgracht en met
voordeur door een lange smalle gemetste boogbrug over de brede
walgracht verbonden met de straat. Omhaagd goed met smal en
decoratief uitgewerkt toegangshek tussen zware, bepleisterde
gemetste vierkante hekpijlers op sokkel en afgedekt door een
hardstenen dekplaat met dito bolbekroning. Kasteeltje waarschijnlijk
van laatmiddeleeuwse oorsprong, minstens opklimmend tot de
tweede helft van de 17de eeuw of eerste helft 18de eeuw, doch
aangepast in de 19de eeuw en voornamelijk gewijzigd in de 20ste
eeuw.

142974

Café In de Klok

Oudenaarde

Ename

Wolvenstraat 1‐3 (Oudenaarde)

Café, aanvankelijk bestaand uit drie huisjes uit eind 19de eeuw, later dorpswoningen, vierde kwart
cafés
19de eeuw,
aangepast tot tweegezinswoning en gemoderniseerd. Brede
interbellum
middenpenant van rechter zijgevel aan Katteberg met opvallende
reliëfdecoratie namelijk vaasmotief met guirlandes en schild uit 1924.

142984

Hoeve

Oudenaarde

Ename

Zwijndries 70 (Oudenaarde)

Kleine voormalige hoeve. Zijdelings aan de straat palende
boerenwoning van vier traveeën onder schilddak, naar verluidt tot
begin 20ste eeuw met strodak, in kern mogelijk nog opklimmend tot
de 18de eeuw. Bescheiden gewit bedrijfsgebouw in L‐vorm onder
pannen zadeldaken, uit de 19de en de 20ste eeuw met
geïncorporeerde bakoven.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, hoeven,
20ste eeuw
bakhuizen

142985

Steegbeluik

Oudenaarde

Ename

Zwijndries 75‐79, 85 (Oudenaarde)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik met rij van arbeiderswoningen uit
begin 20ste eeuw.

beluiken

142316

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Heurne

Axelwalle 12 (Oudenaarde)

Aan de straat gelegen hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw
met losse bestanddelen en gekasseid erf. Baksteenbouw onder
pannen zadeldaken. Ten zuiden, boerenwoning gedeeltelijk
heropgebouwd in 1919. Ten westen, dwarsschuur met overhoekse
tandlijst en op de rechter zijgevel klein kapelletje met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje. Ten oosten, dwarsschuur met twee aansluitende
langsschuren.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw,
n, schuren,
gevelniskapelle interbellum
n, hoeven met
losse
bestanddelen

1382/1748

typologie

bruggen, hagen,
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
veranda's,
walgrachten

datering
eerste helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

19de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
interbellum, na
WO II

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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142317

Hof Pachtgoed

Oudenaarde

Heurne

Axelwalle 14 (Oudenaarde)

Achterin gelegen grote hoeve met losse bestanddelen en gekasseid
erf. Eertijds volledig omwald; nu rest nog een deel als vijver ten
noordoosten, aan de straatzijde. Na brand in 1698 heropgebouwde
hoeve en sedertdien verschillende keren verbouwd. Volgens andere
bron daterend van 1756. Resterend 18de‐eeuws L‐vormig
dienstgebouw onder zadeldak ten noordwesten;
ingebouwde duiventoren met trapgevel, oculus en 22 vluchtgaten.

vierde kwart
duifhuizen,
boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

142540

Burgerhuis

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 221 (Oudenaarde)

Burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen gevel met
baksteendecoratie op arduinen plint met rechthoekige vensters
opgenomen in rondbogige Brugse travee. Middelste travee
uitgebouwd als toren op geblokte pijlers en bekroond door
ingesnoerde spits met opengewerkte dakruiter.

burgerhuizen

142541

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 229 (Oudenaarde)

Pastorie van 1873 gelegen achterin kleine voortuin afgebakend door
laag bakstenen muurtje, voorheen met gietijzeren afsluiting;
beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren 1920
gedeeltelijk heropgebouwd. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen; lijstgevel met schijnvoegen, met segmentbogige
geprofileerde bogenlijst op beide bouwlagen. Grote ommuurde
achtertuin, deel van de kerkhofmuur.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw,
gevelniskapelle interbellum
n,
pastorietuinen

142542

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 233‐235 (Oudenaarde)

lagere scholen, derde kwart
Aan straat gelegen gemeenteschool en onderwijzerswoning uit de
onderwijzerswo 19de eeuw, na
jaren 1860, in de jaren 1950 uitgebreid. Bakstenen gebouw met
WO II
ningen
baksteenfriezen en baksteendecoratie op gecementeerde plint.
Centrale partij van twee traveeën en twee bouwlagen en flankerende
lage vleugels, respectievelijk onder tent‐ en schilddaken. Achterin
gelegen dwarse vleugel met dakruiter.

142543

Boerenwoning

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 239 (Oudenaarde)

Boerenwoning uit de jaren 1850 en uitgebreid in de tweede helft van boerenwoninge tweede helft
n
19de eeuw
de 19de eeuw, vernieuwde bakstenen gevel met tandlijst en
jaarankers 1875 op de voorgevel onder zadeldak.

142544

Villa Het Kasteeltje

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 253 (Oudenaarde)

Indrukwekkende villa in neogotische en eclectische stijl, opgetrokken
in 1901 naar ontwerp van architect J. Bosschaert. Mooie tuin, aan de
straat afgesloten door gietijzeren hekken aan decoratief uitgewerkte
pijlers van baksteen en arduin. L‐vormige paardenstallen met
duiventoren in het midden en rechts lager koetshuis, harmoniërend
met woonhuis qua materiaal en stijl, accent op volumewerking. Kapel
uit 1757 barokgetinte gevel, aan de straatkant gelegen en
geïncorporeerd in de tuin.

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed), tuin‐
en
parkbeplantinge
n, duifhuizen

eclecticisme

142545

Vrij meisjesschool in neogotische stijl

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 255 (Oudenaarde)

Vrije meisjesschool in neogotische stijl van 1880. Bakstenen geheel
van onderwijzerswoning en lokalen met decoratief uitgewerkte
tandlijst, sierankers en travee‐nissen op bepleisterde plint. Links
onderwijzerswoning van drie Brugse traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Rechts aanleunende leslokalen van zes traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Links aansluitend, kapel opgericht in
1947.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw, na
WO II
ningen,
gevelniskapelle
n, kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek

1383/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

Bosschaert J. (Ontwerper)
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142548

Hoeve Hof ten Toren

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat 311 (Oudenaarde)

Nagenoeg volledig gesloten hoeve met gekasseid erf, op de westelijke
weide een kruisbeeld. Gekasseide dreef tot de toegangspoort,
gedateerd 1731, zie cartouche. Dwarsschuur met lagere stallen en
vervallen bakhuis minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw.
Toren tussen twee aanbouwen, minstens van 1641, waarschijnlijk ter
vervanging van een toren uit de 11de tot 12de eeuw. Westelijk
vleugel minstens van 1641 en duidelijk één geheel vormend met de
toren. Oostelijke vleugel, woongedeelte uit de 19de eeuw op oudere
kern, afgebrand tijdens de Eerste Wereldoorlog en hoger
heropgebouwd in 1919.

kruisen, hoeven,
boerenwoninge
n, dreven,
kasseiwegen,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
torens

18de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

142550

Parochiekerk Sint‐Amandus

Oudenaarde

Heurne

Heurnestraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Georiënteerde neogotische parochiekerk van 1922 naar ontwerp van parochiekerken, interbellum,
WO II
architect H. Valcke met vroeger omringend ommuurd kerkhof. Aan de kerkhoven
buitenkant beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog; toren
heropgebouwd in 1941 door H. Valcke. Driebeukige neogotische
basiliek, schip van vier traveeën, vijfhoekig koor met flankerende
sacristie en vierkante toren boven het portaal.

142551

Hoeve in U‐vorm

Oudenaarde

Heurne

Heuvel 15 (Oudenaarde)

Hoeve aan straat gelegen achterin breed sierlijk gietijzeren hek, U‐
vormige dienstgebouwen en vrijstaand woonhuis. Baksteenbouw op
arduinen plint met verankerde gevels onder zadeldaken, in 1919‐
1920 opgetrokken. Dienstgebouwen met overhoekse tandlijst;
getoogde deuren en grote rechthoekige poorten.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

142601

Boerenwoningen

Oudenaarde

Heurne

Kabienstraat 2‐3 (Oudenaarde)

Boerenwoningen van één bouwlaag minstens uit het tweede kwart
van de 19de eeuw, eertijds wellicht in drie en nu in twee woningen
ingedeeld.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

142314

Restanten gotische kerk

Oudenaarde

Leupegem

Armenlos 3 (Oudenaarde)

Vroeger parochiekerkje voorin gedeeltelijk ommuurde grote
beboomde tuin gelegen, naar het zuiden georiënteerd. In 1828
worden kerk, omringende ommuurde kerkhof en andere
kerkgoederen verkocht. Toren werd afgebroken in 1830; schip tot
woningen verbouwd. Twee zandstenen zuilen uit de 16de eeuw
bleven deels bewaard.

omheiningsmur tweede kwart
17de eeuw,
en,
parochiekerken eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum,
derde kwart
19de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

142315

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Armenlos 4‐5, 6 (Oudenaarde)

Groot herenhuis uit 1815 van zes + twee traveeën en twee bouwlagen tuinpaviljoenen, derde kwart
19de eeuw,
onder schilddak, opgetrokken in empirestijl. Achterin de tuin gelegen herenhuizen,
eerste kwart
serres
parabolische serre. Bakstenen tuinpaviljoentje van circa 1860 in
19de eeuw
neogotische stijl, gelegen in uiterste zuiden van de tuin aan de
spoorweg.

142431

Burgerhuis

Oudenaarde

Leupegem

Diependale 45 (Oudenaarde)

Huis van de jaren 1930, met art‐deco‐inslag, van vier traveeën en
twee bouwlagen met dakverdieping onder mansardedak. Op begane
grond bekleed met zwarte geglazuurde tegels op decoratieve bruine
marmerplaten. Accent op materiaal‐ en kleurcontrasten en
geometrische belijning.

burgerhuizen

interbellum

142432

Burgerhuis

Oudenaarde

Leupegem

Diependale 47 (Oudenaarde)

Rijhuis van 1925 met art‐nouveau‐invloed. Gele bakstenen lijstgevel
met grijze baksteenbanden op arduinen plint onder mansardedak,
links twee oeils‐de‐boeuf met sierlijke omlijsting en rechts brede
dakkapel.

burgerhuizen

interbellum

1384/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
De Marès Emile (Ontwerper)

neogotiek

gotiek,
renaissance

neogotiek,
empire

Valcke Henri (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

142435

Hoekhuis in nieuwe zakelijkheid

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 1
(Oudenaarde)

Hoekhuis van de jaren 1930 in nieuwe zakelijkheid met bakstenen
lijstgevel onder plat dak, twee bouwlagen met afgekante hoek op
plint bekleed met zwarte geglazuurde tegels.

cafés

interbellum

modernisme

142436

Parochiekerk Sint‐Amandus

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 2
(Oudenaarde)

Zuidelijk georiënteerde parochiekerk van 1830 in neoclassicistische
stijl, ter vervanging van en deels bekostigd door verkoop van de
oudere kerk in Armenlos; een deel van het vroegere kerkmobilair
werd hergebruikt, alsook het torenkruis.

grafkapellen,
tweede kwart
parochiekerken 19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142437

Neoclassicistische villa

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 21
(Oudenaarde)

Villa uit de tweede helft van de 19de eeuw van zeven + drie
dieperliggende traveeën en twee bouwlagen onder schilddak in grote
beboomde tuin, afgesloten door bakstenen muurtje met ijzeren
afsluiting en sierlijk gietijzeren hek gevat tussen ronde bakstenen
pijlers met bolornamenten.

tweede helft
hekken,
hekpijlers, villa's 19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed)

142438

Landhuis

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 23
(Oudenaarde)

Vroeger landhuis achterin bakstenen muurtje met ijzeren afsluiting en
dito hek tussen vierkante bakstenen pijlers gelegen met grote
beboomde tuin, opgetekend in Landboek Leupegem 1783, doch
aangepast in de loop van de 19de eeuw en circa 1900. Onderkelderd
bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddaken. Onderkelderd bakstenen gebouw van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder schilddaken.

hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
stallen

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142439

Café 't Pleintje

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 3
(Oudenaarde)

Café van de jaren 1930, opgetrokken in art‐decostijl. Bakstenen
gebouw van twee bouwlagen onder plat dak met houten
gesculpteerde overstek. Symmetrische compositie. Cafépui op plint
met zwarte geglazuurde tegels.

cafés

interbellum

142440

Burgerhuis

Oudenaarde

Leupegem

Dokter Honore Dewolfstraat 8
(Oudenaarde)

burgerhuizen
Huis uit het vierde kwart van de 19de eeuw met omhaagd
voortuintje; drie traveeën en twee bouwlagen onder tentdak.
Middenrisaliet uitlopend op trapgeveltje met klein rondboogvenster.

142589

Schipperskerkje

Oudenaarde

Leupegem

Jan Baptist Eeckhoutskaai zonder nummer Vermoedelijk oud stapelhuis aan de vroegere Scheldekaai, minstens noodkerken,
opslagplaatsen
(Oudenaarde)
vanaf 1645 in het bezit van het armenbestuur van Leupegem.
Verschillende functies: kalkschuur, (nood)kerkje, in de jaren 1940
kolenmagazijn en in de jaren 1950 stapelhuis. Rechthoekige
eenbeukig gebouwtje achterin een grasplein gelegen, in kern
minstens uit de 11de tot de 12de eeuw. Onregelmatige blauwe
Doornikse steen en zijpuntgevels afgewerkt met baksteen onder meer
voor vlechtingen onder steil zadeldak.

142667

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 14 (Oudenaarde)

Herenhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw van zes traveeën en afspanningen,
twee bouwlagen onder zadeldak. Rechthoekige deur onder bovenlicht brouwerijen,
gevat in arduinen omlijsting waarboven gietijzeren balkon bekroond herenhuizen
door architraaf gestut door rijkelijk gesculpteerde consoles.

derde kwart
19de eeuw

142668

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 17 (Oudenaarde)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, links herenhuizen
dakkapel met driehoekig fronton onder zadeldak. Enkelhuis uit het
vierde kwart van de 19de eeuw met bepleisterde lijstgevel op
arduinen sokkel en puilijst.

vierde kwart
19de eeuw

142669

Burgerhuis en brouwerij De Kroon

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 20 (Oudenaarde)

Burgerhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw van voorheen acht afspanningen,
brouwerijen,
en nu zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, toen
burgerhuizen
samen met nummer 14 brouwerij en afspanning De Kroon.

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

142670

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 36 (Oudenaarde)

Herenhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw van zes traveeën en herenhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak; belijnende cordons en kroonlijst op
klossen.

derde kwart
19de eeuw

142671

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 40 (Oudenaarde)

Herenhuis van de jaren 1870 van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met decoratieve vorstkam en gelegen achterin
gekasseide oprit, toegankelijk via sierlijk gewit ijzeren toegangshek
tussen twee geprofileerde rijkelijk uitgewerkte ijzeren hekpijlers.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

1385/1748

neoclassicisme

art deco

vierde kwart
19de eeuw

11de eeuw,
12de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Colpaert H. (Ontwerper), Mas
Albert C. (Ontwerper)
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142672

Herenhuis

Oudenaarde

Leupegem

Leupegemstraat 45 (Oudenaarde)

Onderkelderd herenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van
vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Bepleisterde
lijstgevel, op begane grond imitatiebanden op arduinen plint.
Gietijzeren deur waarboven fijn uitgewerkt ijzeren balkon met
neoclassicistische inslag.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

142908

Arbeiderswoning

Oudenaarde

Leupegem

Smallestraat 1 (Oudenaarde)

arbeiderswonin derde kwart
Arbeiderswoning uit het derde kwart van de 19de eeuw van vier
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met sierankers en licht gen
getoogde vensters.

142909

Café Au Repos chez H. Colpaert

Oudenaarde

Leupegem

Sompelplein 33 (Oudenaarde)

Onderkelderd dubbelhuis van de jaren 1880 met verankerde beraapte cafés
lijstgevel op gecementeerde plint; vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

142910

Station Leupegem

Oudenaarde

Leupegem

Sompelplein 39‐43 (Oudenaarde)

Voormalig station op de lijn Gent‐Ronse van 1861, gebouwd in de
jaren 1860, circa 1875 heropgebouwd en circa 1880 uitgebreid.
Vleugel van één bouwlaag; voorheen wachtzaal en dienstruimte,
rechts geflankeerd door volume van twee bouwlagen met
aanbouwsel; voorheen dienstruimte met loketten waarboven woning
van stationschef.

stationsgebouw tweede helft
19de eeuw
en,
stationschefwo
ningen

142950

Neogotische villa

Oudenaarde

Leupegem

Vlaamse Ardennendreef 37‐39
(Oudenaarde)

Afgelegen L‐vormige villa van de jaren 1890, opgetrokken in
neogotische stijl op terreinhelling, toegankelijk via smal gekasseid
baantje dwars doorheen glooiende weiden. Verankerde
baksteenbouw en pannen zadeldaken. Lijstgevel met tandlijst met
dropmotief en sierankers. Hoofdvleugel van vier Brugse traveeën en
één bouwlaag gemarkeerd door twee dakkapelletjes met houten
windvaan.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142957

Gemeentehuis Leupegem

Oudenaarde

Leupegem

Vontstraat 1 (Oudenaarde)

gemeentehuize interbellum
Het huidige pand, voormalig gemeentehuis, dateert van 1930 en
werd in laatneogotische stijl gebouwd in opdracht van burgemeester n
Dr. C.L.H. De Wolf. De plannen dateren reeds uit 1909 en zijn van de
hand van architect A. Massez. Ingehuldigd in 1932. Noordelijke
voorgevel geaccentueerd met dubbele bordestrap en drie
wapenstenen. Ronde traptoren in de oksel, onder spitsdak met
rondboogfries.

142958

Herberg Den Snuifpot

Oudenaarde

Leupegem

Vontstraat 50 (Oudenaarde)

herbergen
Herberg uit de tweede helft van de 18de eeuw. In 1783 slechts één
vleugel, tijdens de 19de eeuw uitgebreid tot U‐vormig bakstenen
geheel van twee bouwlagen onder pannen bedaking met verankerde
en gewitte gevels op gepikte plint.

142964

Watermolen Nonnenmolen

Oudenaarde

Leupegem

Watermolenstraat 3 (Oudenaarde)

De Nonnenmolen was een graanmolen; in 1578 vermeld als koren‐ en
oliemolen. In 1580‐1582 totaal vernield en volledig heropgebouwd in
1586. Geheel van boerenwoning tegen molengebouw met
watermolen, alleenstaande dwarsschuur en ten zuiden, bakhuis op
eiland. Bakstenen vleugel uit de tweede helft van de 18de eeuw op
gepikte plint onder zadeldaken met molengebouw en boerenwoning.
Boerenwoning van één vooruitspringende + zes traveeën en één
bouwlaag, naar verluidt gedateerd 1614 op binnendeuromlijsting.

bakhuizen,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
moestuinen,
molenaarswoni
ngen, schuren,
sluizen,
watermolens

142374

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Blote 14 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type, deels opklimmend tot de 18de
eeuw met toevoegingen en aanpassingen uit de tweede helft van de
19de eeuw en begin 20ste eeuw. Heden met winkel aan de straat,
rechts palend aan bedrijfsgebouw met poort en doorrit naar erf.
Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën parallel aan de
straat, opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw,
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
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stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

neogotiek

neogotiek

Massez Albert (Ontwerper)
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142378

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Boskant 17 (Oudenaarde)

Deels gemoderniseerde hoeve van het semigesloten type. De L‐
vormige zuidoostvleugel met gewitte bakstenen gevels vertoont aan
de straatzijde, tussen de afgeronde gevelhoek en de toegangspoort,
een beglaasde omlijste rondboogvormige gevelnis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje.

hoeven,
gevelniskapelle
n

142379

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Boskant 2 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type met bakstenen gebouwen opgesteld
in U‐vorm aan grotendeels gekasseid binnenerf. Twee hoge, vierkante
bakstenen pijlers aan de straat, beide door een muur verbonden met
achterliggende stalvleugel uit de tweede helft van de 19de eeuw,
markeren de rechthoekige toegangspoort ervan met doorrit naar het
erf. Lange boerenwoning van negen traveeën onder zadeldak
voorheen met slechts één bouwlaag, vermoedelijk in de 18de eeuw,
en later bijgevoegde halve verdieping. Verder nog dwarsschuur en
bakhuis.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
bakhuizen,
gevelniskapelle
n

142380

Café Duivenlokaal De Bosduif

Oudenaarde

Mater

Boskant 25 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type uit de tweede helft van de 19de
eeuw. In U‐vorm opgestelde gewitte bakstenen hoevegebouwen
schuin ingeplant met open erfzijde naar de straat. Centraal in de gevel
van de linker vleugel, beglaasde rondboognis in grijsgeschilderde
bakstenen omlijsting met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld.

boerenwoninge 20ste eeuw,
tweede helft
n, cafés,
19de eeuw
hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

142381

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Boskant 32 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type, enigszins schuin ingeplant met
woning aan de straatkant voorzien van omhaagde voortuin. Huidige
hoevegebouwen voornamelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
doch uitgebreid en aangepast in begin 20ste eeuw. Boerenwoning uit
midden 19de eeuw, vergroot en aangepast in de eerste helft van de
20ste eeuw. Rechts aansluitende bedrijfsvleugel; gewitte bakstenen
straatgevel met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje in korfboognisje.

boerenwoninge
n, hoeven,
gevelniskapelle
n

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142389

Burgerhuis

Oudenaarde

Mater

Bronstraat 55 (Oudenaarde)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met
bouwjaar 1928 op boogsteen van deur. Art‐decogetinte oranje
bakstenen voorgevel met contrasterende gecementeerde
gevelelementen en hardstenen plint.

burgerhuizen

interbellum

142402

Neoclassicistisch burgerhuis en pijlerkapel Oudenaarde

Mater

Bruul 5 (Oudenaarde)

Neoclassicistisch getint burgerhuis in omringend beboomd park.
Blokvormig onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, van circa 1870. Pittoresk koetshuis met
stallen uit de tweede helft van de 19de eeuw in decoratieve
baksteenarchitectuur. Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje aan de rand van
de tuin in de straatbocht.

burgerhuizen,
koetshuizen,
stallen,
pijlerkapellen

neoclassicisme
tweede helft
19de eeuw, WO
I

142403

Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Oudenaarde

Mater

Bruul zonder nummer (Oudenaarde)

Open bakstenen wegkapel onder steil en laag reikend leien zadeldak, betreedbare
opgericht in 1936.
kapellen (klein
erfgoed)

142404

Boerenwoning

Oudenaarde

Mater

Bruullos 4 (Oudenaarde)

Zijdelings aan de straat palend boerenhuisje met rechts aansluitend
vijfdelig groengeschilderd ijzeren hekwerk. Lage, gewitte bakstenen
woning van vier traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de eerste
helft van de 19de eeuw.

142429

Tissenhovemolen

Oudenaarde

Mater

windmolens
Diepe Weg zonder nummer (Oudenaarde) Houten windmolen; korenmolen van het type staakmolen op lage
open teerlingen, gelegen in een zeer weids open landschap, op een 85
meter hoog plateau gevormd door de Molenkouter aan de grens met
Horebeke. Indrukwekkende molensite, exemplarisch als
oorspronkelijk en typisch molenlandschap.
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datering

interbellum

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

142447

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Duisbeke 18 (Oudenaarde)

Aan een buitenbocht van de straat gelegen gesloten hoeve en met de
noordoosthoek palend aan de straat. Als hoeve van het gesloten type
reeds bestaand in de 18de eeuw. Bakstenen hoevecomplex met
pannen zadeldaken. Boerenwoning van zes traveeën, in oorsprong
waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
gesloten hoeven

tweede helft
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

142448

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Duisbeke 6 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type. Brede gekasseide oprit tot de
toegangspoort van het erf met doorrit in L‐vormig bedrijfsgebouw
met stallen parallel aan de straat. Achterin gelegen boerenwoning
van zes traveeën onder hoog en steil zadeldak, opklimmend tot eind
18de eeuw. Verder nog mestvaalt, hoog kolenmagazijn en bakhuis
van het tweedelige type.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw, na
n, hoeven,
opslagplaatsen, WO II
stallen,
mestvaalten,
bakhuizen

142508

Café In den Groenen Boom

Oudenaarde

Mater

Geraardsbergenstraat 155 (Oudenaarde)

Alleenstaand onderkelderd ruim dubbelhuis van vijf traveeën en twee cafés,
hekpijlers,
bouwlagen, onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw. Links, getorste
bijgebouwen
ijzeren hekpijlers met toegang tot achtererf en zijn bijgebouwen.

142529

Hoeve met brouwerij

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 12‐18 (Oudenaarde)

Voorheen gesloten hoeve met bijbehorende brouwerij, herhaaldelijk
aangepast, uitgebreid en gemoderniseerd tot een klein industrieel
gebouwencomplex, min of meer met behoud van de vroegere aanleg
met rechthoekige binnenplaats. Heden deels gesloopt en deels
aangepast tot winkelhuis en drie woningen. Resterende gebouwen
voornamelijk daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
conciërgewonin
gen, hoeven

142530

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 30 (Oudenaarde)

Vrij grote hoeve van het gesloten type opgericht begin 19de eeuw.
Bakstenen hoevecomplex onder pannen zadeldaken. Toegangsdeur
en vernieuwde poort met brede doorrit naar het haast vierkante,
deels gekasseid erf, voorheen met mestvaalt. Boerenwoning van zes
traveeën en twee bouwlagen voorzien van jaartal 1802 op
siertopanker tegen rechter zijpuntgevel.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

142531

Boerenwoning en bedrijfsvleugel

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 5 (Oudenaarde)

Hoeve van het gesloten type, als vierkanthoeve reeds bestaand in het boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, stallen,
vierde kwart van de 18de eeuw. Ten noorden, lange gewitte
derde kwart
hoeven
boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag. De
19de eeuw
achtergevel bewaart op de bovenverdieping vijf getraliede lunetten
en een blinde lunet. Rechter deel van de oostvleugel met
korfboogvormige toegangspoort bleef bewaard. De andere vleugels
werden gesloopt en heropgebouwd.

142532

Hof ten Zavel

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 56 (Oudenaarde)

boerenwoninge vierde kwart
Achterin gelegen grote hoeve van het gesloten type overhoeks
18de eeuw,
ingeplant ten opzichte van de de straat en met lindeboom links van de n, schuren,
gesloten hoeven tweede kwart
gekasseide toegangsweg. Bestaande hoeve in midden 19de eeuw
19de eeuw,
aanzienlijk vergroot tot complex met gesloten haast vierkant erf,
derde kwart
heden grotendeels gekasseid en waarbij zuidelijke hoek ingenomen
19de eeuw
door recent toegevoegd bedrijfsgebouw.

142533

Brouwerij Roman

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 78, 82, 103‐105 (Oudenaarde)

In oorsprong teruggaand op de volledig verdwenen afspanning De
Clocke, met bijhorende hoeve, maalderij, mouterij en brouwerij. In
1926 aanvang van de volledige vernieuwing van de brouwerij.
Voortdurende expansie en modernisering van het bedrijf na de
Tweede Wereldoorlog tot op heden, echter met behoud van de
bedrijfsgebouwen uit het interbellum naar ontwerp van architect A.
Peynsaert. Aanpassing van het gedeelte van het complex rechts van
de toegangspoort in de jaren 1950 naar ontwerp van architect V.
Peeters met onder andere de burelen en vroegere brouwerswoning.
Aan de overkant van de straat, bij het bedrijf horend alleenstaand
gewit bakstenen gebouw met industriële functie in landelijke villastijl
van circa 1940 en rode bakstenen villa uit begin jaren 1940 naar
ontwerp van architect A. Peynsaert.
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stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

brouwerswonin na WO II, WO II,
interbellum
gen,
kantoorgebouw
en,
personeelswoni
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
infrastructuur
voor
waterbevoorraa
ding en ‐afvoer,
brouwerijen

Peeters Valentin (Ontwerper),
Peynsaert Albert (Ontwerper)
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142534

Villa, gedateerd 1887

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 80 (Oudenaarde)

Woning met neotraditionele inslag tegenover brouwerij Roman en in
omringende deels ommuurde beboomde tuin. Hoog onderkelderd
huis, gebouwd in 1887. Bak‐ en natuurstenen lijstgevel met sierankers
op de hoeklisenen en het uitspringende centrale deurrisaliet.

omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142535

Villa De Noenendale

Oudenaarde

Mater

Hauwaart 91 (Oudenaarde)

Villa met art‐deco‐inslag gebouwd in 1930‐1931 door brouwer C.
Roman van de nabije brouwerij Roman, naar ontwerp van architect A.
Peynsaert. Centrale deurportiek met terras tegen symmetrische
voorgevel verrijkt met gestileerde bloemmotieven. Achtertuin in
landschappelijke stijl aangelegd in 1940‐1945 met volière, serre,
voormalige conciërgewoning en paardenstallen uit de jaren 1940 in
hoevestijl. Voortuin en onmiddellijke omgeving van de villa met
bewaarde gestructureerde aanleg uit begin jaren 1930.

conciërgewonin eerste helft
20ste eeuw
gen,
paardenstallen,
serres,
tuinbruggen,
siertuinen,
veranda's,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
volières

142552

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Hoek 20 (Oudenaarde)

Hoeve van het gesloten type palend aan de straat. Aanvankelijk een
semigesloten hoeve uit begin 19de eeuw, uitgebreid in het vierde
kwart van de 19de eeuw. Bakstenen complex voornamelijk onder
zwarte pannen zadeldaken en met lijstgevels bovenaan afgewerkt
met baksteenfriezen.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

142553

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Hoek 5 (Oudenaarde)

Schuin aan de straat ingeplant L‐vormig bakstenen hoevetje, minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; naar verluidt circa
1940 verhoogd, aangepast en voorzien van een licht uitspringende
rondboogvormige poort met doorrit midden in de straatvleugel en
gevelnisje.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw, WO
n, hoeven,
gevelniskapelle II
n

142585

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Jagerij 50 (Oudenaarde)

Voormalige hoeve van het semigesloten type gelegen hoek zijweg van hekken,
hekpijlers,
Jagerij. IJzeren toegangshek tot verhard erf aan een overhoekse
hoeven
bakstenen hekpijler.

142586

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Jagerij 87 (Oudenaarde)

Vermeldenswaardig als voormalige molenaarswoning gebouwd in het
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw door H. Allegaert, vanaf
1877 eigenaar en molenaar van de Tissenhovemolen. Eenvoudig
bakstenen hoevetje met U‐vormige aanleg met boerenwoning van
vier traveeën achter verhard voorerf. Links haakse stalvleugel met
jaarankers 1924 tegen de erfgevel. Haakse bijgebouwen rechts met
dwarsschuur.

tweede helft
hoeven,
molenaarswoni 19de eeuw,
ngen, schuren, interbellum
stallen

142587

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Jagerij 89 (Oudenaarde)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag
met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen
bedrijfsgebouwen onder zadeldaken, voornamelijk uit diezelfde
periode. Driedelig ijzeren toegangshek in de zuidhoek van voorts
gesloten gekasseid erf met mestvaalt in de noordhoek. Omlijste
rondboogvormige gevelniskapelletjes links en rechts van de
erftoegang.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n, mestvaalten,
hekken

142588

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Jagerij 96, 100, 104 (Oudenaarde)

Volgens het primitief kadasterplan voorheen één hoeve van het
semigesloten type en nadien, wellicht sedert het derde kwart van de
19de eeuw, gesplitst in twee hoeven. Alleen de linker hoeve is deels
bewaard. Vrij gesloten vleugel aan de straat met rechthoekige
toegangspoort en voorzien van opvallend gevelkapelletje. Naar het
zuidoosten georiënteerd boerenhuis van vier traveeën onder
zadeldak. De gebouwen achter en links van het linker en groter erf
met breed ijzeren toegangshek, zijn gesloopt.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
omheiningsmur
en,
waterputten,
gevelniskapelle
n,
waterpompen

1389/1748

datering

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

19de eeuw,
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Peynsaert Albert (Ontwerper)
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142603

Hoeve van de Nieuwe Molen

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 16 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type met voormalige molenaarswoning, hoeven,
molenaarswoni
voorheen gesitueerd achter de Nieuwe Molen en waarschijnlijk
opgericht eind van de jaren 1770. Bewaarde U‐vormige aanleg van de ngen
oude hoevegebouwen rond deels verhard erf vóór de woning met
naar de straat gerichte erfgevel.

142604

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 45 (Oudenaarde)

Voormalig hoevetje met losse bestanddelen. Boerenwoning van vier
traveeën onder zadeldak waarschijnlijk opklimmend tot begin 19de
eeuw. Langgerekt bedrijfsgebouw met geïncorporeerde dwarsschuur
voorzien van gewitte bakstenen erfgevel en gewit bakhuisje van het
tweedelige type.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142605

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 60 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type, in oorsprong minstens opklimmend
tot begin 19de eeuw en al sedert vijf generaties bezit van de familie
De Bock. Voornaamste hoevegebouwen opgesteld in U‐vorm met
verhard erf geopend opzij naar het zuidwesten; uitgebreid circa 1900.
Breed ijzeren toegangshek aan bakstenen hekpijlers.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven, poorten
(bijgebouwen)

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

142606

Herenhuis

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 63, 63A (Oudenaarde)

Herenhuis met omringende, voornamelijk achterliggende tuin. Axiaal
ijzeren toegangshek aan vierkante bakstenen hekpijlers met arduinen
dekplaat en tussen lage bakstenen afsluitingsmuren eindigend bij de
blinde zijpuntgevels van de beide koetshuizen die de voortuin
zijdelings begrenzen. Ruim rechthoekige dubbelhuis van twee
bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen

derde kwart
19de eeuw

142607

Burgerhuis

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 73 (Oudenaarde)

Achterin gelegen, half vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

142608

Kosterswoning

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 82 (Oudenaarde)

Kosterswoning, gelegen in beboomde tuin met afsluitingsmuur aan de
straat met ijzeren hekwerk en axiaal ijzeren toegangshek tussen
vierkante bakstenen hekpijlers. Landelijk dubbelhuis van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

142609

Klooster zusters Onze‐Lieve‐Vrouw
Visitatie

Oudenaarde

Mater

Karel Martelstraat 86‐92, Kloosterweg 1‐5, Gebouwencomplex, gevormd door het voormalig klooster van de
9 (Oudenaarde)
zusters van Onze‐lieve‐Vrouw Visitatie. Huidig resterend complex
omvat in hoofdzaak het oude klooster uit het derde kwart van de
19de eeuw met U‐vormige aanleg, rechts palend aan Materplein;
links naast Kloosterweg een deel van vroegere schoollokalen met
refter en turnzaal op de begane grond. Hoge bakstenen vleugels van
twee en een halve verdieping onder pannen schild‐ en zadeldaken.
Vier traveeën lange, hoge kloosterkapel.

1390/1748

typologie

datering
vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
kosterswoninge
n,
omheiningsmur
en
internaten,
kloosters,
lagere scholen,
rusthuizen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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142638

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Keirestraat 23 (Oudenaarde)

Grote hoeve met bakstenen gebouwen grotendeels onder golfplaten
bedaking. Noordoostelijke bedrijfsvleugel aan de straatzijde, die de
hogere dwarsvleugels onder afgewolfd dak verbindt, midden voorzien
van rechthoekige poort met gekasseide doorrit als erftoegang. Brede
steunbeer links ervan. Ten noordwesten, ruime boerenwoning van
zeven traveeën onder links afgewolfd zadeldak, in kern waarschijnlijk
uit de 18de eeuw en vergroot en aangepast in het tweede kwart van
de 19de eeuw.

aardappelkelder 18de eeuw,
tweede kwart
s,
boerenwoninge 19de eeuw
n, braskoten,
hoeven,
melkhuizen
(agrarische
gebouwen),
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
waterpompen,
mestvaalten,
kippenhokken

142639

Villa

Oudenaarde

Mater

Keirestraat 49 (Oudenaarde)

Bakstenen villa met modernistische inslag van circa 1930. Dubbelhuis villa's
van één bouwlaag onder geknikt overstekend schilddak.
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

142644

Burgerhuis

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 14 (Oudenaarde)

Landelijke burgerwoning van het dubbelhuistype met vijf traveeën en burgerhuizen,
twee bouwlagen, onder zadeldak, van circa 1900, voorafgegaan door hekken
ondiep terras, aan de straatzijde afgesloten door laag ijzeren hekwerk
en met toegangstrap tegenover de voordeur.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142645

Boerenburgerhuis en bijgebouw

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 17‐19 (Oudenaarde)

Achterin gelegen boerenburgerhuis van het dubbelhuistype met vijf boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van izen, hoeven,
de 19de eeuw. Links haaks ingeplant aan de straat palend bakstenen bijgebouwen
bijgebouw met wagenhuis en vroegere paardenstallen onder pannen
zadeldak. Blinde en gedichte korfbogenrij met bogen aanzettend op
pilasters. Sterk aangepaste achter‐ en zijgevels en functiewijziging.

142646

Herenhuis met tuin

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 2 (Oudenaarde)

Herenhuis in beboomde tuin met lage bakstenen afsluitingsmuur aan
de straat met decoratief ijzeren hekwerk en onderbroken voor twee
ijzeren toegangshekken aan vierkante bakstenen hekpijlers.
Rechthoekig streng symmetrisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee
en een halve bouwlaag onder schilddak, van circa 1870.

tuinen, hekken, derde kwart
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

142647

Herberg Au repos du voyageur

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 35 (Oudenaarde)

Lang breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, waarschijnlijk uit eind 19de eeuw. Eén oude lindeboom
markeert de vroegere herberg rechts aan de straat.

herbergen

142648

Herenhuis

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 5 (Oudenaarde)

vierde kwart
Achterin gelegen onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen en vijf herenhuizen,
personeelswoni 19de eeuw
traveeën, onder zadeldak, vermoedelijk uit het vierde kwart van de
19de eeuw. Dubbelhuis met neoclassicistisch getinte lijstgevel. Rechts ngen
aanleunende rest van lage vroegere personeelswoning, aangepast tot
garage.

142649

Burgerhuis

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 6 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Heden langgerekt doch eenvoudig bakstenen burgerhuis van acht
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900.
Verankerde bakstenen lijstgevel met hoge getoogde muuropeningen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142650

Villa Lusthof

Oudenaarde

Mater

Kerkgate 63 (Oudenaarde)

Art‐decogetinte villa met bouwjaar 1932 en villanaam in reliëf op
serres, villa's
gevelstenen van het centrale deurrisaliet, naar ontwerp van architect (bouwkundig
erfgoed)
Gilbert Decordier. Rechthoekig bakstenen dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Druivenserre tegen de
rechter zijgevel.

interbellum

1391/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

vierde kwart
19de eeuw

Decordier Gilbert (Ontwerper)
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142742

Herberg

Oudenaarde

Mater

Materplein 1 (Oudenaarde)

herbergen
Langgerekte dorpswoning van aanvankelijk één bouwlaag uit de
eerste helft van de 19de eeuw; later, eind 19de eeuw ‐ begin 20ste
eeuw verhoogd met bovenverdieping en aangepast, zie bouwnaden in
linker zijpuntgevel. Verankerde en gecementeerde lijstgevel met
schijnvoegen en steekboogvormige muuropeningen.

voor WO I,
eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

142743

Café In 't Stadhuis

Oudenaarde

Mater

Materplein 14 (Oudenaarde)

Vrijstaande dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

142744

Burgerhuis

Oudenaarde

Mater

Materplein 8 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
met bouwjaar 1908 op het bekroonde topstuk van het getrapte
centrale dakvenster. Bakstenen lijstgevel met decoratief aangewende
gele parementstenen.

142747

Parochiezaal De Kantschool

Oudenaarde

Mater

Materplein zonder nummer (Oudenaarde) Rechthoekig gebouw van aanvankelijk zes traveeën onder pannen
zadeldak, opgericht in 1841‐42 door de pastoor van Mater; in 1849
geschonken aan de kerkfabriek als zondagsschool en werkhuis.

142746

Sint‐Amelbergakapel in neoromaanse stijl Oudenaarde

Mater

kapellen
Materplein zonder nummer (Oudenaarde) Georiënteerde kapel, opgericht in 1915‐1916 naar ontwerp van
(gebouwen en
architect A. Van Ommeslaeghe op kosten van de familie van griffier
Verheyden van Oudenaarde. Eenbeukige kapel van vier traveeën met structuren)
smaller recht gesloten koor van twee traveeën. Architecturaal
verzorgde neoromaanse constructie met gevels overwegend van
grijze natuurstenen blokken; koor met muurvelden van bruine
ijzerhoudende natuursteen. Interieur met houten tongewelf en
wanddecoratie met muurschilderingen in sgraffito met art‐nouveau‐
inslag door E. Fobert.

142745

Parochiekerk Sint‐Martinus

Oudenaarde

Mater

Materplein zonder nummer (Oudenaarde) Eerste vermelding van een kerk te Mater in 998 toen Arnulf,
parochiekerken vierde kwart
markgraaf van Valencijn, de kerk schonk aan de Gentse Sint‐
18de eeuw
Pietersabdij. Tegenwoordige kerk, opgericht in 1780‐1783 naar
ontwerp van 1780 van L. De Villegas, bouwkundige van de Gentse Sint‐
Pietersabdij, op de plaats van de kleinere parochiekerk. Landelijke
parochiekerk typerend voor de tweede helft van de 18de eeuw tot de
eerste helft van de 19de eeuw, met sober exterieur en
neoclassicistisch interieur.

142748

Hof te Meerhem

Oudenaarde

Mater

Meerhem 20 (Oudenaarde)

Het vroeger omgrachte Hof klimt op tot de late middeleeuwen. Grote
hoeve van het semigesloten type, bereikbaar via een gekasseide
toegangsweg. Grotendeels gekasseide diepe binnenplaats met
toegang in overzolderd poortgebouw aan korte noordwestelijke zijde
met doorrit midden in 19de‐eeuwse bakstenen vleugel onder pannen
zadeldak. Boerenwoning van acht traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak. Verder onder meer volumineuze dubbele
dwarsschuur met uitgebreid stalgedeelte en stalvleugel onder
overstekend zadeldak.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
kasseiwegen,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen

142769

Burgerhuis van H. C. Lambrecht en
bijgebouwen

Oudenaarde

Mater

Monseigneur Lambrechtstraat 6
(Oudenaarde)

Woonplaats van de te Welden geboren H. C. Lambrecht, 23ste
bisschop van Gent. Alleenstaand onderkelderd burgerhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw.
Druivenserre uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in de tuin achter
het huis. Ten noorden, L‐vormige landelijke bijgebouwen grotendeels
uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hekpijlers,
hekken,
burgerhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
schuren, serres
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typologie

cafés

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

zondagsscholen, tweede kwart
parochiezalen 19de eeuw, na
WO II
WO I

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoromaans

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

classicisme

De Villegas L. (Ontwerper)
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142794

Boerenburgerhuis en bijgebouwen

Oudenaarde

Mater

Natendries 41 (Oudenaarde)

Boerenburgerhuis ingeplant achterin ruime omsloten voortuin.
Bakstenen afsluitingsmuur aan de straatkant midden onderbroken
voor breed ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis
van vijf traveeën en twee bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de
eeuw. Rechts, zijdelings aan de straat palend lang L‐vormig
aansluitend bijgebouw met stallen, schuur en wagenhuis, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

boerenburgerhu derde kwart
19de eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen

142798

Hoeve en herberg De Mode

Oudenaarde

Mater

Nederenamestraat 311 (Oudenaarde)

boerenwoninge 19de eeuw,
Hoeve van het semigesloten type met achtererf begrensd door de
20ste eeuw
n, herbergen,
Oossebeek. Aan de straat palende boerenwoning van vier traveeën
hoeven
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rondom
rechthoekig erf opgerichte bakstenen bedrijfsgebouwen met pannen
zadeldaken uit de 19de tot de 20ste eeuw.

142839

Hoeve met watermolen Toysschemolen

Oudenaarde

Mater

Oosse 14‐16 (Oudenaarde)

Vrij omvangrijk bakstenen gebouwencomplex palend aan de
Oossebeek. Ten noorde, gekasseide inrit en overzolderde
toegangspoort in bakstenen gebouw onder pannen schilddak van
circa 1900. Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak van
circa 1900. Ten oosten, uitbreiding uit midden 19de eeuw. Aan de
Oossebeek palend bedrijfsgebouw van twee verdieping met in
noordelijk deel geïncorporeerde watermolen, naast de hoevepoort.
Korenwatermolen bestemd voor bemaling van het veevoeder van het
bijbehorend landbouwbedrijf. Verder nog dwarsschuur en bakhuis.

boerenwoninge
n, hoeven,
maalderijen,
schuren, stallen,
watermolens

142840

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Mater

Oosse 3 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen met ijzeren toegangshek aan
overhoekse bakstenen hekpijlers. Boerenwoning van zes traveeën en
rechts aansluitende stal, onder zadeldak, wellicht uit de tweede helft
van de 18de eeuw. Opmerkelijk lang bakstenen bakhuis met
geïncorporeerde aardappelkelder en bescheiden bakstenen
wagenhuis.

aardappelkelder tweede helft
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142879

Boerenwoning en bakhuis

Oudenaarde

Mater

Ronsen Heerweg 2 (Oudenaarde)

Aan de straat gelegen boerenwoning van zes traveeën onder
zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en half
schuilgaand achter kleine omhaagde laagstamboomgaard. Ten
zuidwesten, zijdelings aan de Sleegstraat palend verlengd bakstenen
bakhuis onder pannen zadeldak.

waterpompen, tweede helft
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen

142886

Boerenburgerhuis

Oudenaarde

Mater

Ruitersstraat 1 (Oudenaarde)

Boerenburgerhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak van circa 1900. Sobere bakstenen lijstgevel met
steekboogvormige muuropeningen en twee rijen sierankers.

boerenburgerhu vierde kwart
izen
19de eeuw,
voor WO I

142887

Hoeve met maalderij

Oudenaarde

Mater

Ruitersstraat 6 (Oudenaarde)

Molenaarswoning van twee bouwlagen onder pannen zadeldak,
gebouwd begin jaren 1940 ter vervanging van een oudere woning.
Deels gekasseid rechthoekig erf met gewitte erfgevels; in het derde
kwart van de 20ste eeuw vernieuwde stallen en toegevoegde loods.
Mechanische maalderij naar verluidt opgericht circa 1925 ter
vervanging van de windmolen. Bakstenen maalderijgebouw van twee
verdiepingen en vijf traveeën onder pannen zadeldak. Straatgevel
met hoge poort onder ijzeren I‐latei met doorrit naar erf en
gevelnisje.

eerste helft
hoeven,
20ste eeuw, na
maalderijen,
molenaarswoni WO II
ngen,
opslagplaatsen,
stallen,
gevelniskapelle
n

1393/1748

datering

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

Verbeurgt Albert (Ontwerper)
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142895

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Oudenaarde

Mater

Sint‐Amelbergastraat 1 (Oudenaarde)

Pastorie, staand op een oud vroeger boerenerf waarvan het huis
midden 19de eeuw werd vergroot. Dubbelhuis van zeven traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak uit midden 19de eeuw, ingeplant
opzij van ruime tuin, bij testament in 1897 geschonken aan de
kerkfabriek om te dienen als pastorie. Aan de straat tuin afgesloten
door bakstenen muur van 1909 en muur met hekwerk; een breed en
smal ijzeren toegangshek, beide tussen bakstenen hekpijlers met
hardstenen dekplaat.

omheiningsmur
en, pastorieën,
hekpijlers,
hekken,
pastorietuinen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142911

Langgestrekte hoeve

Oudenaarde

Mater

Spendelos 7 (Oudenaarde)

Hoeve op een met gras begroeid erf met haag. Langgestrekt laag
gebouw onder zadeldak, waarschijnlijk ten minste opklimmend tot
begin 19de eeuw; vroegere stallen tijdens renovatiewerken
aangepast tot onderdeel van de huidige woning. Waterput onder
pannen zadeldak op lage bakstenen stoel. Gewit bakstenen bakhuis
van het tweedelige type op het voorerf.

waterputten,
bakhuizen,
langgestrekte
hoeven

eerste kwart
19de eeuw

142936

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Tissenhove 11 (Oudenaarde)

Grote hoeve van het gesloten type met vijfhoekig gekasseid erf, zou in boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, gesloten
oorsprong opklimmen tot circa 1700. In 1935 door brand vernield
doch volgens de bestaande aanleg heropgebouwd. Boerenwoning van hoeven
acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak met
houten klokkenstoel. Bakstenen bedrijfsgebouwen onder pannen
zadeldaken met brede doorrit aan de straat tegenover de
boerenwoning.

142943

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Varent 4 (Oudenaarde)

boerenwoninge derde kwart
Grote gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats. Gewitte
19de eeuw
bakstenen boerenwoning van acht traveeën en anderhalve bouwlaag n, stallen,
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Aan de straat gesloten hoeven
palende L‐vormige bakstenen bedrijfsvleugel onder snijdende pannen
zadeldaken, met twee schuifpoorten in de straatgevel.

142944

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mater

Varent 5 (Oudenaarde)

Grotendeels omhaagde voormalige hoeve van het semigesloten type
met bakstenen hoevegebouwen met pannen zadeldaken rondom een
rechthoekige binnenplaats, toegang via ijzeren hek rechts van aan de
straat palende schuur met schuifpoort en gevelnisje voor
heiligenbeeld. Boerenwoning met ten noordoosten haaks aanpalend
bedrijfsgebouw, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n, hekken

142945

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Varent 8 (Oudenaarde)

Achterin gelegen boerenerf met ijzeren toegangshek aan gewitte
vierkante hekpijlers. Lange boerenwoning van acht traveeën onder
zadeldak met verspringende nokhoogte, waarschijnlijk opklimmend
tot de 18de eeuw. Pomp tegen de centrale haardtravee met
watervergaarbak. Rechts, haaks op het voorerf gebouwde
bedrijfsvleugel onder recent golfplaten dak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven

142952

Hoeve

Oudenaarde

Mater

Vogelzang 2 (Oudenaarde)

In L‐vorm opgerichte hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw,
met ijzeren toegangshek aan dito pijlers. Boerenwoning van vroeger
vijf traveeën, in kern mogelijk ouder. Haakse hogere dwarsschuur
onder pannen zadeldak met toegevoegde dakoverstek. Links
rondboognis in grijze bakstenen omlijsting voor heiligenbeeld.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
hekpijlers,
hekken,
gevelniskapelle
n

142953

Wegkapelletje

Oudenaarde

Mater

Vogelzang zonder nummer (Oudenaarde)

pijlerkapellen
Wegkapelletje staand aan de straat, aan bocht rechts van het
boerenerf van nummer 2. Lage bepleisterde en gewitte rechthoekige
bakstenen pijlerkapel met pannen zadeldakje, waarschijnlijk uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

142982

Groot gesloten hoevecomplex

Oudenaarde

Mater

Zwadderkotstraat 1 (Oudenaarde)

Groot hoevecomplex waarvan de verankerde bakstenen
hoofdgebouwen een hoeve van het gesloten type vormen met
dominant volume van de woning, voornamelijk daterend van circa
1860. Grotendeels gekasseid erf met vroegere mestvaalt
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vierde kwart
19de eeuw

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, gesloten
hoeven

stijl

plantensoort

context

persoon
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142983

Watermolen Zwadderkotmolen

Oudenaarde

Mater

Zwadderkotstraat 2 (Oudenaarde)

Gelegen naast de Oossebeek; vroegere cirkelvormige spaarvijver ten watermolens
zuiden opgevuld en nu begroeid met bomen. In oorsprong zeer oude
molen. Sinds begin 19de eeuw korenwatermolen en waarschijnlijk
toen aangepast. Vernieuwd in 1868 en gedeeltelijke afbraak in 1882.
Alleenstaand molengebouw van gewitte baksteen onder zadeldak,
aangepast aan zijn nieuwe bestemming.

142348

Twee boerenarbeiderswoningen

Oudenaarde

Melden

Berchemweg 222‐224 (Oudenaarde)

Boerenarbeiderswoningen uit tweede helft 19de eeuw met latere
aanpassingen.

142349

Gemeenteschool

Oudenaarde

Melden

Berchemweg 250 (Oudenaarde)

Gemeenteschool uit het derde kwart van de 19de eeuw. Aan de straat lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
gelegen onderwijzerswoning. Baksteenbouw van drie traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Aangebouwde leslokalen ningen
met voornamelijk blinde rondbogige vensternissen met bakstenen
druiplijst en arduinen lekdrempel.

142350

Herenhuis

Oudenaarde

Melden

Berchemweg 289 (Oudenaarde)

Herenhuis van circa 1895 van vijf traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
schilddak met sierlijke bliksemgeleiders, met beraapte lijstgevel op
gecementeerde plint.

142351

Opsomerhoeve

Oudenaarde

Melden

Berchemweg 301 (Oudenaarde)

Diep achterin gelegen gesloten hoeve. Verankerde baksteenbouw
onder doorlopend pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw onder
doorlopend pannen zadeldak. Ten zuidoosten, boerenwoning uit
begin 19de eeuw van acht traveeën en anderhalve bouwlaag. Ten
oosten, brede poort met versierde stijl met jaartal 1873.

boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
gesloten hoeven

142347

Dorpskern Melden

Oudenaarde

Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge
(Oudenaarde)

De dorpskern van Melden wordt getypeerd door de motte met
parochiekerk Sint‐Martinus, de omringende populieren, de pastorie
en de overwegend éénlagige 19de‐eeuwse woonhuizen.

kasseiwegen,
dorpen,
motteheuvels

142375

Hof ten Beemd

Oudenaarde

Melden

Boelare 6 (Oudenaarde)

Gesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw op oudere kern
rond vierkant gekasseid erf. Verankerde baksteenbouw met gewitte
erfgevels onder zadeldaken. Boerenwoning van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag met tandlijst op gepikte plint. Verder nog onder
meer stallen, mestvaalt, bakhuis en wagenhuis.

derde kwart
mestvaalten,
boerenwoninge 19de eeuw
n, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

142536

Hoeve Caternaeg

Oudenaarde

Melden

Heilbroek 45 (Oudenaarde)

Hoeve met heden nog bewaarde dwarsschuur met gewitte erfgevel in
stijl‐ en regelwerk met veldpoort en stallen onder afgewolfd
verspringend zadeldak, minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 18de eeuw. Stallen met bepleisterde troggewelven en bewaarde
hooischelven. Gedeeltelijk bewaarde omwalling.

eerste helft
hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
sites met
walgracht

142752

Sint‐Martinushoeve

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 1 (Oudenaarde)

Gesloten hoeve ingeplant ten zuidwesten tegenover de kerk, op het
eind van gekasseide toegangsweg. Verankerde bakstenen
hoevegebouwen onder pannen zadeldaken rond vierkant
voornamelijk gekasseid erf, in kern uit de 17de eeuw en uitgebreid in
de loop van de 18de en de 19de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
n, kasseiwegen, 18de eeuw,
schuren, stallen, 19de eeuw
gesloten hoeven

142753

Boerenarbeiderswoning

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 13 (Oudenaarde)

Boerenarbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag
op verhoogde begane grond onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.

boerenarbeider tweede kwart
swoningen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1395/1748

typologie

datering

stijl

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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142754

Sint‐Jacobshoeve

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 143‐147 (Oudenaarde)

Aan straat gelegen groots volledig ommuurd complex van de jaren
1830 op oudere kern. Reeds vermeld in 1538. Boerenwoning en
bedrijfsgebouwen in U‐vorm rond gekasseid vierkant erf; achterin
gelegen vrijstaande toren‐ en bedrijfsgebouwen met gekasseid erf. In
de uiterst zuidelijke hoek, aan straat gelegen Sint‐Jacobuskapel, in
1830 heropgebouwd ter vervanging van in de tweede helft van de
16de eeuw verwoeste kapel en bedevaartsoord.

bedevaartkapell tweede kwart
19de eeuw
en,
boerenwoninge
n, hoeven,
hondenhokken,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, schuren,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten

142755

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 2 (Oudenaarde)

De vroegere pastorie van de Sint‐Martinusparochie werd gebouwd in
1856 in neoclassicistische stijl. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. De pastorie is omgeven door een
ommuurde tuin met vrijstaande armpomp en ten westen een serre
tegen de omheiningsmuur.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
serres,
waterpompen,
pastorietuinen

142756

Apostellinenklooster en school

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 3, 3A (Oudenaarde)

kloosters,
Klooster: groot bakstenen gebouw van zes traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met getande houten dakrand. De begane lagere scholen
grond uit de 18de eeuw werd eind 19de eeuw met één bouwlaag
verhoogd toen het klooster werd. Ten zuiden, aangebouwd
schoolgebouw uit eind 19de eeuw, vergroot circa 1915.
Baksteenbouw met tandlijst en baksteendecoratie onder zadeldak

142757

Hoeve

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 33 (Oudenaarde)

Aan straat gelegen vroegere hoeve uit het tweede kwart van de 19de boerenwoninge 20ste eeuw,
n, hoeven
tweede kwart
eeuw, bedrijfsgebouw en erfgevel boerenwoning aangepast in de
19de eeuw
loop van de 20ste eeuw. Brede rechthoekige poort in linker travee.

142758

Dorpswoning

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 34 (Oudenaarde)

Huis uit eind 19de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag met
verhoogde begane grond onder zadeldak met geprofileerde dakrand
op klossen.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

142759

Brouwerij en hoeve

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 45 (Oudenaarde)

Aan straat en ten oosten aan de Molenbeek, mooi ommuurd
ensemble van een voormalige brouwerij en hoeve rond driehoekig
gekasseid erf. In kern opklimmend tot de 17de eeuw,
bedrijfsgebouwen uit begin 19de eeuw. Verder onder meer vleugel
met voormalige arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag onder
zadeldak en wagenhuis van circa 1885 onder schilddak. Rotskapelletje
tegen tuinmuur.

arbeiderswonin
gen,
boerenwoninge
n, brouwerijen,
hoeven,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en, schuren,
wagenhuizen

voor WO I, 17de
eeuw, 19de
eeuw, derde
kwart 19de
eeuw

142760

Langgestrekte hoeve

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat 59 (Oudenaarde)

Voormalige hoeve van het langgeveltype uit midden 19de eeuw van
tien traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met licht
getoogde muuropeningen en blinde lunetten.

langgestrekte
hoeven

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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datering

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw, WO
I

stijl

plantensoort
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142761

Parochiekerk Sint‐Martinus en kerkhof

Oudenaarde

Melden

Meldenstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug
van Meerse; wellicht een motte. Omringend ommuurd kerkhof, ten
zuiden en oosten afgeboord door bomenrijen. Bij gebrek aan een ver
doorgedreven bouwhistorisch onderzoek blijft de vroege
bouwgeschiedenis voorlopig hypothetisch. Van de romaanse kerk van
Doornikse breuksteen, rest de westelijke toren en misschien ook het
opgaand metselwerk van de noordelijke zijbeuk en
noordtranseptarm. In de 16de eeuw werd het schip herbouwd in
gotische stijl. Belangrijke herstelling en vergroting van de kerk in
neogotische stijl in 1871 naar ontwerp van architect Louis Minard.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
bomenrijen

12de eeuw,
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

romaans,
gotiek,
neogotiek

142836

Hof ter Rydt

Oudenaarde

Melden

Onderwaarde 2 (Oudenaarde)

Achterin aan de Renne gelegen vroeger volledig en nu nog
grotendeels omwalde hoeve, nu in U‐vorm uit de 18de eeuw op
vroegere gesloten kern. De hoeve was een heerlijkheid op zich. In
1908 na brand heropgebouwd op oorspronkelijke funderingen.
Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken. Ten zuidwesten,
stalvleugel met centrale brede rechthoekige doorrit. Ten
noordwesten, langgerekte boerenwoning van vijf traveeën met acht
licht getoogde en rechthoekige vensters.

boerenwoninge voor WO I, 18de
eeuw
n, hoeven,
opslagplaatsen,
stallen, sites
met walgracht

142859

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Melden

Pladutse 1 (Oudenaarde)

Semigesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw en
aangepast in de loop van de 19de eeuw. Baksteenbouw onder
zadeldaken, rond nog grotendeels gekasseid erf met vroegere
mestvaalt. 8de‐eeuwse dwarsschuur; uiterst zuidelijk deel met
bewaard vakwerk.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, hoeven,
opslagplaatsen, interbellum
schuren, stallen

142860

Hoeve Opsomer

Oudenaarde

Melden

Pladutse 3 (Oudenaarde)

Aan straat gelegen met twee grote linden aan de toegang. Gesloten
vierkante hoeve uit de 18de eeuw en aangepast begin 19de eeuw.
Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken rond deels gekasseid en
geplaveid erf met middenin mestvaalt. Onderkelderde boerenwoning
naar verluidt van 1840; acht traveeën en anderhalve bouwlaag;
doorlopende baksteenlijst onder mezzanino.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n, schuren,
19de eeuw
stallen,
mestvaalten,
vierkantshoeve
n,
welkomstbome
n

142861

Boerenwoning

Oudenaarde

Melden

Pladutse 5 (Oudenaarde)

Achterin bakstenen pijlers met ijzeren hek gelegen hoeve in U‐vorm
uit eind 19de eeuw rond gekasseid erf. Verankerde baksteenbouw
onder pannen zadeldaken. Boerenwoning van zes traveeën en
anderhalve bouwlaag; tandlijst en doorlopende baksteenband onder
mezzanino.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen

142862

Het Molenhof

Oudenaarde

Melden

Pladutse 7 (Oudenaarde)

Grote vierkante semigesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de
eeuw op oudere kern. Bedrijfsgebouwen in U‐vorm onder doorlopend
zadeldak rondom vierkant gekasseid erf. Nabijgelegen watermolen en
maalderij Nedermolen. Baksteenbouw van twee bouwlagen met
verdieping onder het maaiveld, onder zadeldak; voormalige olie‐ en
korenmolen, reeds vermeld in 1574, in 1885 in omvang verdubbeld;
vrijstaande bakstenen schoorsteen van de vroegere stoomketel van
de olieslagerij.

boerenwoninge
n, hoeven,
maalderijen,
schuren, stallen,
watermolens,
fabrieksschoors
tenen

142883

Boerenwoning

Oudenaarde

Melden

Rotelenberg 12 (Oudenaarde)

Boerenwoning uit het derde kwart van de 19de eeuw, van één
bouwlaag onder zadeldak met één klimmende dakkapel.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

142884

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Melden

Rotelenberg 29 (Oudenaarde)

Gesloten hoeve aan straat gelegen, uit begin 19de eeuw met in de
loop van de 20ste eeuw aangepaste bedrijfsgebouwen onder
zadeldaken. Ten noordoosten, stalvleugel met rechthoekige
toegangspoort en ten noordwesten, boerenwoning van anderhalve
bouwlaag.

boerenwoninge 20ste eeuw,
eerste kwart
n, hoeven,
19de eeuw
stallen

142885

Spoorwachterswoning van 1891

Oudenaarde

Melden

Rotelenberg 6 (Oudenaarde)

Spoorwachterswoning van anderhalve bouwlaag en verhoogde
begane grond onder zadeldak met dakoverstek.

vierde kwart
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen
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derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
Minard Louis (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)
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142888

Molenaarswoning

Oudenaarde

Melden

Schaatsputte 11 (Oudenaarde)

Langgestrekte boerenwoning uit midden 19de eeuw achterin aan de
Molenbeek en toegankelijk via ijzeren brugje. Zeven traveeën en één
bouwlaag onder deels afgewolfd mansardedak met twee gootlijsten.
Naar verluidt vroegere maalderij met verdwenen watergraanmolen,
vaag zichtbare sporen van gedichte muuropening op de rechter
zijgevel aan de Molenbeek.

maalderijen,
molenaarswoni
ngen,
toegangsbrugge
n

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142889

Boerenwoning

Oudenaarde

Melden

Schaatsputte 12 (Oudenaarde)

Lage boerenwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw met gewitte boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
verankerde gevel op gepikte plint onder zadeldak. Rechter zijgevel
met licht getoogd laadluik. Links, aangebouwde stal onder zadeldak. stallen

142890

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Melden

Schaatsputte 3 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen uit het tweede kwart van de 19de
eeuw, gelegen achterin gekasseid erf met ijzeren toegangshek.
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
naar verluidt tot 1958 café In den Haan. Ten noordoosten, vroegere
kleine weverij De Bie onder raekemdaken.

boerenwoninge tweede kwart
n, cafés, hekken, 19de eeuw
opslagplaatsen,
waterpompen,
weverijen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142891

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Melden

Schaatsputte 7 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen uit midden 19de eeuw rond met gras
begroeid erf aan straatzijde. Boerenwoning van anderhalve bouwlaag
onder zadeldak. Ten zuidwesten, dwarsschuur met stallen onder
verspringend zadeldak met rechthoekige muuropeningen.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142934

Hof ten Eede

Oudenaarde

Melden

Ten Eede 1 (Oudenaarde)

Achterin in bochtig verloop van de straat gelegen mooie vierkante
semigesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met
aanpassingen in de loop van de 19de eeuw. Bedrijfsgebouwen naar
verluidt in 1902 afgebrand en heropgebouwd op oude grondvesten.
Verankerde gewitte bedrijfsgebouwen in U‐vorm met gepikte plint
onder doorlopend zadeldak rond gekasseid erf.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n,
hondenhokken,
moestuinen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
waterpompen,
gesloten hoeven

19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
voor WO I

142935

't Inrijhof ten Eede

Oudenaarde

Melden

Ten Eede 2 (Oudenaarde)

Op het einde van de weg gelegen hoeve met losse bestanddelen in U‐
vorm, in kern uit de eerste helft van de 18de eeuw en aangepast in de
eerste helft van de 20ste eeuw. Baksteenbouw onder zadeldaken.
Toeganspoort met brede rechthoekige doorrit en bewaard houten
gebint. Ten noordwesten, boerenwoning van zeven traveeën en één
bouwlaag onder pannen dak. Ten noordoosten, schuur uit de 19de
eeuw met resten van vakwerkbouw.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142319

Hoeve 't Bekehof

Oudenaarde

Mullem

Axelwalle 51 (Oudenaarde)

Achter gietijzeren hek gelegen deels omhaagde hoeve in L‐vormige
aanleg minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Verankerde
baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Boerenwoning van de jaren
1860 met zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak
met dakruiter. Lange L‐vormige koe‐ en paardenstal onder mank
zadeldak, minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw en
aangebouwd bakhuis.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
stallen,
bakhuizen,
mestvaalten

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
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stijl

traditioneel,
vakwerkbouw

plantensoort

context

persoon
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142345

Hoeve

Oudenaarde

Mullem

Bekemolen 34 (Oudenaarde)

Hoeve achterin groot met gras begroeid en beboomd erf gelegen, met
losse bestanddelen minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw,
uitgebreid in de jaren 1860. Boerenwoning van vijf traveeën en één
bouwlaag, bakhuis onder verspringend zadeldak en dwarsschuur met
poort in middentravee.

boerenwoninge
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142777

Afspanning en hofstede 't Moriaanshoofd

Oudenaarde

Mullem

Moriaanshoofd 27 (Oudenaarde)

Aan straat gelegen, naar het zuidwesten georiënteerde vroegere
afspanning en hofstedeke; in de loop van de tweede helft van de 18de
eeuw vrij grote hoeve, eind de jaren 1860 uitgebreid, in opdracht van
toenmalige burgemeester A. Vanderstraeten. Tot 1934 was het
gemeentehuis hier gevestigd. Baksteenbouw van tien traveeën met
verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst onder zadeldak.

afspanningen,
gemeentehuize
n, hoeven,
stallen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142779

School en onderwijzerswoning

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 1 (Oudenaarde)

Schoolgebouw en schoolmeesterwoning van eind de jaren 1860,
vanaf 1934 tijdelijk gebruikt als gemeentehuis. Vroegere
schoolmeesterwoning met verankerde geelgeschilderde lijstgevel van
drie traveeën en twee bouwlagen. Ten westen, lager vroeger
schooltje met tandlijst; vijf traveeën geritmeerd door grote
rondbogige vensters gevat in dito geprofileerde baksteenbanden.

gedenktekens, derde kwart
lagere scholen, 19de eeuw,
onderwijzerswo voor WO I
ningen

142780

Pastorie met tuin

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 11 (Oudenaarde)

Omwalde voormalige pastorie, minstens uit eerste kwart 19de eeuw,
met grote beboomde tuin gelegen in een dal ten noorden achter de
kerk. e bereiken ten oosten van de kerk, via gietijzeren toegangshek
tussen bakstenen pijlers naar een pad leidend tot een brugje met
bakstenen leuning en klein toegangsgebouw, van eind de jaren 1860,
onder zadeldak.

pastorietuinen,
hekken,
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
schuren,
toegangsbrugge
n,
gevelniskapelle
n, sites met
walgracht

142781

Boerenarbeiderswoning

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 12 (Oudenaarde)

Aan straat gelegen boerenarbeiderswoning één geheel vormend met boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw
nummer 13 uit tweede helft 19de eeuw, uitgebreid eind 1890.
Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint. van
zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

142782

Boerenarbeiderswoning

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 13 (Oudenaarde)

Boerenarbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw en
uitgebreid eind 1890 één geheel vormend met nummer 12.
Verankerde geelgeschilderde gevel van twee traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Rechter zijgevel met licht getoogd
zoldervenster en kleine oculus op begane grond. Aanleunend lager
gebouw onder zadeldak.

142783

Herberg In De Kroon

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 15 (Oudenaarde)

Aan de straat gelegen, zuidelijk georiënteerde boerenwoning van eind boerenwoninge tweede kwart
n, herbergen
19de eeuw,
1830 en uitgebreid circa 1870. Geelgeschilderde verankerde
derde kwart
bakstenen gevel met tandlijst op gecementeerde gepikte plint, van
19de eeuw
acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

142784

Hoeve

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 17 (Oudenaarde)

boerenwoninge tweede kwart
Achterin met gras begroeid en beboomd erf gelegen
19de eeuw
n, hoeven,
tweegezinsboerenwoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw,
heden één woning. Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst bakhuizen
op gepikte plint; acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten
zuidwesten, bakhuis met geelgeschilderde gevel op gepikte plint
onder zadeldak.

1399/1748

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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142785

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 18 (Oudenaarde)

Omhaagde hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm, in kern uit
tweede helft 18de eeuw. Verankerde baksteenbouw met
geelgeschilderde gevels op gepikte plint onder pannen zadeldaken.
Achterin gekasseid en met gras begroeid erf gelegen boerenwoning in
L‐vorm, vroegere stal heden ook woongedeelte. Verder nog twee
dwarsschuren en bakhuis.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hagen,
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142786

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 19 (Oudenaarde)

Achterin gelegen hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw met
losse bestanddelen rond groot vierkant erf. Geheel staat op de plaats
van het vroegere neerhof van het zogenaamd Klein Kasteelke en was
de enige toegang tot het versterkte kasteel. Van de oorspronkelijke
hoevegebouwen uit de eerste helft van de 17de eeuw is behalve de
vierkante vorm niets overgebleven. Verankerde baksteenbouw onder
pannen zadeldaken. Deels ommuurd erf toegankelijk via gietijzeren
hek tussen bakstenen pijlers.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
veranda's,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
duivenverblijve
n, hekken,
hekpijlers

142787

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 20, 20B (Oudenaarde)

Semigesloten hoeve achterin gekasseid en met gras begroeid erf
gelegen, uit midden 19de eeuw met ten noordoosten een poel;
vierkante aanleg teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw.
Verankerde baksteenbouw met gewitte gevels onder pannen
zadeldaken.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
poelen

142788

Schooltje met onderwijzerswoning en
kapel

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 22, 22A (Oudenaarde)

Schooltje van 1880 in straatbocht gelegen. Verankerde baksteenbouw
onder verspringend zadeldak. Lijstgevel met houten klossen en
overhoekse tandlijst op gecementeerde plint. Linker deel, schooltje
van zes traveeën en anderhalve bouwlaag. Rechts,
onderwijzerswoning van het dubbelhuistype; drie traveeën en twee
bouwlagen. Aanleunende kapel van circa 1960.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw, na
ningen, kapellen WO II
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

142789

Villa

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 24 (Oudenaarde)

Villa van circa 1900, voortuin met ijzeren afsluiting en laag ijzeren
hek, hoger inrijhek tussen bakstenen pijlers met rechts aansluitende
beukenhaag. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met
lijstgevel op bossage plint, gele baksteenbanden en vijf houten
versierde klossen, waartussen faience tableaux met bloemmotief.
Rechts, aanbouwsel met poort onder lessenaarsdak met aanleunende
stal en dwarsschuur onder zadeldak.

vierde kwart
hekken,
schuren, stallen, 19de eeuw,
voor WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekpijlers

142790

Villa Klein Kasteeltje

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)

Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa, gebouwd op een
minstens 16de‐eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale
omwalde motte met ophaalbrug. Circa 1920 heropgebouwd door
architect Ch. Hoge. Middenin met gras begroeide en beboomde
omhaagde tuin gelegen regionalistische villa onder verspringend
schilddak en toren bekroond door veelhoekig dak uitlopend op
peerspits.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
motteheuvels

interbellum

142791

Hoeve

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 8 (Oudenaarde)

Gedeeltelijk ommuurde hoeve uit tweede kwart 19de eeuw, in de
jaren 1860 uitgebreid. Achterin gietijzeren hek gevat tussen
bakstenen pijlers met bolornamenten. Verankerde baksteenbouw
onder pannen zadeldaken. Achterin gedeeltelijk gekasseid erf gelegen
boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag. Verder
nog L‐vormige stal, dwarsschuur met veldpoort, stal met gedeeltelijk
brede dakoverstek op houten schoren en wagenhuis.

hoeven, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1400/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

regionalisme

Hoge Charles (Ontwerper)
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142792

Boerenwoning

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat 9 (Oudenaarde)

Via wandelpad te bereiken achterin gelegen boerenwoning van de
jaren 1860. Vroeger twee‐ of driegezinswoning, eind de jaren 1920
tot één woning verenigd. Verankerde geelgeschilderde bakstenen
gevel met tandlijst op gepikte plint onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

142793

Parochiekerk Sint‐Hilarius

Oudenaarde

Mullem

Mullemstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Georiënteerde kerk met in kern romaanse kruisingstoren. Kerkhof
met witgeschilderde bakstenen kerkhofmuur met in het midden,
zowel aan de kerkhofzijde als de straatzijde, een calvarie kruisbeeld.
De stichtingsdatum van de kerk is onbekend maar wordt gesitueerd in
de 12de eeuw. De oorspronkelijke romaanse kerk werd aangepast
circa 1615‐1625 met de bouw van het koor, kapel en schip. In 1952
werd door architect H. Vaerwyck‐Suys de toren gerestaureerd. Deze
werd volledig afgebroken en heropgebouwd met de oude stenen.

kerkhoven,
parochiekerken,
omheiningsmur
en,
calvariebergen

142881

Kapel van de Vrede

Oudenaarde

Mullem

Rooigem zonder nummer (Oudenaarde)

betreedbare
Bakstenen kapel met tuitgevel met aandak en rondbogige
deuropening gevat in versierde bakstenen omlijsting onder zadeldak, kapellen (klein
gebouwd in 1946. Zijgevels met steunbeer en klein rondboogvenster. erfgoed)

142947

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Mullem

Vijflindendries 2 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Lindeboom en bakstenen pijler aan de toegang, vier notelaars
middenin het erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen
zadeldaken. Dwarsschuur met jaarankers 1893, hogere dwarsschuur
en wagenhuis met lager aanleunend bakhuis.

142948

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Mullem

Vijflindendries 7 (Oudenaarde)

tweede kwart
Semigesloten hoeve minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw hoeven,
schuren, stallen 19de eeuw,
middenin weiland, in oorsprong met losse bestanddelen; naar
vierde kwart
verluidt in 1958 verbouwd. Baksteenbouw onder zadeldaken. Ten
19de eeuw, na
westen, lange dwarsschuur en stal, rechter zijgevel met gevelsteen
WO II, vierde
met jaartal 1900 en licht getoogd laadvenster. Eind 18de‐eeuwse stal,
kwart 18de
gewitte gevel op grijsgeschilderde plint en L‐vormige dwarsschuur,
eeuw
wellicht eind 19de eeuw.

142346

Hof ter Bellebroek

Oudenaarde

Nederename

Bellebroek 2 (Oudenaarde)

Achterin gelegen hoeve van het semigesloten type omgeven door een
min of meer vijfhoekige omgrachting. Hoevegebouwen mogelijk
opklimmend tot de 16de of 17de eeuw; opgesteld rondom een
rechthoekig erf in de zuidwestelijke hoek van de omgrachte site. Op
het eind van de toegangsweg en geflankeerd door treurwilgen,
bakstenen poortgebouw van twee traveeën onder steil pannen
schilddak. Rest van vroegere rosmolen op het binnenerf voor de
schuur. Bakstenen stalvleugel op mestkelders. Twee aalpompen tegen
de erfgevel.

16de eeuw,
aalpompen,
boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
restaurants,
rosmolens,
schuren, stallen,
sites met
walgracht

142795

Arbeiderscité

Oudenaarde

Nederename

Nederenamestraat 192‐250 (Oudenaarde) Rij van 30 bakstenen arbeiderswoningen in seriebouw met
spiegelbeeldschema en voortuintje, opgericht in 1924 door Henrist en
Dupuis, eigenaars van de gelijknamige katoenspinnerij aan het begin
van de Oudstrijdersstraat.

gevelniskapelle interbellum
n,
arbeiderscités,
gedenktekens

142796

Burgerhuis

Oudenaarde

Nederename

Nederenamestraat 24 (Oudenaarde)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, naar
verluidt gebouwd in 1927 naar ontwerp van en door aannemer E.
Wittebroodt. Symmetrisch opgevatte voorgevel met art‐deco‐inslag.
Rechts aanpalend ijzeren hek aan gemetste pijlers naar de
achterliggende tuin.

hekpijlers,
burgerhuizen,
hekken

interbellum

142797

Burgerhuis van 1916

Oudenaarde

Nederename

Nederenamestraat 30 (Oudenaarde)

Hoog burgerhuis van twee bouwlagen en vier ongelijke traveeën
onder zadeldak. Bouwjaar ANNO 1916 in topstuk van de afgeknotte
puntgevel die de breedste en licht uitspringende venstertravee
bekroont. Bak‐ en hardstenen lijstgevel met eclectische inslag.

burgerhuizen

WO I

1401/1748

datering

12de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw, na
WO II

stijl

romaans

plantensoort

context

persoon

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

na WO II

tweede helft
hoeven,
19de eeuw
schuren,
wagenhuizen,
welkomstbome
n, notenbomen
of ‐struiken

vakwerkbouw

Wittebroodt E. (Ontwerper)
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142799

Café In de Nieuwe Garde

Oudenaarde

Nederename

Nederenamestraat 83 (Oudenaarde)

Ruim hoekpand van anderhalve bouwlaag onder pannen bedaking.
Jaarankers 1911 in de voorgevel. Gecementeerde gevels met
schijnvoegen, banden en diverse reliëfdecoratie.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

142841

Pastorie Sint‐Vedastusparochie met tuin

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 107 (Oudenaarde)

Pastorie met voortuintje en achterliggende ommuurde diepe tuin,
opgericht in 1846‐1847 door bouwkundige J.B. Vergeylen met kleine,
nu gemoderniseerde, aanhorigheden aan weerszij van de voortuin.
Deels onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder steil schilddak, midden voorzien van klokkenstoeltje. 19de‐
eeuws tuinpaviljoen in de rechter achterhoek van de tuin gedeeltelijk
gevormd door de omheiningsmuur.

tweede kwart
koetshuizen,
omheiningsmur 19de eeuw
en,
paardenstallen,
pastorieën,
tuinpaviljoenen,
pastorietuinen

142842

Parochiekerk Sint‐Vedastus

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 111 (Oudenaarde)

kerkhoven,
In oorsprong oudste bidplaats van de vroegmiddeleeuwse villa
parochiekerken
Ehinham, domein gelegen op Ename en Nederename en aldus
moederkerk van de drie kerken die in de 10de tot 11de eeuw binnen
het domein werden opgericht. De aanvankelijk kleine eenbeukige
romaanse kerk zou al voor 973 opgericht zijn. Toevoeging van
gotische westtoren in de 14de tot 15de eeuw. In 1939 echter werd de
kerk aanzienlijk vergroot in neoromaanse stijl volgens plannen van
architect H. Valcke van 1937 en sindsdien omgekeerd georiënteerd.
Voorheen kleiner ovaalvormig ommuurd kerkhof. Calvariekapel
achterin het kerkhof deel uitmakend van de kerkhofmuur.

142843

Katoenspinnerij Maison Henrist et Dupuis

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 2 (Oudenaarde)

Katoenspinnerij, opgericht in 1911. Aan de straat palende vroegere
kaarderij van twaalf traveeën onder zes raekemdaken met
oorspronkelijke dubbele beglazing en onderdak van refractaire steen.
Blinde bakstenen straatgevel geleed door lisenen. Conciërgewoning
en burelen uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw van één
bouwlaag onder pannen mansardedak. Achter aansluitende
voormalige opslagplaats voor grondstoffen.

142844

Ensemble van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 27‐31 (Oudenaarde)

arbeiderswonin interbellum
Ensemble van arbeiderswoningen van het enkelhuistype in
eenheidsbebouwing en met repeterend schema. Diephuizen van twee gen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, van circa 1925.

142845

Burgerhuis

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 36 (Oudenaarde)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, naar
verluidt gebouwd circa 1930. Lijstgevel met bekleding van
geglazuurde baksteen en rechthoekige muuropeningen.

burgerhuizen

interbellum

142846

Villa

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 38 (Oudenaarde)

Villa met art‐decogetinte voorgevel van circa 1930, naar verluidt naar villa's
(bouwkundig
ontwerp van architect Gilbert Decordier. Gevelparement deels van
erfgoed)
gele baksteen en met sporen van bruine beschildering van
imitatievakwerk op bovenverdieping. Deurtravee gemarkeerd door
hoekportiek onder loggia.

interbellum

142847

Café De Sterre

Oudenaarde

Nederename

Oudstrijdersstraat 76 (Oudenaarde)

cafés
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen waaronder
pseudozolderverdieping met plat dak. Voorgevel met art‐deco‐inslag
uit begin jaren 1930. Lijstgevel met gediversifieerd en kleurrijk
materiaalgebruik namelijk baksteen, natuursteen en ceramiektegels.

interbellum

142857

School van de zusters van Sint‐Vincentius a Oudenaarde
Paulo

Nederename

Pelikaanstraat 1 (Oudenaarde)

Typisch bakstenen schoolgebouw uit de eerste helft van de 20ste
lagere scholen
eeuw van elf traveeën en middendeel van twee bouwlagen,
gesitueerd achter de speelplaats. Lijstgevels geritmeerd door lisenen
en grote vensters met roedeverdeling en I‐lateien. Het linker deel
kreeg een plat dak.

eerste helft
20ste eeuw

142858

Wegkapel

Nederename

Pelikaanstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Vierkante bakstenen pijlerkapel afgedekt met ezelsrug en met
afbrokkelende cementering. Voorkant bekroond door ijzeren kruisje
op tuitstuk.

Oudenaarde

1402/1748

10de eeuw,
14de eeuw,
15de eeuw,
18de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Vergeylen J.B. (Ontwerper)

romaans,
gotiek,
neoromaans

Sinia Oscar (Ontwerper), Valcke
Henri (Ontwerper), Vossaert Paul
(Ontwerper)

conciërgewonin eerste helft
20ste eeuw
gen,
kantoorgebouw
en,
katoenfabrieken
, opslagplaatsen

pijlerkapellen

Decordier Gilbert (Ontwerper)
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142876

Hoeve Hof te Reyt

Oudenaarde

Nederename

Reytstraat 101 (Oudenaarde)

Grote historische hoeve van het semigesloten type met vierkante
aanleg. Bakstenen hoevegebouwen, voornamelijk daterend uit de
17de en de 18de eeuw. Boerenwoning en paardenstallen;
dwarsschuur binnenin met inscriptie 1606 op latei van poort en
lagere bedrijfsvleugels met koestallen onder snijdende zadeldaken.
Kleine rondboognis voor heiligenbeeld in straatgevel. Lage en kleine
knechtenwoning. en aangepast bakhuis.

boerenwoninge 17de eeuw,
18de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n

142929

Café De Wachtzaal

Oudenaarde

Nederename

Steenbakkersstraat 1 (Oudenaarde)

Café gelegen in de vroegere stationsbuurt, namelijk naast de spoorlijn cafés
Kortrijk‐Denderleeuw en nabij het sinds begin jaren 1980 verdwenen
station van Ename. Hoekhuis van twee bouwlagen op spievormig
perceel opgericht circa 1910.

142282

Burgerhuis in art‐decostijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Aalststraat 102 (Oudenaarde)

Burgerhuis in art‐decostijl gebouwd door stucadoor R. Messiaen naar
ontwerp van 1929; drie bouwlagen onder plat dak met recht
erkervormig uitgebouwde traveeën over twee bouwlagen.
Gecementeerde gevels verfraaid met decoratieve friezen met keitjes
en gecementeerde banden met bloemenslingers. Erachter gelegen
bedrijfsgebouwtje in gelijkaardige stijl; naar verluidt opgetrokken als
woning.

burgerhuizen, interbellum
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

142288

Dorpskom Ename

Oudenaarde

Oudenaarde

Abdijsteeg, Abdijstraat, Beaucarnestraat,
Enameplein, Lijnwaadmarkt,
Lotharingenstraat, Martijn van
Torhoutstraat, Paardemarktstraat, Sint‐
Laurentiusstraat, Sint‐Salvatorsstraat,
Wallestraat, Zwijndries (Oudenaarde)

De dorpskom van Ename ontwikkelde zich als zuidoostelijke
uitbreiding van de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting met
haven en door toedoen van de latere abdij.

driesen,
pleinnederzettin
gen, dorpen,
gekandelaarde
bomen,
bomenrijen

142303

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Achter de Wacht 22 (Oudenaarde)

burgerhuizen,
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen in neogotisch getinte
stijl, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel gemarkeerd bijgebouwen
door trapgevel van twee traveeën in verdiept veld met aflijnende
baksteenfriezen en sierankers. Rechts aangebouwd dienstgebouw
met puntgevel en inrijpoort.

142304

Pastorie met school

Oudenaarde

Oudenaarde

Achter de Wacht 26 (Oudenaarde)

Voormalige pastorie met school, uit eind 19de eeuw en volgens
opschrift in plint naar ontwerp van architect A. Vossaert.
Onderkelderd gebouw met bakstenen lijstgevel van vermoedelijk zes
traveeën en twee bouwlagen afgedekt door zadeldak. Erachter
gelegen schoolgebouw van twee bouwlagen geleed door lisenen en
voorzien van getoogde vensters.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs,
lagere scholen,
pastorieën,
patronaten

142305

Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Oudenaarde

Oudenaarde

Achter de Wacht 28 (Oudenaarde)

Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl
opgetrokken circa 1895 naar ontwerp van architect A. Vossaert.
Onderkelderd bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Grote
tuin in landschapsstijl met boomgaard en moestuin, afgesloten door
grote bomenrij en fraai ijzeren hekwerk en bakstenen muur. Achterin
de tuin gelegen bakstenen tuinhuisje onder zadeldak met windveren.

boomgaarden, vierde kwart
dreven, hekken, 19de eeuw
herenhuizen,
moestuinen,
tuinpaviljoenen

1403/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

art deco

Messiaen R. (Ontwerper)

voor WO I

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

eclecticisme

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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142302

Stadskern Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat,
Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat,
Beverestraat, Broodstraat, Burg,
Burgschelde, De Ham, Devosstraat,
Einestraat, Generaal Pershingstraat,
Gentiel Antheunisplein, Gevaertsdreef,
Gobelinstraat, Grachtschelde, Hofstraat,
Hoogstraat, Jacob Lacopsstraat, Jan Jozef
Raepsaetplein, Jezuietenplein,
Kapucijnengang, Kasteelstraat,
Kattestraat, Koekop, Koningsstraat,
Krekelput, Lappersfort, Louise Mariekaai,
Maagdendale, Margaretha Van
Parmastraat, Markt, Marlboroughlaan,
Matthijs Casteleinstraat, Meerspoort,
Meinaert, Minderbroedersstraat,
Nederstraat, Neringstraat,
Pamelekerkplein, Pompstraat,
Refugestraat, Remparden, Sint‐
Walburgastraat, Smallendam,
Stationsstraat, Tacambaroplein,
Tussenbruggen, Tussenmuren,
Verdurestraat, Ververijstraat, Voorburg,
Woeker, Zakske (Oudenaarde)

De oude stadskern situeert zich grosso modo binnen de
laatmiddeleeuwse omwalling zoals deze is weergegeven op het
stadsplan door J. Van Deventer omstreeks 1550 en het panorama
volgens Sanderus omstreeks 1640. In grote lijnen stemt het gebied
ook overeen met het reliëfplan van Oudenaarde uit 1747.

arbeiderswonin
gen,
burgerhuizen,
cafés,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
herbergen,
herenhuizen,
parochiekerken,
stadhuizen,
stadswoningen,
winkels, steden

142306

Begijnhof

Oudenaarde

Oudenaarde

Achterburg 1 (Oudenaarde)

Een eerste begijnhof, ondergebracht in een "huis de Cluys" achter het
kerkhof van Oudenaarde en de Sint‐Walburgakerk, werd opgericht in
1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames
van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".

begijnenhuizen,
begijnhoven,
poorten
(bijgebouwen),
kapellen (klein
erfgoed),
kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

142307

Rij arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Achterburg 5‐11 (Oudenaarde)

Rij arbeiderswoningen met de achterzijde palend aan het begijnhof en arbeiderswonin 19de eeuw
daterend uit de 19de eeuw. Rijhuizen van respectievelijk drie, twee, gen
vijf en drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldaken.

142308

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Adriaan Brouwerstraat 10 (Oudenaarde)

Hoekhuis met de Gaspar Heuvickstraat naar ontwerp van architect G. stadswoningen interbellum
Decordier van 1932. Donkere baksteenbouw afgelijnd door gewitte
lijst. Twee bouwlagen hoog onder plat dak met horizontaal
geaccentueerde vensterregisters.

142309

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Adriaan Brouwerstraat 2 (Oudenaarde)

cafés
Hoekhuis en voormalig café in zakelijke baksteenstijl van 1933.
Donkere bakstenen gevels met verspringende volumes afgedekt door
platte daken.

142320

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 11‐13 (Oudenaarde)

Gekoppelde huizen met gecementeerde en verankerde lijstgevel van stadswoningen 17de eeuw
samen vijf traveeën en twee bouwlagen afgedekt met steil zadeldak,
vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Rechter huis met
behoud van oorspronkelijke korfboogdeur met treden en aan weerszij
smalle venstertjes.

1404/1748

datering

stijl

19de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

gotiek, barok,
neogotiek

interbellum

plantensoort

context

persoon

Cheyns André (Ontwerper)

Decordier Gilbert (Ontwerper)

modernisme
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142321

Steegbeluiken Baarzak A en B

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 14, Baarzak B 1‐4, 5
(Oudenaarde)

beluiken
Twee gelijkaardige steegbeluikjes in de Baarstraat, respectievelijk
toegankelijk via nummer 14 en 49. Baarzak A, via nummer 14, heden
onbewoond. Baarzak B, via nummer 49. Oorspronkelijk vijf
arbeiderswoningen gebouwd in opdracht van aannemer P. Van de
Vyvere in 1906.

142322

Herberg In Sint Eloi

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 15 (Oudenaarde)

Grijsgeschilderde tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen
met steil zadeldak. Erachter gelegen gebouw, voorheen gesplitst in
arbeiderswoningen, aansluitend bij de kloostergebouwen van de
zwartzusters van Pamele.

herbergen,
winkels

142323

Classicistisch herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 18 (Oudenaarde)

Classicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het
eerste kwart van de 19de eeuw. Merkwaardige lijstgevel volledig
opgetrokken uit arduin, oorspronkelijk met bekronende attiek.
Loodrecht op de woning, dienstgebouw met poorten gevat in arcade
van zeven traveeën, afgedekt door schilddak en daterend uit dezelfde
bouwperiode. Ten oosten in grote ommuurde tuin met oude rode
beuk, vierkant tuinpaviljoen uit de 19de eeuw onder tentdakje.

herenhuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
tuinpaviljoenen,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142324

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 22 (Oudenaarde)

Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en heden gecementeerde
lijstgevel van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de 19de eeuw. In bovenste halve verdieping omlijste
lunetten.

burgerhuizen

19de eeuw

142325

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 24 (Oudenaarde)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde
lijstgevel met bekronend driehoekig fronton, vermoedelijk uit eind
18de eeuw of begin 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142326

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 28 (Oudenaarde)

Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen herenhuizen
onder schilddak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

142327

Burgerhuis met klokgevel

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 32 (Oudenaarde)

Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Oorspronkelijke burgerhuizen
puntgevel onder leiding van aannemer A. Roos veranderd in
gecementeerde klokgevel en voorzien van neoclassicistische
gevelornamenten in 1925.

interbellum

142328

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 33‐35 (Oudenaarde)

stadswoningen, eerste helft
Gekoppelde rijhuizen van twee en drie traveeën en drie bouwlagen
winkels
19de eeuw,
onder doorlopend zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
voor WO I
Bepleisterde lijstgevel met op begane grond houten winkelpuien naar
ontwerp van P. Van de Vyvere van 1903.

142329

Modernistische woonhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 41 (Oudenaarde)

Interessant rijhuis uit het interbellum in decoratieve
baksteenarchitectuur naar ontwerp van Maurice Vossaert van 1936.
Gelijkvloerse verdieping met winkel en rechts ervan garage met
siersmeedwerk in poort.

slagerijen

interbellum

modernisme

142330

Slagerij

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 45 (Oudenaarde)

slagerijen
Rijhuis in art‐decogetinte baksteenarchitectuur van 1935. Fraai
uithangteken met rundskop. Behouden winkelinrichting met wanden
bekleed met rode, witte en zwarte tegels volgens geometrisch
patroon.

interbellum

art deco

142331

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 47 (Oudenaarde)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw doch
met oudere kern. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met
rechthoekige vensters en recente winkelpui op de begane grond.
Achterhuis onder zadeldak.

achterhuizen,
19de eeuw
stadswoningen

142332

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 49 (Oudenaarde)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de
19de eeuw ter vervanging van een ouder huis. Op begane grond
fraaie houten winkelpui en getoogde doorgang naar beluikje in
Baarzak B, geflankeerd door schamppalen. Behouden achterhuis van
bak‐ en zandsteen onder zadeldak met tuitgevel, vermoedelijk uit de
17de eeuw.

17de eeuw,
achterhuizen,
stadswoningen, 19de eeuw
winkels

1405/1748

typologie

datering

stijl

voor WO I

plantensoort

context

persoon
Van de Vyvere Polydoor
(Ontwerper), Van de Vyvere
Polydoor (Opdrachtgever)

traditioneel

classicisme

Van de Vyvere Polydoor
(Ontwerper)

Vossaert Maurice (Ontwerper)
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142333

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 53 (Oudenaarde)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, burgerhuizen,
vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, naar stijfselfabrieken
verluidt met oudere kern en aangepast in de jaren 1950. In 1853 met
stijfselfabriek achteraan.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142334

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 55 (Oudenaarde)

leerlooierijen,
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk oudere kern aangepast en verhoogd in 1919 in opdracht winkels,
van ketelmaker A. Bontemps. Voorheen, confer exploitatievergunning burgerhuizen
van 1865, leerlooierij in de achter gelegen bijgebouwen. Haakse
achterbouw van voormalig diephuis van twee bouwlagen onder
zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Achterin gelegen bijgebouw
van twee bouwlagen onder zadeldak met later aangebrachte
getoogde doorrit naar tuin, uit de 17de eeuw.

17de eeuw,
interbellum

142335

Huis In de Vos

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 6 (Oudenaarde)

Voorheen winkelhuis en volgens archieffoto pelsen‐ en
matrassenmakerij. Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met
voorheen bepleisterde, nu gecementeerde lijstgevel, vermoedelijk uit
eind 18de of begin 19de eeuw. Bekronend driehoekig fronton
voorzien van tandlijsten en oculus. Winkelpui en rechthoekige deur
links leidend naar achterhuis, daterend van 1928.

achterhuizen,
gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
burgerhuizen,
winkels

142336

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 66 (Oudenaarde)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw,
18de eeuw

142337

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Baarstraat 68 (Oudenaarde)

Rijhuis met heden beraapte gevel van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Gevel
afgewerkt als lijstgevel en rechts ernaast puntgevel.

stadswoningen 17de eeuw

142353

Café 't Roosje

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 13 (Oudenaarde)

cafés
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder aangepast
zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bak‐ en zandsteenbouw met
aangepaste tuitgevel met overkragende bovenverdieping op
korfbogen rustend op vernieuwde voluutconsoles.

17de eeuw

142352

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 1‐3 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Huis opgetrokken uit bak‐ en zandsteen in het tweede kwart van de
17de eeuw. Roodgeschilderde in‐ en uitgezwenkte gevel van drie
traveeën en twee bouwlagen met enkelhuisopstand en afgedekt door
zadeldaken. Links aanbouwsel van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, bij restauratie aangepast op dezelfde wijze als de
aanleunende topgevel.

tweede kwart
17de eeuw

142354

Café Figaro in nieuwe zakelijkheid

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 17 (Oudenaarde)

cafés
Opvallend gebouw in nieuwe zakelijkheid gebouwd in 1932 in
opdracht van de belendende brouwerij Petre‐Devos naar ontwerp van
architect X. Allard van 1931. Hoekhuis van twee bouwlagen onder
plat dak.

interbellum

142355

Winkel

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 20 (Oudenaarde)

Rijhuisje, voormalige winkel, van twee traveeën en twee bouwlagen winkels
onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Lijstgevel bekleed met geel‐ en
groengeglazuurde bakstenen en voorzien van houten winkelpui uit de
19de eeuw.

19de eeuw

142356

Rijkswachtkazerne

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 32 (Oudenaarde)

rijkswachtkazer voor WO I
Langgerekt onderkelderd gebouw met acht woningen in
neoclassicistisch getinte stijl van zestien traveeën en twee bouwlagen nes
onder schilddak, vermoedelijk van 1908.

142357

Sint‐Arnoldus' Brouwerij en Brouwerij
Petre‐Devos

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 5, Remparden 1, 1A
(Oudenaarde)

Aan de Bergstraat gelegen bakstenen gebouw van drie bouwlagen,
gedateerd op gevelsteen 1940. Ten westen op binnenplaats,
kantoorgebouwtje naar ontwerp van architect J. Vanderveken van
1936. Voormalige dienstgebouwen en mouttoren aan Remparden.
Bakstenen industriegebouwen opgetrokken naar ontwerp van
architect J. Vanderveken. De elektriciteitscabine met trapgevel
ernaast werd opgericht in 1924.

1406/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
interbellum

interbellum,
brouwerijen,
kantoorgebouw WO II,
en, mouterijen, interbellum
elektriciteitscab
ines

Jacques Antoine (Ontwerper)

modernisme

Allard Xavier (Ontwerper)

Vanderveken Joseph (Ontwerper)
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142358

Winkel

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 66 (Oudenaarde)

winkels
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
begin 20ste eeuw. Bewaarde bovenvensters met ijzeren rozetlatei en
tudorboogvormige ontlastingsbogen, boogvelden voorzien van
sgraffiti met kleurrijke bloemmotieven.

142359

Rij stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 68‐74 (Oudenaarde)

Art‐nouveaugetinte rijhuizen van het enkelhuistype per twee
gekoppeld volgens spiegelboogschema, vermoedelijk van 1910.
Bruine en gele bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie
bouwlagen onder doorlopend zadeldak verlevendigd met
respectievelijk witte en rode banden op arduinen plint.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

142360

Winkel en magazijn

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 76 (Oudenaarde)

Winkelhuis en magazijn in art‐decostijl gebouwd in 1925 voor Th.
Decordier, bouwmaterialen, naast zijn woning nummers 78‐80.

opslagplaatsen, interbellum
winkels

art deco

142361

Winkel in neoclassicistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 78 (Oudenaarde)

Winkelhuis in overwegend neoclassicistische stijl, gebouwd voor Th.
Decordier‐Wille, meester plafonneur, naar ontwerp van Messiaen R.
van 1909, met witbepleisterde gevels met afgekante hoektravee
uitgebouwd als trapgeveltje.

winkels

neoclassicisme

142362

Melkerij Het Fortje

Oudenaarde

Oudenaarde

Bergstraat 89‐97 (Oudenaarde)

Melkerij, gebouwd in opdracht van Th. Thienpont in 1895. De
gebouwen werden in 1925 in opdracht van T. Liefmans verbouwd tot
twee handelshuizen, nummers 89 en 93, van drie bouwlagen en
woonhuizen van twee bouwlagen, alle voorzien van lijstgevels en
afgedekt met zadeldaken. Nummers 95‐97. Hoeve met losse
bestanddelen en gekasseid erf. IJzeren inrijhek naar achterin gelegen
gekasseid boerenerf en verscheidene zeer ruime bakstenen stallen of
melkerij van twee bouwlagen.

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw,
izen, hoeven,
interbellum
stallen,
zuivelfabrieken,
mestvaalten,
handelsgebouw
en,
stadswoningen

142366

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Beverestraat 25‐27 (Oudenaarde)

Enkelhuizen van twee en drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder doorlopend zadeldak, volgens bouwvergunning van
1897.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

142371

Neoclassicistisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Beverestraat 6 (Oudenaarde)

Neoclassicistisch burgerhuis van van vier traveeën en drie bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde
en witgeschilderde lijstgevel met imitatievoegen onder de
geprofileerde puilijst en aflijnend hoofdgestel met houten kroon‐ en
tandlijst.

142372

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Beverestraat 74 (Oudenaarde)

Enkelhuis met behouden beraapt parement, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

142383

Gerechtshof

Oudenaarde

Oudenaarde

Bourgondiëstraat 5, 5B (Oudenaarde)

gerechtsgebou
Neogotisch gebouw opgetrokken in 1922‐25 op de plaats van het
klooster van Sion. Een eerste gerechtshof werd gebouwd in 1824 en wen
vernield bij de beschietingen op 3 november 1918. Huidig gerechtshof
naar ontwerp van architect H. Valcke, ingehuldigd op 1 oktober 1925.
Ruim complex rondom een klein binnenhof met indrukwekkende
voorgevel van zand‐ en hardsteen, twee bouwlagen hoog onder leien
schilddak met talrijke dakkapelletjes in twee registers.

1407/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

Messiaen R. (Ontwerper)

neoclassicisme

cafés,
tweede helft
stadswoningen 19de eeuw

interbellum

neogotiek

Valcke Henri (Ontwerper)
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142384

Gevangenis

Oudenaarde

Oudenaarde

Bourgondiëstraat 6 (Oudenaarde)

142385

Herenhuis de Lalaing

Oudenaarde

Oudenaarde

142386

Burgerhuis

Oudenaarde

142387

Hof Tack

142390

datering

stijl

gevangenissen
Gebouwd op gronden van het na de Franse Revolutie afgeschafte
klooster van Sion. Typerend Y‐vormig complex binnen een
rechthoekige dubbele ommuring met rondgang, nieuw gebouwd ten
oosten van bestaande gevangenis naar ontwerp van L. Bouckaert in
eclectische stijl van 1904‐1908. Inwendig grotendeels aangepast. Na
de Eerste Wereldoorlog wederopbouw van inkomgebouw,
portiersloge, beheersgang en dienstgebouwen in dezelfde stijl. Huidig
toegangsgebouw met drie ambtswoningen in neogotische stijl
gedateerd Anno 1922. Tussen toegangsgebouw en de celgevangenis,
portiersloge en beheersgang met kantoren in dezelfde eclectische stijl
als hoofdgebouw, gebouwd na de Eerste Wereldoorlog.

voor WO I,
interbellum

eclecticisme

Bourgondiëstraat 9 (Oudenaarde)

herenhuizen
Ruime woning met L‐vormige plattegrond opgetrokken in
verschillende bouwfasen in de 17de eeuw haakse vleugel op
binnenplaats en 18de‐eeuwse straatvleugel. Brede voorgevel in
rococostijl uit de 18de eeuw uitziend op de Schelde, vermoedelijk
gebouwd in verschillende fasen. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel op zandstenen plint van acht traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak. Uiterst rechts brede rondboogpoort in zandstenen
omlijsting met waterlijst, deel uitmakend van een oudere constructie.

18de eeuw,
17de eeuw

vakwerkbouw,
rococo

Oudenaarde

Broekstraat 1 (Oudenaarde)

Alleenstaand, voorheen omgracht huis met oude kern, nog op een
lager straatniveau gelegen en van de straat afgesloten door ijzeren
hekken op lage bakstenen voet. Bepleisterde en witgeschilderde
voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, in zijn huidige vorm
daterend van circa 1860.

burgerhuizen,
hekken

Oudenaarde

Oudenaarde

Broekstraat 187 (Oudenaarde)

Hoeve in U‐vorm met deels verhard en beplant binnenerf aan drie
zijden omgeven door lage gewitte vleugels op gepikte plint onder
voornamelijk golfplaten zadeldaken. Woonhuis van zes traveeën
onder pannen zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw,
wagenhuis en stallen.

eerste helft
hoeven,
wagenhuizen, 19de eeuw
boerenwoninge
n, stallen

Drie stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 13‐15 (Oudenaarde)

Gevel in eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw,
gesplitst in drie woningen. Doorlopende bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

142391

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 19 (Oudenaarde)

achterhuizen,
tweede kwart
Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en
drie en een halve bouwlaag van 1837 naar ontwerp van Van Autryve. stadswoningen 19de eeuw
Gedichte lunetten op de halve verdieping. Oud achterhuis met sporen
van puntgevel afgewerkt met vlechtingen.

142392

Stadswoning met winkelpui

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 21 (Oudenaarde)

Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en
drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw, in plaats van
ouder huis. Houten winkelpui met middendeur, volgens
bouwvergunning van 1902.

stadswoningen, eerste helft
winkels
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
17de eeuw

142393

Eclectisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 23 (Oudenaarde)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in eclectische stijl naar
ontwerp van A. Massez van 1911. Gevel met parement van zand‐ en
hardsteen.

burgerhuizen

142394

Brouwerij

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 24, Burgschelde 44
(Oudenaarde)

In 1846 oprichting van bierbrouwerij en azijnfabriek. Herenhuis bij
brouwerij heropgebouwd onder leiding van R. Messiaen in 1921 na
oorlogsschade; in 1951 nieuw gecementeerd. Lijstgevel van vijf
traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige vensters, deur en
poort naar de achterliggende brouwerij en voorzien van
neoclassicistische geveldecoratie, kenmerkend voor de jaren 1920.

azijnfabrieken, interbellum, na
WO II
brouwerijen,
distilleerderijen,
herenhuizen

1408/1748

typologie

plantensoort

context

persoon
Bouckaert Louis (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

Van Autryve A. (Ontwerper)

eclecticisme

Massez Albert (Ontwerper)

Messiaen R. (Ontwerper)
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142395

Huis De Ram

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 25 (Oudenaarde)

Vermoedelijk het voormalige huis De Ram en in gebruik als apotheek apotheken,
van 1777 tot eind 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel burgerhuizen
van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; gevel in
empirestijl uit eerste helft 19de eeuw naar ontwerp van A. Van der
Meersch.

142396

Stadswoning met neotraditionele
trapgevel

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 29 (Oudenaarde)

Stadswoning met neotraditionele trapgevel van 6 treden + topstuk
met drie traveeën en en drie bouwlagen; oude kern met verbouwde
gevel; oorspronkelijke gevel twee bouwlagen hoog: een verdieping
verhoogd en aangepast in 1912 in opdracht van slager F. Beckaert.

142397

Huis In de Galleye

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 3 (Oudenaarde)

winkels
Rijhuis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak; volgens bouwaanvraaggevel van 1765. Spiegelboogdeur in
fraaie hardstenen omlijsting in rococostijl met hardstenen
tussendorpel versierd met rocailles en gelijkaardige sluitsteen.

142398

Café Cambrinus

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 31 (Oudenaarde)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit
zadeldak, vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel in Lodewijk XVI‐stijl.

142399

Stadswoning met neotraditionele
trapgevel

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 33 (Oudenaarde)

Neotraditionele trapgevel van 6 treden + topstuk met één travee en stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
drie bouwlagen, volgens bouwvergunning gebouwd naar ontwerp van
architect C. Campens van 1893.

142400

Burgerhuis van brouwerij De Tanghe

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 35 (Oudenaarde)

Hoekhuis met Burgschelde, voorheen gelegen aan brug, van vier en
drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak; oudere kern,
minstens uit de 1ste helft van de 18de eeuw. Sedert 19de eeuw
bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint. Op
hoekpenant zandstenen beeldnis in renaissancestijl met piëta in
zandsteen. Oorspronkelijke achterbouw vervangen door nieuwe
bouw circa 1978.

burgerhuizen,
Mariabeelden

19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

renaissance

142401

Brouwerij Den Pau

Oudenaarde

Oudenaarde

Broodstraat 5 (Oudenaarde)

Interessant rijhuis opgetrokken uit bak‐ en zandsteen met rijk
uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655, zie
verweerde steen in geveltop. Enkelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met overkragende bovenbouw op drie
gesculpteerde arduinen rondbogen steunend op met voluutconsoles
versierde pilasters. Voorheen met brouwerij Den Pau.

achterhuizen,
winkels,
brouwerijen,
burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

renaissance

142407

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Burg 12 (Oudenaarde)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, opklimmend tot de
17de eeuw; voorgevel verbouwd in de loop van de 20ste eeuw.
Behouden bovenbouw van achtergevel in vakwerkbouw. Binnen
bewaarde oude winkelinrichting en bakkersoven.

bakkerijen,
17de eeuw,
stadswoningen 20ste eeuw

vakwerkbouw

142405

Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Burg 1‐3 (Oudenaarde)

Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een
resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje,
opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste
Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A.
Vossaert. Bakstenen bouw met verwerking van zandsteen, twee
bouwlagen hoog onder zadeldak gevat tussen zijtrapgevels.

burgerhuizen

neotraditioneel

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142408

Laatclassicistisch hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Burg 2‐6 (Oudenaarde)

Nummer 2‐4. Imposant laatclassicistisch hoekhuis met Burgschelde,
gebouwd door J. Van der Meeren circa 1791 in plaats van een ouder
gebouw. In de tweede helft van de 19de eeuw woning van
geneesheer De Graeve. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van
respectievelijk zeven en zes traveeën en drie bouwlagen afgedekt
door schilddaken, nu met dakkapellen. Op hoekpenant beeldnis.
Nummer 6. Aangebouwde woning van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak.

vierde kwart
herenhuizen,
stadswoningen, 18de eeuw
gevelniskapelle
n

classicisme

Mees Firmin (Ontwerper)

142409

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Burg 5 (Oudenaarde)

Hoekhuis met Levietenstraatje met twee bouwlagen onder schilddak. stadswoningen interbellum
Diephuis met oudere kern en neoclassicistische gecementeerde
voorgevel van drie traveeën met enkelhuisopstand van 1922.

1409/1748

typologie

datering

stijl

eerste helft
19de eeuw

empire

stadswoningen, voor WO I
winkels

derde kwart
18de eeuw

cafés,
vierde kwart
stadswoningen 18de eeuw

interbellum

plantensoort

context

persoon
Van der Meersch August
(Ontwerper)

neotraditioneel

rococo

classicisme

neotraditioneel

neoclassicisme

Campens Charles (Ontwerper)
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142406

Winkelhuizen

Oudenaarde

Oudenaarde

Burg 7‐13 (Oudenaarde)

stadswoningen, eerste helft
Rij bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met verschillende
19de eeuw
kroonlijsthoogte uit de eerste helft van de 19de eeuw. Nummer 7 en 9 winkels
met later vernieuwde houten winkelpuien.

142425

Neogotisch winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Devosstraat 13A‐B (Oudenaarde)

Neogotisch winkelhuis met kleurrijk bakstenen parement en
merkwaardige gevelcompositie met één brede Brugse travee over
drie bouwlagen en het centraal tuitvormig dakvenster, daterend van
1906 naar ontwerp van architect J. Colpaert.

142426

Art‐deco‐stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Devosstraat 17 (Oudenaarde)

142427

Burgerhuis in neogotische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

142428

Art‐nouveau‐stadswoning

Oudenaarde

142433

Textielfabriek en burelen Saffre Frères

142434

winkels

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Colpaert Jules (Ontwerper)

Art‐decowoning van oranjerode baksteen, gesigneerd Aimé De Wulf, stadswoningen interbellum
Zwijnaarde, uit het interbellum. Typische afgeschuinde vensters,
driezijdige erker en balkon met gecementeerde omlijstingen en
geometrische raamverdelingen, bloemenfriezen en fraaie glas‐in‐
loodwaaier boven de deur.

art deco

De Wulf Aimé (Ontwerper)

Devosstraat 19 (Oudenaarde)

burgerhuizen, voor WO I
Imposant burgerhuis in neogotische stijl met voornamelijk art‐
kunstenaarswo
nouveau‐inslag in de decoratie. Kleurrijke gele bakstenen lijstgevel
onderlijnd door rode en blauwe banden, op een sokkel van arduin en ningen
breuksteen; verhoogde begane grond en pseudomansardedak met
dakkapellen, een ontwerp van architect J. Colpaert van 1905. Art‐
nouveaugetinte sgraffitopanelen in de borstweringen en boogvelden.

eclecticisme

Colpaert Jules (Ontwerper)

Oudenaarde

Devosstraat 8 (Oudenaarde)

Art‐nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder stadswoningen voor WO I
zadeldak, volgens bouwvergunning van 1909. Versiering met art‐
nouveau‐sgraffitopanelen.

art nouveau

Oudenaarde

Oudenaarde

Dijkstraat 45, 47A (Oudenaarde)

Gebouwen van weverij en ververij van 1901, uitgebreid in 1908 naar
ontwerp van architectenbureau S. De Taeye van Gent, op de hoek met
de huidige Blekerijstraat. In de jaren 1920 nog meermaals uitgebreid.
Een groot deel van de gebouwen werd circa 2020 gesloopt en een
deel wordt nog verbouwd.

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid van
1936

Oudenaarde

Oudenaarde

Dijkstraat 73 (Oudenaarde)

Deels vrijstaand rijhuis in nieuwe zakelijkheid, gebouwd in 1936. Geel burgerhuizen
bakstenen gebouw met verspringende volumes, sterk
horizontaliserende brede vensters, banden en overstekende kroonlijst
van het schilddak in contrast met het hoger oplopende torenachtig
rechts gedeelte onder plat dak.

142443

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

Oudenaarde

Oudenaarde

Doornikstraat 20 (Oudenaarde)

Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak in nieuwe
zakelijkheid naar ontwerp van architect August Desmet van 1935.
Sterk horizontaliserend karakter door de dieperliggende horizontale
voegen.

burgerhuizen

142444

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Doornikstraat 24 (Oudenaarde)

142445

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Doornikstraat 33, 33B (Oudenaarde)

art deco

De Taeye Gustave (Ontwerper),
De Taeye Serafinus (Ontwerper),
Inghelbrecht R. (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

interbellum

modernisme

Desmet August (Ontwerper)

burgerhuizen,
Rijhuis met gecementeerde gevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak in late art‐nouveaustijl, daterend hekken
van 1911. Stijlmotieven in gevelparement en houtwerk van deur.
Links schermgevel van één travee met doorgang naar achter gelegen
tuin en afgesloten door ijzeren hek.

voor WO I

art nouveau

burgerhuizen,
Merkwaardig burgerhuis van 1927 in modernistische stijl naar
dreven
ontwerp van architect A. Desmet, gelegen in een ruime tuin en
toegankelijk via een ijzeren hek tussen muurtjes en een lindendreefje
leidend naar de voordeur. Bakstenen huis met kelderverdieping en
één verdieping boven de verhoogde begane grond.

interbellum

modernisme

1410/1748

fabrieksschoors voor WO I,
interbellum
tenen,
kantoorgebouw
en,
katoenfabrieken
, ketelhuizen,
machinezalen,
opslagplaatsen,
spinnerijen,
textielververijen
, weverijen

Desmet August (Ontwerper)
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142446

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Doornikstraat 9 (Oudenaarde)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met lichte art‐
nouveau‐inslag in de bakstenen gevel, een ontwerp van architect A.
Van Ommeslaeghe gedateerd Anno 1912. Kleurrijk accent door de
verschillende soorten baksteen en de sgraffiti.

burgerhuizen

voor WO I

142461

Huis Den Witten Leeuw

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 1, Markt 9 (Oudenaarde)

Huis Den Witten Leeuw, teruggaand tot midden 15de eeuw. Diephuis stadswoningen 15de eeuw,
vierde kwart
van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, volgens
19de eeuw,
bouwvergunning gereconstrueerd in 1892, later voorzien van
13de eeuw
gecementeerd neo‐Lodewijk XVI‐parement, verrijkt met spiegels en
medaillons met guirlandes. De zuidmuur van het huis, gemene muur
met het huis op Markt 10, kan in de 13de eeuw worden gedateerd.

neoclassicisme

142462

Stadswoning in art‐decostijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 11 (Oudenaarde)

stadswoningen interbellum
Rijhuis met aangepaste voorgevel in art‐decostijl van 1936.
Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, rechts met brandgangetje.
Heden lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadelda
met overwegend gecementeerd parement.

art deco

142463

Café Oud België

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 12 (Oudenaarde)

Diephuis met voortuitgevel en oude kern; jaartal 1723 op voorgevel
vroeger; van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Heden aangepaste verankerde gecementeerde gevel op plint van
arduinblokken.

142464

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 13 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Imposant onderkelderd breedhuis in traditionele bak‐ en
zandsteenbouw; vier traveeën en heden twee en een halve bouwlaag
onder mank zadeldak; 17de‐eeuwse voorgevel en behouden oude
zeer diepe achterbouw met twee bouwlagen met achterpuntgevel
onder zadeldak.

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

traditioneel

142465

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 15 (Oudenaarde)

Burgerhuis met 18de‐eeuwse voorbouw en typische rococovoorgevel burgerhuizen
en oudere kern van diephuis met achterpuntgevel links, onder
zadeldaken. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand.

18de eeuw

rococo

142466

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 16 (Oudenaarde)

Diephuis met voorpuntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen
onder steil zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot 16de‐17de
eeuw. Achterhuis onder verspringend hoger zadeldak met
gecementeerde achterpuntgevel.

142467

Brouwerswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 17 (Oudenaarde)

Burgerhuis met oude kern en verbouwde voorbouw van 1876 in
brouwerswonin 17de eeuw,
opdracht van brouwer Liedts en toen deel uitmakend van de vroegere gen
vierde kwart
brouwerij Liedts samen met nummer 19 met brouwerijgebouwen
19de eeuw
uitziend op de Burgschelde. Heden gecementeerde voorgevel met neo‐
Lodewijk XVI‐inslag; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

142468

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 18‐20 (Oudenaarde)

herenhuizen
Herenhuis met classicistische voorbouw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw en
oudere kern van diephuis met achterpuntgevel, minstens opklimmend
tot de 17de eeuw. Achterin de tuin: vervallen 17de‐eeuws huisje van
bak‐ en zandsteen, twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

142469

Brouwerswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 19 (Oudenaarde)

Brouwerswoning van de Brasserie O. Liedts, met vroegere
brouwerijgebouwen achteraan palend aan de nu gedempte
Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Art‐nouveaugetint
herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak,
gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Imposante
lijstgevel van bak‐ en natuursteen onder overstekende houten
kroonlijst op modillons.

1411/1748

cafés,
eerste kwart
stadswoningen 18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

traditioneel

achterhuizen,
16de eeuw,
stadswoningen 17de eeuw

17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

17de eeuw,
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw,
voor WO I
gen,
herenhuizen,
waterputten,
kelders

classicisme

neorococo

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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142470

Stadswoning gedateerd 1672

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 1C (Oudenaarde)

Onderkelderd rijhuis van 1672, recent gerestaureerd. Heden
geelgeschilderd verankerd huis in traditionele bak‐ en
zandsteenbouw; vier traveeën en twee bouwlagen vooraan onder
zadeldak en haakse achterbouw met puntgevel. Overkragende
bovenverdieping met tudorbogen op voluutconsoles in laatgotische
stijl.

stadswoningen, derde kwart
kelders
17de eeuw

142471

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 21 (Oudenaarde)

Rijhuis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern van diep achterhuis,
oorspronkelijk uitziend op de Burgschelde; drie traveeën en twee
bouwlagen met verspringende zadeldaken en achterpuntgevel met
oculus.

achterhuizen,
burgerhuizen

142472

Herenhuis met achterhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 23 (Oudenaarde)

Imposant herenhuis met bewaarde gewelfde kelder en oude
achtergevel van een vroeger achterhuis uitziend op de Burgschelde.
Classicistische voorgevel van vijf traveeën en oorspronkelijk twee,
heden drie bouwlagen en attiekbekroning onder mank zadeldak, uit
eind 18de‐, begin 19de eeuw. Achtergevel met sporen van bak‐ en
zandstenen kern van het vroegere achterhuis, onder meer met
bewaarde ontlastingsbogen, opklimmend tot de 17de eeuw.

achterhuizen,
herenhuizen,
kelders

142473

Hoekhuis in traditionele stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 25 (Oudenaarde)

Roodgeschilderd bakstenen hoekhuis met haaks op elkaar gerichte
vleugels onder snijdende zadeldaken, respectievelijk met brede
verankerde tuitgevel met vlechtingen uitziend op de Einestraat en
haast blinde puntgevel met vlechtingen in Lappersfort, in kern
minstens opklimmend tot de 17de eeuw.

stadswoningen, 17de eeuw
winkels

142474

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 26 (Oudenaarde)

Vroeg 19de‐eeuws herenhuis met gecementeerde voorgevel van vijf
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met geblokte
begane grond en verticaliserende bovenbouw met rechthoekige
vensternissen. Rechts koetspoort met doorrit naar achterliggende
tuin. Achterhuis met vier traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak. Voormalige koetshuizen links en ommuurde tuin met
vijvertje en vroegere oranjerie en serre.

achterhuizen,
herenhuizen,
koetshuizen,
oranjeries,
serres,
siertuinen,
vijvers

142475

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 28 (Oudenaarde)

stadswoningen 17de eeuw,
Diephuis met oude kern van 17de‐eeuwse trapgevel, behouden
interbellum
achterpuntgevel en nieuwe gevel volgens bouwvergunning van 1934
van architect G. Decordier.

142476

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 30 (Oudenaarde)

Smal rijhuis met trapgevel van 5 treden + topstuk; twee traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de
eeuw.

winkels

142477

Geboortehuis Gentiel Antheunis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 35 (Oudenaarde)

Geboortehuis van dichter Gentiel Antheunis, zie gedenkplaat. Rijhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met zeer
oude kern. Heden verankerde bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met vroeg 19de‐eeuws voorkomen.

gedenktekens, 16de eeuw,
stadswoningen eerste helft
19de eeuw

142478

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 36 (Oudenaarde)

Diephuis met zeer oude kern, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, stadswoningen, 16de eeuw,
oorspronkelijk met tuitgevel, in 1937 verbouwd tot traditionele bak‐ winkels, kelders interbellum
en zandstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak en winkelpui op de begane grond.

vakwerkbouw,
neotraditioneel

142479

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 38 (Oudenaarde)

Herenhuis met ontpleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee
herenhuizen
bouwlagen onder hoog schild‐ en zadeldak, opklimmend tot eind
18de eeuw, nu in bezit van het aanpalende klooster. Baksteenbouw
op een plint van arduinblokken en gecementeerde imitatiezandstenen
omlijstingen en speklagen. Rechts, haakse vleugel met dienstruimten
en gang met kleine kamertjes of cellen.

classicisme

142480

Café In de Reisduif

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 4 (Oudenaarde)

Rijhuis met oude kern van drie traveeën en twee bouwlagen, in de
eerste helft van de 19de eeuw verhoogd tot lijstgevel met twee en
een halve bouwlaag onder zadeldak.

1412/1748

cafés

datering

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

Vossaert Paul (Ontwerper)

classicisme

Delmulle Frank (Ontwerper)

traditioneel

Vanrijsselberghe Dirk (Ontwerper)

eerste helft
19de eeuw

Decordier Gilbert (Ontwerper)

eerste helft
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

eerste helft
19de eeuw

vakwerkbouw
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142481

Karmelietessenklooster

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 40 (Oudenaarde)

Achterin gelegen kloostergebouwen ingeplant omheen een
binnentuin met twee lange, haakse bakstenen vleugels en
hoofdgebouw achteraan, aan de binnentuinzijde met aanleunende
kloostergangen van circa 1670 bij de inrichting als
zwartzusterklooster. Westvleugel met oude kern van 1513, zie
stichtingsdatum van het Sint‐Michielshospitaal. Kapel en oostvleugel
overwegend daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw met
aanpassingen in de 18de eeuw en het derde kwart van de 19de eeuw.
Noordelijke hoofdvleugel met mogelijk zeer oude kern van vijf + drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Calvarie van 1870 in
binnentuin. Huidige kapel aan de straat grotendeels aangepast in
neogotische stijl vanaf 1860 onder impuls en begeleiding van
architect Jean‐Baptiste Bethune.

calvariebergen,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste kwart
16de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

142482

Huis de Kavitte

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 41 (Oudenaarde)

Rijhuis in L‐vorm met voorbouw van drie traveeën en twee
bouwlagen aan de Einestraat en diephuis met achtertrapgevel,
vroeger uitziend op de Burgschelde. Verankerde traditionele bak‐ en
zandsteenbouw, opklimmend tot de 16de eeuw. Grotendeels
oorspronkelijk behouden achterbouw met trapgevel, twee traveeën
en twee bouwlagen boven een souterrain, onder zadeldak.

burgerhuizen

16de eeuw

traditioneel

142483

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 42 (Oudenaarde)

Rijhuis met vroeg 19de‐eeuwse bepleisterde en geschilderde
lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak;
behouden diepe achterhuizen onder verspringende zadeldaken met
oudere kern.

stadswoningen, eerste kwart
achterhuizen
19de eeuw

142484

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 43‐45 (Oudenaarde)

Rijhuizen van oorspronkelijk twee, nu drie bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak, met oudere kern en 19de‐eeuwse
verankerde bepleisterde en geschilderde voorgevel.

stadswoningen 19de eeuw

142485

Drie classicistische stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 44‐48 (Oudenaarde)

17de eeuw,
achterhuizen,
Twee diephuizen met behouden voorpuntgevels en oude, minstens
stadswoningen, 18de eeuw,
17de‐eeuwse kern, aangepast in de loop van de 20ste eeuw.
Verankerde gecementeerde gevels van drie en vier traveeën en twee winkels, kelders 20ste eeuw
bouwlagen onder zadeldak, nummer 44 gedecapeerd en geschilderd
maar met behouden 18de‐eeuws achterhuis van zeven traveeën en
één bouwlaag.

traditioneel,
classicisme

142486

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 5 (Oudenaarde)

17de‐eeuws diephuis met voorpuntgevel, twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

stadswoningen 17de eeuw

traditioneel

142487

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 7 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd tot lijstgevel
van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

stadswoningen

142488

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Einestraat 9 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk huis met voortopgevel, in de tweede helft van de 18de burgerhuizen
eeuw verbouwd tot lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, heden gecementeerd met behouden oude ankers en
guirlandes op de borstweringen.

142501

Modernistische school

Oudenaarde

Oudenaarde

Fortstraat 47 (Oudenaarde)

gebouwen voor na WO II
Koninklijk Atheneum, opgericht in 1947‐49 in opdracht van het
Ministerie van Openbare Werken naar een eigen ontwerp van 1946, secundair
onderwijs
gesigneerd door ingenieur Zerck, diensthoofd Bruggen en Wegen.
Betonnen skeletbouw met verwerking van gele baksteen en afgedekt
door plat dak. Horizontaal geaccentueerd door de vensterregisters
met aaneensluitende vensters onder doorgetrokken betonnen latei.

1413/1748

tweede helft
18de eeuw

modernisme

plantensoort

context

persoon
Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper), Martens
(Ontwerper), Bressers Adriaan
Hubert (Uitvoerder)
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142502

Stadswoning ontworpen door A. De Wulf

Oudenaarde

Oudenaarde

Generaal Pershingstraat 3 (Oudenaarde)

Art‐decorijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, stadswoningen interbellum
van 1928 naar ontwerp van architect Aimé De Wulf. Geel bakstenen
parement met witte gecementeerde deur‐ en vensteromlijstingen
met kenmerkende getrapte vormgeving, afgeschuinde vensterhoeken
en bewaard houtwerk met fraai glas in lood.

art deco

De Wulf Aimé (Ontwerper)

142503

Neoclassicistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Generaal Pershingstraat 4 (Oudenaarde)

stadswoningen interbellum,
Neo‐Lodewijk XVI‐rijhuis van oorspronkelijk twee traveeën en twee
vanaf 1975
bouwlagen onder mansardedak, van 1928 naar ontwerp van architect
H. Cuvelier. Recent verhoogd met een volledig beglaasde
dakverdieping naar ontwerp van architect J.P. Decordier.

neoclassicisme

Cuvelier Henri (Ontwerper),
Decordier Jean‐Paul (Ontwerper)

142504

Hoekpand

Oudenaarde

Oudenaarde

Generaal Pershingstraat 9 (Oudenaarde)

Hoekpand met de Gevaertsdreef in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd: burgerhuizen,
de architekt Lippens Jules, Gent, volgens bouwvergunning van 1933 weverijen
voor eigenaar O. Van den Storme. Zuivere baksteenarchitectuur
aansluitend bij het werk van de Nederlandse architect W.M. Dudok en
sterk geïnspireerd op Dudoks Raadhuis van Hilversum van 1928.
Aansluitende bakstenen muur en vroegere weverij, nu garage met
toegevoegde bovenverdieping, in de Gevaertsdreef, gebouwd in 1935
eveneens naar ontwerp van Jules Lippens in de tuin van de woning.

interbellum

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

142505

Villa Buitenhof

Oudenaarde

Oudenaarde

Gentiel Antheunisplein 1 (Oudenaarde)

Villa in neo‐Lodewijk XV‐stijl gebouwd in opdracht van de familie van hekken, villa's
(bouwkundig
Gheluwe de Berlaere‐Van Cauwenberghe, eigenaars van brouwerij
erfgoed)
Liefmans, in 1923, na de vernieling van hun huis met brouwerij in
Krekelput tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ontwerp van architect A.
Massez. Omheinde tuin en ijzeren toegangshek. Bakstenen villa met
gebruik van zandsteen voor decoratieve onderdelen en venster‐ en
deuromlijstingen; twee bouwlagen hoog en afgedekt door
mansardedak met dakkapellen.

interbellum

neorococo

Massez Albert (Ontwerper)

142506

Fontein

Oudenaarde

Oudenaarde

Gentiel Antheunisplein zonder nummer
(Oudenaarde)

Leeuwenfontein van de hand van gebroeders Parmentier, opgericht in fonteinen
1830 en in 1831 beschouwd als symbool van de Belgische
onafhankelijkheid. Oorspronkelijk stond de fontein opgesteld op een
pleintje op de kruising van het Jezuitenplein met de Koningsstraat en
het Lappersfort. Circa 1970 verwijderd en in 2001 ingehuldigd op
haar huidige locatie.

tweede kwart
19de eeuw

Gebroeders Parmentier
(Uitvoerder)

142511

Ensemble van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 24‐40, 44, zonder nummer
(Oudenaarde)

arbeiderscités
Monumentaal ensemble met twee reeksen van vier rijhuizen van
twee traveeën in spiegelbeeldschema met twee bouwlagen onder
lage zadeldaken, begrensd en gescheiden door drie hoger oplopende
diephuizen met trap‐ en tuitgevelbekroning met neogotische Brugse
travee.

vierde kwart
19de eeuw

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142512

Café De Werkmanslust

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 29 (Oudenaarde)

Gemarkeerd hoekpand met de Hofstraat met vierzijdig uitgebouwde cafés
hoekerker ondersteund door een arduinen zuil in de toegangsportiek.

142510

Rij arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 3‐17, 3B, 7A, 5B
(Oudenaarde)

arbeiderscités
Resterend ensemble van zes woningen, gegroepeerd per twee en
loodrecht ingeplant op de straat: tussenliggende koertjes, afgesloten
door twee deuren.

vierde kwart
19de eeuw

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142513

Rij arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 31‐77 (Oudenaarde)

Indrukwekkende rij diephuizen geritmeerd door punt‐, tuit‐ en
trapgevels, telkens twee traveeën in repeterend schema, met deels
reeds aangepaste venstervormen. Rijke variëteit aan siermotieven,
ontleend aan textiel zoals blok‐ en ruitvormen, dambordmotieven,
boogfriezen en getrapte lijsten. Beschilderde achterpuntgevels met
baksteenmotiefjes, uitziend op de Hofstraat en het Liedtspark.

vierde kwart
19de eeuw

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

1414/1748

typologie

arbeiderscités

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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142514

Twee ensembles van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 50‐58, 78‐86 (Oudenaarde) Ensembles van eenvoudige lijstgevels met drie traveeën gescheiden
door geblokte pilasters en aflijnende baksteenfriezen onder de
houten gootlijst, nummer 78 gemarkeerd door een tuitgevel met
bolbekroning en klimmende baksteenfries.

142515

Dokterswoning ontworpen door G.
Eysselinck

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 6 (Oudenaarde)

Modernistisch rijhuis in internationale stijl, gesigneerd: Eysselinck G./ dokterswoninge interbellum
n
Arch. Urb. Gent, volgens bouwvergunning van 1935 voor eigenaar
dokter Callant. Strakke, gecementeerde gevel met in het gevelvlak
gelegen vensters onder plat dak.

142516

Huizenblok Gilde Huis, Hier is het in de
Valk

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 81‐85 (Oudenaarde)

vierde kwart
cafés,
Beeldbepalend huizenblok met oorspronkelijk gildehuis, café en
verenigingsgebo 19de eeuw
winkeltjes, gedateerd 1897 en opgetrokken in een kleurrijke en
uwen, winkels
rijkelijk uitgewerkte neo‐Vlaamserenaissance‐getinte stijl.
Symmetrisch opgebouwd bakstenen ensemble met twee gelijkaardige
puntgevels van twee traveeën en centraal pand van drie traveeën met
dakvenster in tuitgevelvorm.

142509

Ensemble van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 87‐101 (Oudenaarde)

De Oudenaardse textielindustriëlen Omer en Prosper Gevaert lieten arbeiderscités
in 1888 een nieuwe fabriek oprichten aan het Tacambaroplein en
kochten in 1893 de braakliggende gronden ten oosten ervan aan waar
zij naar ontwerp van van architect A. Vossaert een woonwijk met een
100‐tal arbeiderswoningen lieten optrekken. De Gevaertsdreef vormt
hierin de ruggengraat. Homogeen en sterk geritmeerd ensemble van
zeven gelijkaardige rijhuizen en een afgeschuind hoekpand met de
Dijkstraat. Nummer 101 van 1906 naar ontwerp van architect A.
Massez in een gelijkaardige stijl.

142517

Hoekpand

Oudenaarde

Oudenaarde

Gevaertsdreef 88 (Oudenaarde)

Gemarkeerd hoekpand, voorheen winkel, met afgeschuinde
hoektravee met puntgeveltje op schoorstukken en behouden houten
winkelraamomlijsting in de rechter zijgevel.

winkels

142518

Textielfabriek

Oudenaarde

Oudenaarde

Gobelinstraat 1‐3, 6‐10, Jacob
Lacopsstraat 2, 18‐22 (Oudenaarde)

Textielfabriek van weduwe Prosper Gevaert en zonen. Inplanting van
drie blokken opgetrokken tussen 1909 en 1911. Volgens vergunning
oudste katoenspinnerij en stoommachine van 1909 en oprichting van
een ververij en blekerij in 1911; uitbreiding en vernieuwen van de
weverij en ververij in 1922.

voor WO I,
blekerijen,
katoenfabrieken interbellum
, ketelhuizen,
machinezalen,
spinnerijen,
textielververijen
, weverijen

142525

Refuge van de abdij van Ename met tuin

Oudenaarde

Oudenaarde

Grachtschelde 11 (Oudenaarde)

Heden langgerekt blok van twee bouwlagen onder drie zadeldaken.
Bak‐ en zandsteenbouw met beraapte gevels. Oudere middenpartij
vermoedelijk uit de tweede helft van de 17de eeuw. In zuidelijke hoek
van tuin, rechthoekig prieel met ingebouwd rond belvedère‐torentje
afgedekt met koepeldakje, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.

belvedères,
priëlen, hekken,
omheiningsmur
en,
refugiehuizen,
siertuinen

19de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
interbellum

traditioneel, art
nouveau

142526

Hoekhuis in art‐decostijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Grachtschelde 5, Tussenbruggen 2
(Oudenaarde)

Bakstenen hoekhuis in art‐decostijl uit het interbellum.
Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar
ontwerp van G. Decordier in 1937. Voorgevel met typische
symmetrische gevelindeling met erkers over de bovenverdieping en
ronde vensters met glasramen.

winkels

interbellum

art deco

142527

Arbeidershuizen van 1925

Oudenaarde

Oudenaarde

Groenstraat 17‐43 (Oudenaarde)

Rij van 14 arbeiderswoningen met voortuin, gebouwd van 1923 tot
1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk gezin een dak,
naar ontwerp van architect Marcel Roelandt en uitgevoerd door
aannemers Doolaeghe en Demeyer. Architecturale waarde als
representatief voorbeeld van de sociale huisvesting tijdens het
interbellum.

arbeiderswonin interbellum
gen, sociale
woningen

1415/1748

typologie

datering

arbeiderscités

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Vossaert Alphonse (Ontwerper)

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper),
Vossaert Alphonse (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Roelandt Marcel (Ontwerper), Elk
Gezin een Dak Oudenaarde
(Opdrachtgever)
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142528

Begraafplaats

Oudenaarde

Oudenaarde

Groenstraat zonder nummer (Oudenaarde) Oorspronkelijk ommuurde rechthoekige begraafplaats in de
Dijkstraat, in 1902 uitgebreid tot de Groenstraat en aldaar afgesloten
door bakstenen muur met getoogde blindnissen. Toegangen in
Dijkstraat en Groenstraat bestaande uit ijzeren hekken tussen
bakstenen pijlers, in Groenstraat met bolbekroning, van 1905.
Opvallend grafmonument van de familie Raepsaet‐Saby door J.B.
Moen in rotswerk met een fraaie ijzeren deur in het perspectief van
een rode beukendreef. Tegen de noordelijke muur, neogotische
grafkapel.

142557

Huishoudschool

Oudenaarde

Oudenaarde

Hofstraat 14 (Oudenaarde)

gebouwen voor interbellum
Huishoudschool van 1926 naar ontwerp van architect J. Colpaert,
aansluitend bij de lagere school. Neotraditioneel bakstenen gebouw secundair
van vier traveeën en één bouwlaag met centraal dakvenster van twee onderwijs
traveeën met tuitgevelbekroning.

neotraditioneel

Colpaert Jules (Ontwerper)

142556

Lagere school

Oudenaarde

Oudenaarde

Hofstraat 14 (Oudenaarde)

Neogotisch schoolgebouw gebouwd als lagere school van de zusters lagere scholen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw,
van de Heilige Kindsheid, opgericht door de industrieel O. Gevaert
voor WO I
n
voor de zogenaamde Gevaertswijk, vermoedelijk naar ontwerp van
architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde. Beeldbepalende
bakstenen constructie met twee bouwlagen onder zadeldak tussen
zijtrapgevels, van 1899. Haast blinde trapgevel aan de Dijkstraat met
centrale poort onder trapgeveltje met Jezuskind in nis, toegevoegd in
1911.

neogotiek

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142554

Ensemble van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Hofstraat 2‐10 (Oudenaarde)

Ensemble van rij‐ en hoekhuizen, opgetrokken uit donkere baksteen, arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw
meestal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken;
vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk
realiseerde..

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142555

Ensemble van arbeiderswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Hofstraat 5‐13 (Oudenaarde)

Ensemble van vijf rijhuizen met lijst‐ en overkragende topgevels, twee arbeiderswonin vierde kwart
19de eeuw
en drie traveeën en twee bouwlagen onder schild‐ en zadeldaken, uit gen
de jaren 1890, vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert
die de hele wijk realiseerde.

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142561

Technisch Instituut Onze‐Lieve‐Vrouw

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 10, 20‐24 (Oudenaarde)

Oorspronkelijke locatie van het oud klooster der grijze zusters, hier
gevestigd in 1454 en afgeschaft volgens decreet van Jozef II van 1783.
De verschillende huizen werden omgevormd tot schoollokalen met
deels volledige nieuwbouw of vernieuwbouw aan de straatzijde en
nieuwe schoolgebouwen in de tuinen, reikend tot de vroegere
stadsomwalling. In achterbouw oudste schoolgebouwen voor de
beroepsschool en middelbare school, respectievelijk opgericht in
1923 en 1937.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste helft
19de eeuw,
interbellum,
vanaf 1975

modernisme

142560

Classicistisch herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 10, zonder nummer
(Oudenaarde)

Oorspronkelijke plaats van de kapel van het grauwzusterklooster,
gesloopt na de opheffing van 1783 en vervangen door een herenhuis
in Lodewijk XVI‐stijl met grote tuin, koetshuizen, tuinpaviljoenen en
serres reikend tot de stadsvesten. Aangekocht door de zusters
bernardinnen om, na sloping, nieuwe schoolgebouwen voor het
technisch instituut op te trekken. Het gebouw werd volledig gesloopt
en alleen de gevels werden gereconstrueerd.

vijvers,
herenhuizen,
tuinbruggen,
siertuinen, tuin‐
en
parkbeplantinge
n

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

classicisme

142563

Huis De Dry Schabellen

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 15 (Oudenaarde)

Rijhuis met zeer oude kern, vermoedelijk uit de 16de eeuw;
bepleisterde en geschilderde 19de‐eeuwse voorgevel van drie
traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder steil, vooraan
afgewolfd zadeldak.

stadswoningen 16de eeuw,
19de eeuw

142564

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 16 (Oudenaarde)

Herenhuis met empire getinte voorgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
Bepleisterde en geschilderde, horizontaal gemarkeerde voorgevel
met imitatievoegen onder de imposten, puilijst en geprofileerd
cordon op merkwaardige Bourgondische hoofdjes ter hoogte van
onderdorpels op de bovenverdieping.

herenhuizen

1416/1748

typologie

datering

hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen,
grafkapellen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Gebroeders Michiels (Ontwerper),
Van den Hende Anthone
(Ontwerper), Van der Meersch
Philippus (Ontwerper)

vakwerkbouw

Vossaert Paul (Ontwerper)
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

142565

Huis De drye Coningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 17 (Oudenaarde)

Verbouwd diephuis met oude kern en 19de‐eeuwse bepleisterde en
geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder
vooraan afgeschuind zadeldak.

winkels

19de eeuw

142566

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 19 (Oudenaarde)

stadswoningen interbellum
Hoekhuis met drie en zeven traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, mogelijk met oude kern, heden met typische neo‐Lodewijk
XVI‐gevels van 1924.

142568

Hoekhuis In de Laars

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 21 (Oudenaarde)

Hoekhuis met typische vroeg‐18de‐eeuwse klokgevel, heropgebouwd cafés
in 1937 met toevoeging van een bouwlaag. Baksteenbouw van drie en
vijf traveeën en heden drie bouwlagen onder zadeldak.

142569

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 22 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Gerenoveerde verankerde bak‐ en zandstenen klokgevel, volgens
archieffoto's in 1930 een bepleisterde lijstgevel; drie traveeën en drie
bouwlagen onder mansardedak, met vermoedelijk oude kern.

142570

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 24 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Diephuis met deels behouden traditionele bak‐ en zandstenen
puntgevel met gereconstrueerde top; vier traveeën en oorspronkelijk
twee bouwlagen onder zadeldak met smeedijzeren windwijzer,
opklimmend tot 17de‐begin 18de eeuw.

17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

traditioneel

142567

Hotel Restaurant De Zalm

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 2‐4 (Oudenaarde)

kelders,
Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde voorgevel van vijf
traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, doorlopend met het herbergen
hoekhuis en daterend uit midden 19de eeuw en toen reeds Den Zalm
genoemd. Mogelijk oude kern, onder meer uitgebreid in 1907.
Overwelfde kelder met tongewelf in Doornikse steen, opklimmend tot
de 13de tot 14de eeuw. Drie linkse traveeën, voorheen café In de
Rooden Hoed, met vier bouwlagen onder doorlopend zadeldak en
aflijnend hoofdgestel.

13de eeuw,
14de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

142571

Neoclassicistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 25 (Oudenaarde)

Rijhuis met vroeg 19de‐eeuwse kern en gecementeerd en geschilderd stadswoningen, eerste kwart
parement met neo‐Lodewijk XVI‐siermotieven, aangebracht in 1930. winkels
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

142572

Kasselrijhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van
de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de
kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij
opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat
uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd
in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel
met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV‐stijl opgetrokken en het
rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis
voor het Sint‐Bernarduscollege.

tweede helft
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
vanaf 1975

renaissance,
classicerende
barok, neostijl

142573

Neoclassicistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 34 (Oudenaarde)

Sober neoclassicistisch rijhuisje, mogelijk dienstgebouw van nummer stadswoningen eerste kwart
19de eeuw
36; twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw, volgens bouwplan van 1820.

neoclassicisme

142574

Herenhuis in empirestijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 36 (Oudenaarde)

Empire herenhuis van vier traveeën en drie hoge bouwlagen onder
twee evenwijdige schilddaken en centrale koepel, uit begin 19de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op grijsgeschilderde
plint met lunetten als keldergaten. Links, rechthoekige koetspoort
met schamppalen gevat in zware classicistische omlijsting.

eerste kwart
herenhuizen,
19de eeuw
koetshuizen,
serres,
tuinpaviljoenen,
waterpompen

empire

142575

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 38 (Oudenaarde)

Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee en
een halve bouwlaag onder zadeldak vooraan en steil schilddak
achteraan, met oude kern, aangepast in de eerste helft van de 19de
eeuw, mogelijk volgens bouwaanvraag van 1840.

burgerhuizen

1417/1748

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
herenhuizen,
kasselrijhuizen,
Mariabeelden,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

eerste kwart
18de eeuw,
interbellum

eerste helft
19de eeuw

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

Mas Carlo (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper), Vossaert
Alphonse (Ontwerper), Vossaert
Paul (Ontwerper), Warie Roger
(Ontwerper)
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142576

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 42 (Oudenaarde)

Empire getint burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
plat dak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rondboogvormige
benedenvensters in verdiepte nissen met geprofileerde booglijsten op
imposten. Eenvoudige rechthoekige bovenvensters op arduinen
dorpels.

142577

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 5 (Oudenaarde)

stadswoningen eerste kwart
Laatste tegen de lakenhal aangebouwd huis op de plaats van de
19de eeuw
oorspronkelijke toegang tot de hal. Oorspronkelijk diep‐ en breedhuis
met oude kern en thans 19de‐eeuwse bepleisterde en beschilderde
lijstgevel en aangepaste winkelpui.

142578

Meisjesweeshuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 6 (Oudenaarde)

Meisjesweeshuis, gebouwd door de Burgerlijke Godshuizen naar
ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten van 1874. Imposante
voorgevel opgetrokken uit natuursteen in een vrij eclectische
classicerende stijl, van drie traveeën en twee hoge bouwlagen onder
laag dak met venstertjes in de attiekverdieping. In achterbouw,
schoolgebouwen met op de bovenverdieping kapel, ingehuldigd 19
juli 1948.

derde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw, na
WO II
wen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eclecticisme

Crickx Frans (Ontwerper),
Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)

142579

Art‐nouveau‐burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 65 (Oudenaarde)

Art‐nouveau‐enkelhuis van 1910 naar ontwerp van architect A.
Massez. Gevel van twee traveeën en twee en drie bouwlagen onder
pseudomansardedak met parement van witte faiencetegels verrijkt
met gele band, op arduinen plint. Faiencetegeltableau met
bloemmotieven en gekoppelde rondboogvensters onder booglijst op
de bovenste verdieping.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Massez Albert (Ontwerper)

142580

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 67 (Oudenaarde)

Ontpleisterd laat 18de‐eeuws rijhuis van drie traveeën en twee en
een halve bouwlaag onder laag zadeldak.

winkels

vierde kwart
18de eeuw

142581

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 7 (Oudenaarde)

De kern van het huis is een middeleeuwse woning uit de tweede helft stadswoningen tweede helft
13de eeuw,
van de 13de eeuw, nog aanwijsbaar op alle verdiepingen van de
eerste helft
kelder tot de zolder. De voorgevel werd wellicht gelijktijdig met de
19de eeuw
eveneens in 2007 afgebroken voorgevel van Hoogstraat 5
opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw. Samen met de
bouw van de voorgevel werd het oude middeleeuwse zadeldak
afgeschuind aan de straatzijde. De achtergevel werd later, omstreeks
1900 gebouwd, mogelijk gelijktijdig met de aanleg van het trapgat in
de zuidoosthoek van het huis.

142582

Herenhuis Liefmans en woning Het
Cruysken

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 8 (Oudenaarde)

Herenhuis zogenaamd Huis Liefmans van vijf traveeën en drie
bouwlagen onder zadel‐ en schilddak, uit eind 18de eeuw, heden met
sobere, bepleisterde en geschilderde lijstgevel. Rechts, ernaast,
volgens 17de‐eeuws landboek huis zogenaamd Het Cruysken met
zandstenen lijstgevel van vier traveeën en heden drie bouwlagen;
derde bouwlaag toegevoegd in de 19de eeuw, mogelijk opklimmend
tot de 16de eeuw.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
herenhuizen,
stadswoningen

142562

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Hoogstraat 9‐11 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk twee diephuizen met oude kern van drie traveeën,
twee bouwlagen en voorpuntgevels, in de eerste helft van de 19de
eeuw verbouwd tot bepleisterde en geschilderde lijstgevels met drie
bouwlagen nu onder U‐vormig dak met twee achterpuntgevels in bak‐
en zandsteen.

afspanningen, eerste helft
19de eeuw,
herbergen,
stadswoningen, interbellum
winkels

142583

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Jacob Lacopsstraat 29 (Oudenaarde)

Art‐nouveaugetint huis volgens bouwvergunning van 1910 en jaartal stadswoningen voor WO I
1911 in boogveld; aangepaste voorgevel, twee traveeën en drie
bouwlagen onder laag zadeldak. Bladranken en jaartal in sgraffito in
het boogveld onder gebogen daklijst.

1418/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

16de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

classicisme
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142584

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Jacob Lacopsstraat 43 (Oudenaarde)

Rijhuis met parement van witte faiencetegels op arduinen plint,
horizontaal geleed door arduinen banden. Voorgevel van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
gemarkeerde linker deurtravee met topgevel met bolornamenten;
1909 gedateerd steentje.

stadswoningen voor WO I

142590

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Jan Jozef Raepsaetplein 1 (Oudenaarde)

Hoekhuis aanleunend bij de zakelijke baksteenarchitectuur uit het
interbellum, naar verluidt gebouwd naar ontwerp van Gilbert
Decordier van 1931. Bakstenen horizontaal belijnde volumes met
rechthoekige muuropeningen onder pannendaken, oorspronkelijk
platte daken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142591

Eenheidsbebouwing van twee
stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 12‐13 (Oudenaarde)

Eenheidsbebouwing van twee woningen van samen zeven traveeën stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
en twee en een halve bouwlaag en schilddak met beraapte lijstgevel,
vermoedelijk daterend van 1888.

142592

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 14‐19, 20 (Oudenaarde)

Voormalige eenheidsbebouwing uit eind 18de eeuw of begin 19de
eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met
rechthoekige vensters en doorlopende kroonlijsthoogte; heden is
enkel nog nummer 20 voorzien van oorspronkelijk bepleisterd
parement.

142593

Herenhuis in classicistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 21 (Oudenaarde)

Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw herenhuizen
met heden gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak. Licht
uitspringende middenpartij van twee traveeën met frontonbekroning.

142594

Jezuïetencollege

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 24‐25 (Oudenaarde)

Enig resterende deel van het voormalige Jezuïetenklooster en college.
De huidige woning is vermoedelijk het voormalige poortgebouw met
klaslokalen opgetrokken in 1699‐1706 en meermaals aangepast; door
H. Raepsaet verbouwd en gerestaureerd tot huidige toestand in 1913.
Bak‐ en zandsteenbouw op arduinen plint. Lijstgevel van zes traveeën
en twee bouwlagen onder overstekend zadeldak.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kazernes,
kloosters,
opslagplaatsen,
poorten
(bijgebouwen)

tweede helft
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142595

Herberg De Posterij

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 29 (Oudenaarde)

Herberg met bepleisterde en geschilderde 19de‐eeuwse gevels van
drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.

herbergen

19de eeuw

142596

Twee stadswoningen in
eenheidsbebouwing

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 3‐4 (Oudenaarde)

Eenheidsbebouwing van twee rijhuizen uit de 19de eeuw, volgens
bouwaanvraag respectievelijk in 1872 en 1873 aangepast aan
bestaand huis ernaast.

stadswoningen 19de eeuw

142597

Hoekhuis in laatclassicistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Jezuietenplein 5 (Oudenaarde)

Ruim hoekhuis in laatclassicistische stijl met voorgevel van zeven
traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Op rechter hoekpenant houten kapelletje
met Mariabeeld, naar verluidt naar ontwerp van E. Vandevijvere van
1955. Ommuurde tuin met bakstenen tuinhuis onder geknikt
leiendak, naar verluidt voorheen met gevelsteen gedateerd 1907.
Tuingevel met beeldnis met heiligenbeeldje.

herenhuizen,
gevelniskapelle
n,
tuinpaviljoenen,
kastkapellen

142610

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 11A‐B (Oudenaarde)

herenhuizen
Zeer ruim onderkelderd herenhuis van acht traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak met oeils‐de‐boeuf, heropgebouwd in
opdracht van Th. en C. Liefmans in 1921 na de vernieling tijdens de
Eerste Wereldoorlog; bepleisterde en geschilderde lijstgevel in
neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect E. Van Hamme ter
vervanging van een huis met een vrij gelijkaardige maar minder
uitgewerkte gevel.

1419/1748

datering

interbellum

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Decordier Gilbert (Ontwerper)

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw
vierde kwart
18de eeuw

classicisme

tweede helft
18de eeuw,
voor WO I, na
WO II

classicisme

Vandevijvere E. (Ontwerper)

interbellum

neoclassicisme

Van Hamme Ernest (Ontwerper)
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142611

Twee gekoppelde stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 13‐15 (Oudenaarde)

Gekoppelde rijhuizen met opmerkelijke zandstenen gevels onder een stadswoningen 20ste eeuw
geknikt zadeldak in een modernistische stijl opgetrokken na 1918.

142612

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 14 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met rechthoekige deur en dito
vensters met doorlopende onderdorpels.

eerste kwart
19de eeuw

142613

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 16 (Oudenaarde)

Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend van eind 18de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

142614

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 18 (Oudenaarde)

Ruim herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, vermoedelijk gebouwd tussen 1787 en 1794. Bijgebouwen
aan weerszij van het hoofdgebouw omsluiten een deels gekasseide
binnenplaats. Ten oosten, voormalige paardenstallen en aangebouwd
dienstgebouw, van in totaal tien traveeën; ten westen, dienstwoning
van vijf traveeën.

vierde kwart
herenhuizen,
paardenstallen, 18de eeuw
personeelswoni
ngen

142616

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
plint van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met
twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

142615

Groenten‐ en vleeswinkel

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)

stadswoningen, voor WO I
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gevel
winkels
van 1905. Gevelparement met geglazuurde tegels verfraaid met
tegeltableaus op de penanten van de bovenbouw, met allegorische
voorstellingen van nijverheid en koophandel en twee landschappen.
Twee fraaie houten winkelpuien aan weerszijden van een brede
winkeldeur onder ijzeren latei met bewaard witgeschilderd houtwerk.

142617

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 7 (Oudenaarde)

Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en heden beraapte lijstgevel
van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

142618

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Kasteelstraat 9 (Oudenaarde)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl van drie traveeën en drie
bouwlagen onder mansardedak met centrale dakkapel,
heropgebouwd na oorlogsschade in opdracht van notaris H. Vande
Velde naar ontwerp van E. Van Hamme in 1920.

notariswoninge eerste helft
n, burgerhuizen 20ste eeuw

142619

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 10 (Oudenaarde)

Gerenoveerde en herhaaldelijk aangepaste verankerde trapgevel met stadswoningen 16de eeuw
zes trappen + topstuk, ankers met kram en krul, opklimmend tot de
16de eeuw. Bak‐ en zandstenen gevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

142620

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 11 (Oudenaarde)

Laag huisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
met oude kern, aangepast begin 20ste eeuw onder meer met nieuw
parement en rolluikkasten.

142621

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 12 (Oudenaarde)

Herenhuis met twee oude kernen van respectievelijk vijf en twee
traveeën en twee bouwlagen, deels onder schilddak, circa 1870
verbouwd tot één huis met koetshuis in de ommuurde tuin.

derde kwart
herenhuizen,
19de eeuw
koetshuizen,
omheiningsmur
en

142622

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 14 (Oudenaarde)

Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen onder plat dak, daterend van circa 1800.

burgerhuizen

142623

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 17 (Oudenaarde)

Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, met
oudere kern, aangepast midden 19de eeuw.

stadswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1420/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

traditioneel

Van Hamme Ernest (Ontwerper)
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142624

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 18 (Oudenaarde)

Herenhuis van vier onderkelderde traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak met houten dakkapel en oeils‐de‐boeuf, volgens
bouwvergunning van 1906 naar ontwerp van architect A. Massez,
voltooid in 1915. Rijkelijk uitgewerkte bovenverdieping onder
versierd hoofdgestel en met balusterborstweringen; balkon boven de
koetspoort. Gecementeerde koetshuizen en paardenstallen, ijzeren
hek ter afsluiting van de tuin en klein huisje met bakoven rechts, naar
verluidt een rest van een rij kleine woningen.

voor WO I, WO I eclecticisme
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
veranda's,
bakhuizen

142625

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 19 (Oudenaarde)

Rijhuis met oude kern van voor‐ en achterhuis, minstens opklimmend stadswoningen 17de eeuw,
eerste kwart
tot de 17de eeuw en vroeg 19de‐eeuwse voorgevel van drie traveeën
19de eeuw
en twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak.

142626

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 21 (Oudenaarde)

stadswoningen 17de eeuw,
Rijhuis met bepleisterde en geschilderde voorgevel uit de tweede
tweede helft
helft van de 19de eeuw, drie traveeën en oorspronkelijk twee, heden
19de eeuw
drie bouwlagen onder zadeldak met oude kern, opklimmend tot de
17de eeuw. Begane grond met imitatievoegen.

142627

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 22 (Oudenaarde)

Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën
en drie bouwlagen onder schilddak, volgens bouwplan van 1858.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

142628

Classicistisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 25 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Verzorgd Lodewijk XVI‐huis met bepleisterde en geelgeschilderde
halsgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw. Begane grond met imitatiebanden
boven de arduinen plint. Borstweringen verrijkt met typische
Lodewijk XVI‐motieven als guirlandes, geajoureerde panelen en
medaillons.

tweede helft
18de eeuw

classicisme

142629

Neoclassicistisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 27 (Oudenaarde)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen
onder schilddak, in zijn huidige vorm een verbouwing van 1862.
Heden bepleisterde en geschilderde lijstgevel op grijsgeschilderde
plint, met imitatiebanden onder de geprofileerde puilijst.

burgerhuizen

17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

142630

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 28‐30 (Oudenaarde)

refugiehuizen, 17de eeuw,
Heden twee rijhuizen met eenzelfde gecementeerd parement en
stadswoningen interbellum
gevelcompositie, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, met oude kern, aangepast in 1926 naar ontwerp van
architect G. Decordier. Deels bewaard achterhuis van heden drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met rechter zijgevel
afgewerkt met vlechtingen, minstens opklimmend tot de 17de eeuw.

142631

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 29 (Oudenaarde)

Rijhuisje met oude kern, drie traveeën en drie bouwlagen onder
stadswoningen, vierde kwart
schilddak met eind 18de‐eeuwse voorgevel en aangepast winkelraam. winkels
18de eeuw

142632

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 2C (Oudenaarde)

Behouden twee traveeën van een aanvankelijk lange vleugel met
oude kern, opklimmend tot de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

142633

Herenhuis met empirevoorgevel

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 31 (Oudenaarde)

Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak, volgens bouwplan
herbouwd in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde
verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard
in 1831, met behouden oudere, voornamelijk 18de‐eeuwse kern.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd linker
zijrisaliet met monumentale koetspoort. Links en rechts achteraan,
bureelgebouw en dienstgebouwen van één bouwlaag in cottagestijl
aangepast circa 1930 naar ontwerp van architect A. Van
Ommeslaeghe.

herenhuizen,
kantoorgebouw
en,
bijgebouwen

1421/1748

datering

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Massez Albert (Ontwerper)

Decordier Gilbert (Ontwerper)

empire, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
cottagestijl

Minard Louis (Ontwerper), Van
Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)
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142634

Refugiehuis van de abdij van Petegem

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 32 (Oudenaarde)

Refugehuis van de abdij van Petegem. Hoekpand met verankerde bak‐ refugiehuizen, 17de eeuw
en zandsteenbouw, oorspronkelijk palend aan de stadsgracht en één gevelniskapelle
n
ensemble vormend met nummer 28‐30. Huidige lijstgevel van zes
traveeën en twee bouwlagen onder hoog zadeldak, en haaks
achteraanbouwsel, minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Rechts
deels gesloopt voor de straataanleg circa 1880. Houten Onze‐Lieve‐
Vrouwekapelletje.

traditioneel

142635

Architectenwoning Gilbert Decordier

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 4 (Oudenaarde)

Rijhuis in nieuwe zakelijkheid uit het interbellum, gebouwd als eigen architectenwoni interbellum
ngen,
woning door architect Gilbert Decordier in 1938. Gele bakstenen
stadswoningen
gevel met twee bouwlagen gemarkeerd door verspringende
horizontale en verticale volumes, onder plat dak.

modernisme

142636

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 6 (Oudenaarde)

Diephuis met oude kern, twee traveeën en twee hoge bouwlagen
onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw. Verankerde, sinds
1933 gecementeerde tuitgevel met schouderstukken en
eikelbekroning.

142637

Laatclassicistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Kattestraat 8 (Oudenaarde)

stadswoningen
Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in
een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder
plat dak, mogelijk met oude kern. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel
met attiekbekroning en centrale siervaas, gemarkeerd door licht
uitspringende zijrisalieten.

142641

Burgerhuis van 1935

Oudenaarde

Oudenaarde

Keizer Karelstraat 14 (Oudenaarde)

Fraai burgerhuis van 1935, naar verluidt naar ontwerp van architect burgerhuizen,
veranda's
B. De Beurme. Gevel opgetrokken uit baksteen met verwerking van
beton voor erker en balkon. Interessante oplossing voor de trappartij
als torenvormige uitbouw met ladderramen

142642

Villa van 1935

Oudenaarde

Oudenaarde

Keizer Karelstraat 6 (Oudenaarde)

interbellum
Bakstenen villa gebouwd naar ontwerp van architect Jules Lippens in hekken,
1935. Bakstenen tuinmuur met hek rechts van het huis.
omheiningsmur
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

142640

Rij stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Keizer Karelstraat 7‐11 (Oudenaarde)

Huizenrij met drie gele bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en stadswoningen interbellum
twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, in opdracht van en naar
ontwerp van architect J. Colpaert van 1934.

142662

Huis IJzerwinkel Raepsaet

Oudenaarde

Oudenaarde

Krekelput 11 (Oudenaarde)

achterhuizen,
Diephuis met laatgotische trapgevel met 9 trappen en topstuk,
opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen,
winkels
zadeldak met jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern en
gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog. Achterhuis op vierkante
plattegrond met drie traveeën en drie bouwlagen hoog afgedekt met
schilddak, vermoedelijk in kern een typische zaalbouw van een
romaans steen van twee bouwlagen opklimmend tot de 13de eeuw.

142663

Drukkerij De Scheldegalm

Oudenaarde

Oudenaarde

Krekelput 13 (Oudenaarde)

Rijhuis met voormalige drukkerij. In‐ en uitgezwenkte gevel van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; bak‐ en zandsteenbouw
gedateerd 1556 op cartouche in geveltop. Achterhuis: kamers met
oude moerbalken voorzien van slof met gotisch peerkraalmotief.
Lodewijk XV‐schouw op benedenverdieping en gotische schoorsteen,
gedateerd 1556. Achterin gelegen industrieel gebouwtje van twee
bouwlagen onder pannendaken van de voormalige drukkerij,
aangebouwde vierkante schoorsteen.

1422/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Decordier Gilbert (Ontwerper),
Decordier Gilbert (Opdrachtgever)

stadswoningen 17de eeuw,
interbellum

achterhuizen,
drukkerijen,
fabrieksschoors
tenen,
stadswoningen

classicisme

interbellum

De Beurme B. (Ontwerper)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

Colpaert Jules (Ontwerper)

13de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
interbellum

gotiek

derde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

traditioneel
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142664

Tweemolen

Oudenaarde

Oudenaarde

Krekelput 2 (Oudenaarde)

Voorheen zogenaamde Tweemolen, gelegen midden van de nu
overwelfde Schelde‐arm zogenaamde Burgschelde en reeds vermeld
circa 1275. Molen in puin na beschieting en opblazen van
Krekelputbrug in 1918. In 1927 heropbouw als woonhuis in opdracht
van F. Boulez en naar ontwerp van architect A. Desmet. Duidelijk
herkenbaar middengedeelte met puntgevel voorzien van getrapt
spaarveld, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Aangepaste muuropeningen en toevoeging van zijaanbouwsels
opgetrokken in 1927.

derde kwart
bioscopen,
molenaarswoni 19de eeuw,
interbellum
ngen, stallen,
watermolens

142665

Postgebouw in neogotische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Krekelput 4 (Oudenaarde)

Postgebouw in neogotische stijl volgens archiefdocumenten gebouwd postkantoren
naar ontwerp van bouwmeester G. Verbeke in opdracht van de Dienst
der Gebouwen van Posterijen en Telegrafen in 1911, zie jaarsteen.
Baksteenbouw met verwerking van arduin. Hoofdgebouw,
rechthoekig blok van twee bouwlagen hoog afgedekt door zadeldak
gevat tussen zijtrapgevels.

142666

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Krekelput 9 (Oudenaarde)

Stadswoning met 19de‐eeuwse lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen, gebouwd op de plaats van een ouder huis.

142679

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 1 (Oudenaarde)

Hoekhuis uit de 18de eeuw met twee bouwlagen met respectievelijk stadswoningen 18de eeuw
vier traveeën in de Bergstraat, afgekante hoektravee en vier traveeën
op de Louise Mariekaai.

142680

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 11 (Oudenaarde)

Onderkelderd diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, uit begin 19de eeuw, naar verluidt uit 1812;, de
empiregevel werd in 1865 aangepast. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op zandstenen plint met enkelhuisopstand. Later gebouwde
dienstgebouwen in eclectische stijl omsluiten de verharde
binnenplaats. Links tegen achtergevel, veranda en rechts bakstenen
dienstgebouw. Achteraan wagenhuis en paardenstallen en tussenin
ijzeren poort naar de achterliggende tuin.

142681

Herenhuis in empirestijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 12 (Oudenaarde)

herenhuizen
Herenhuis in empirestijl van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, van 1792‐1794. Twee linker traveeën horen bij nummer 11.
Moderne inbreng door architecten P. Robbrecht en H. Daem.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op natuurstenen plint met
dubbelhuisopstand.

142682

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 15 (Oudenaarde)

19de eeuw,
Herenhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de herenhuizen,
19de eeuw. Oorspronkelijke bepleisterde lijstgevel in 1925 voorzien opslagplaatsen interbellum
van gecementeerd gevelparement met art‐decoversiering door R.
Messiaen en rechthoekige doorgang naar voormalig kolenmagazijn.
Haakse achterbouw van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen,
witgeschilderd, met oudere kern.

142683

Notariswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 16 (Oudenaarde)

Ruim onderkelderd herenhuis in neoclassicistische stijl van vier
traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, voorzien van een
parement van zand‐ en hardsteen; gebouwd als notarishuis in 1904.
Tuinmuur van binnenplaats bekleed met groot tegeltableau met
voorstelling van een landelijk havenstadje.

notariswoninge voor WO I
n,
omheiningsmur
en,
wintertuinen

eclecticisme

142684

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 18 (Oudenaarde)

Herenhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder
pseudomansardedak met twee klimmende dakkapellen, verbouwd
naar ontwerp van J. Colpaert in neoclassicistische stijl in 1906.
Bakstenen gevel verwerkt met hardsteen.

herenhuizen

voor WO I

neoclassicisme

142685

Café de l'union

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai 4‐5 (Oudenaarde)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw; bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
bouwlagen aangepast in neoclassicistische stijl met toevoeging van
pilasters, kroonlijsten en dakvenster in de jaren 1920.

cafés

19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

1423/1748

datering

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
Desmet August (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

neogotiek

Verbeke Gentil (Ontwerper)

stadswoningen 19de eeuw

hekken,
herenhuizen,
paardenstallen,
veranda's,
wagenhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

empire,
eclecticisme

vierde kwart
18de eeuw,
vanaf 1975

empire

Robbrecht & Daem (Ontwerper)

Messiaen R. (Ontwerper)

Colpaert Jules (Ontwerper)
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142686

Fontein

Oudenaarde

Oudenaarde

Louise Mariekaai zonder nummer
(Oudenaarde)

fonteinen
In 1852 werd de aanwezige openbare waterverdeling van de
Pamelewijk vervangen door deze veel grotere fontein, ontworpen
door architect Charles Vanderstraeten en toegewijd aan de
nagedachtenis van koningin Louise‐Marie d’Orléans. De hardstenen
fontein is geïnspireerd op de fonteinen van de Place de la Concorde te
Parijs, maar heeft veel kleinere afmetingen.

142690

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Maagdendale 20‐22 (Oudenaarde)

Rijhuis gesplitst in twee woningen met bepleisterde lijstgevel van drie stadswoningen eerste kwart
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het eerste
kwart van de 19de eeuw.

142691

Cisterciënzerinnenabdij van
Maagdendaele

Oudenaarde

Oudenaarde

Maagdendale 9, 29‐31 (Oudenaarde)

Abdijgebouwen en ‐kerk opgetrokken rond 1300 en het begin van de
16de en 17de eeuw. Vernielingen door brand tijdens de
bombardementen van de Fransen in maart 1684. Heropbouw onder
abdis Cecilia Remy en Eleonora Der Kinderen nog tot midden 18de
eeuw. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk,
abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard.

abdijen,
abdijkerken,
administratiege
bouwen,
kazernes,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen)

eerste helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

traditioneel,
gotiek

Thienpont Gerard (Ontwerper)

142693

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 1 (Oudenaarde)

Het huidige gebouwencomplex van 14de‐eeuwse lakenhal en 16de‐
eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de
noordwest‐zuidoost‐lopende grote as die de middeleeuwse
stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de
aanzet is.

belforten,
lakenhallen,
schepenhuizen,
stadhuizen

14de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

gotiek

De Pape Symoen (Ontwerper), De
Ronde Willem (Ontwerper), De
Vaddere L. (Ontwerper),
Helleputte Joris (Ontwerper),
Langerock Pierre (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper),
Stassins J. (Ontwerper), Vaerwyck
Valentin (Ontwerper), Van Acker
& Partners (Ontwerper), van der
Eycken Jan (Ontwerper), Van Loo
(Ontwerper), Van Pede Hendrik
(Ontwerper), Warie Roger
(Ontwerper)

142694

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 13 (Oudenaarde)

Gereconstrueerd huis op de plaats van de vroegere zogenaamde
Ammanije tot 1781 stadsgevangenis. Oorspronkelijk in kern
teruggaand tot de middeleeuwen, zie de opgegraven overwelfde
kelder en dwarsmuren van Doornikse steen met muurnissen.

stadswoningen middeleeuwen

142695

Brouwerij De Rebbe

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 14 (Oudenaarde)

brouwerijen,
13de eeuw
Brouwerij De Rebbe reeds vermeld in de 15de eeuw, Diephuis met
stadswoningen
middeleeuwse kern, van drie traveeën en vier bouwlagen onder
vooraan afgeschuind zadeldak met aangepaste heden gecementeerde
lijstgevel en nieuwe pui.

142696

Huis Het Steenkin

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 15 (Oudenaarde)

Onderkelderd diephuisje met drie traveeën en drie bouwlagen onder stadswoningen
vooraan afgeschuind zadeldak.

142697

Huis 't Gulde Vlies

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 16 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd in de eerste
helft van de 19de eeuw en in 1926 voorzien van het nog bestaande
gecementeerd parement in neo‐Lodewijk XVI‐stijl met typische
winkelpui met gebogen glaswanden.

1424/1748

typologie

winkels

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
interbellum

plantensoort

context

persoon
Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)
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142698

Herberg en brouwerij Den Baes

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 17 (Oudenaarde)

Oorspronkelijk diephuis met twee bouwlagen en voorpuntgevel met kelders,
poort in rechter travee. Heden lijstgevel met 19de‐eeuwse structuur brouwerijen,
met bewaarde oudere kern en aangepaste gecementeerde voorgevel herbergen
van 1934 met typische art‐decomotieven.

142699

Huis De Lelie

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 18A‐E (Oudenaarde)

kelders,
eerste helft
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan
afgewolfd zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel. Links stadswoningen 19de eeuw
arduinen buitentrap met kelderluik naar overwelfde kelder.

142700

Herberg Den Gulden Cop

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 19, 19A‐C (Oudenaarde)

In kern een onderkelderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen
met voortrapgevel, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot
lijstgevel met drie bouwlagen onder schilddak. Bewaarde
deuromlijsting uit het derde kwart van de 18de eeuw en heden
gecementeerde lijstgevel.

142701

Bankgebouw in neoclassicistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 2 (Oudenaarde)

Bankgebouw in neo‐Lodewijk XVI‐stijl gebouwd in 1922 in opdracht bankgebouwen interbellum
van de Bank van Kortrijk door architect J. Vanhoenacker in plaats van
twee huizen. Onderkelderd bak‐ en hardstenen gebouw van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder laag zadeldak (pannen, nok
parallel aan de straat), met rechts dakvenster onder driehoekig
fronton. Rondboogpoort rechts, in geprofileerde omlijsting met
sluitsteen en bekronend balkon op volutes.

142702

Herberg De Zwane

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 20‐21 (Oudenaarde)

Herberg De Zwane, voor het eerst vermeld begin 15de eeuw, vernield kelders,
herbergen
tijdens de bombardementen van Lodewijk XIV in 1684, sinds 1692
gesplitst in twee woningen. Twee bepleisterde en geschilderde
lijstgevels van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder
zadeldak met diepe achterbouw, in de loop van de 19de eeuw
verhoogd met één verdieping. Nummer 20: monumentale laat 18de‐
eeuwse arduinen rondboogdeuromlijsting op neuten met imposten
en sluitsteen, onder zware geprofileerde kroonlijst op consoles en
kelderluik naar oude overwelfde kelder, de eerste bierkelder op de
Markt.

142703

Huis De Gulden Mortier

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 22 (Oudenaarde)

Huis De Gulden Mortier, gekend midden 15de eeuw. Tijdens de
Franse overheersing bewoond door dokter Van Cauwenberghe die
het huis naar ontwerp van architect Ph. Van der Meersch liet
verbouwen. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak; oude onderkelderde verankerde kern met twee bouwlagen
en voorpuntgevel.

142704

Huis De Roose

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 24 (Oudenaarde)

Huis De Roose, eertijds horend bij een brouwerij. Reeds bekend begin stadswoningen, 13de eeuw,
winkels
vierde kwart
16de eeuw. Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en
18de eeuw,
drie bouwlagen met zadeldak en erachter gelegen diephuis, gevel uit
eerste kwart
eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. Rechthoekige vensters op
19de eeuw
lekdrempels, vernieuwd in 1911. Twee achter elkaar gelegen kelders,
vermoedelijk uit de 13de eeuw.

142705

Huis De Craeye

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 26 (Oudenaarde)

Huis De Craeye, voorheen brouwerij, reeds vermeld in de 15de eeuw. brouwerijen,
herbergen
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, en
oude kern, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in empirestijl
uit begin 19de eeuw. Kelder vermoedelijk uit de 13de eeuw;
tweebeukige ruimte onder kruisribgewelven gedragen door
hardstenen zuiltjes met knopkapiteel.

13de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142706

Brouwerij De Maene

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 27 (Oudenaarde)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met in‐ en
uitgezwenkte gevel, vermoedelijk daterend van 1669, zie sporen van
aangebracht jaartal op cartouches in geveltop. Hersteld in 1920 na
oorlogsschade. Bak‐ en zandstenen gebouw met gecementeerde en
geelgeschilderde gevel.

brouwerijen

derde kwart
17de eeuw,
interbellum

1425/1748

typologie

herbergen

datering

stijl

18de eeuw,
19de eeuw,
interbellum

art deco

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

Vanhoenacker Jan (Ontwerper),
Warie Victor (Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

stadswoningen, 19de eeuw
winkels,
kelders,
gevelniskapelle
n, Mariabeelden

Van der Meersch Philippus
(Ontwerper)

gotiek, empire

Van der Meersch Philippus
(Ontwerper)
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142707

Huis De Tanghe

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 29 (Oudenaarde)

13de eeuw,
Onderkelderde bak‐ en zandsteenbouw met in‐ en uitgezwenkte gevel silo's,
stadswoningen, 16de eeuw
in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak,
kelders
vermoedelijk uit de 16de eeuw. Cartouches in geveltop met
vermelding Anno 1670, aangebracht bij de restauratie van 1912.
Twee achter elkaar gelegen kelders uit de 13de eeuw.

vakwerkbouw,
barok

142708

Huis en brouwerij De Clocke

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 30 (Oudenaarde)

eerste kwart
brouwerijen,
Onderkelderd diephuis met laatgotische kern van drie bouwlagen
verbouwd tot bepleisterde lijstgevel van drie en een halve bouwlaag, stadswoningen, 19de eeuw
heden gedecapeerd. Oorspronkelijk zandstenen gebouw met sporen kelders
van Doornikse steen in de zijpenanten van de bovenbouw en in het
eerste kwart van de 19de eeuw toegevoegde halve verdieping van
baksteen.

gotiek

142709

Brouwerij Het Peerdekin

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 31, 31A (Oudenaarde)

eerste helft
Huisnaam vermeld vanaf de 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën, brouwerijen,
drie bouwlagen en schilddak; gecementeerde, voordien bepleisterde stadswoningen 19de eeuw
en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.

142710

Huis De Zonne

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 33 (Oudenaarde)

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en afgewolfd zadeldak,
met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel vermoedelijk uit eind
18de eeuw of begin 19de eeuw.

142711

Herberg Drie Koningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 34 (Oudenaarde)

achterhuizen,
Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel van 11 treden + topstuk
met bolbekroning; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, herbergen
vermoedelijk uit de 17de eeuw. Onderkelderd achterhuis van zes
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk oudere
tweegezinswoning met gevels uit de eerste helft van de 19de eeuw.

142712

Koninklijke Academie voor Teken‐, Schilder‐ Oudenaarde
en Bouwkunst

Oudenaarde

Markt 35 (Oudenaarde)

bibliotheken,
vierde kwart
Classicistisch gebouw opgericht in 1780‐83 naar ontwerp van
architecten Ph. Van der Meersch en A. Van den Hende, oprichters van kunstacademies 18de eeuw,
vanaf 1975
de academie in 1773. Onder leiding van architect M. Stoop
herinrichting als stadsbibliotheek met toevoeging van een kelder‐ en
zolderverdieping van 1988 tot 1993. Voorgevel van drie traveeën
volledig opgetrokken uit hardsteen van Feluy, met centrale
rondboogpoort in gebosseerde onderbouw. Bovenbouw
geaccentueerd door zijrisalieten met zuilen in kolossale Korinthische
orde.

142713

Handelspand

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 36 (Oudenaarde)

Nieuwe bouw met horecabedrijf naar ontwerp van J.P. Decordier en
W. De Pelsmaeker, gebouwd in 1985 op de plaats van het huis en
brouwerij De Meerminne, in een stijl aangepast aan de belendende
Koninklijke Academie voor Teken‐, Schilder‐ en Bouwkunst.

142714

Huis Het guldin Hooft en Steenhuyse

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 37 (Oudenaarde)

Zeer ruim onderkelderd breedhuis, oorspronkelijk twee diephuizen uit herenhuizen,
kelders
de 16de eeuw, met zandstenen voorgevel met zes traveeën, twee
bovenverdiepingen en schilddak en twee zadeldaken.

16de eeuw

142715

Café De Hertog van Brabant en Comte de
Flandre

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 38 (Oudenaarde)

Café, minstens sedert de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd cafés
De Hertog van Brabant en Comte de Flandre. Diephuis van drie
traveeën, vier bouwlagen boven de kelderverdieping en afgesnuit
zadeldak. Pand uit de 17de eeuw met middeleeuwse bouwresten,
later verhoogd met een ondiepe verdieping. Verankerde zandstenen
lijstgevel met enkelhuisopstand.

tweede helft
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
17de eeuw

142716

Dekenij

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 39 (Oudenaarde)

Gebouwd op de plaats van twee oude huizen en herbergen, naar
ontwerp van architect R. Boumal in 1968 na sloping van de oude
dekenij.

1426/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

gebouwen voor vanaf 1975
handel en
dienstverlening

dekenijen

Van De Velde G. (Ontwerper)

17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum

na WO II

classicisme

Stoop Monique (Ontwerper), Van
den Hende Anthone (Ontwerper),
Van der Meersch Philippus
(Ontwerper)

De Pelsmaeker Walter
(Ontwerper), Decordier Jean‐Paul
(Ontwerper)

Boumal R. (Ontwerper)
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Boudewijnstoren en Huis van Margaretha Oudenaarde
van Parma

Oudenaarde

Markt 40 (Oudenaarde)

In de 19de eeuw beschouwd als zogenaamde Boudewijnstoren, naar burgerhuizen,
de toen vermeende bouwheer uit de 11de eeuw, Boudewijn V, graaf godshuizen,
torens
van Vlaanderen; vermoedelijk eerder een resterend deel van een
romaans steen uit de 12de eeuw, namelijk een stedelijke
patriciërstoren als statussymbool met aanleunende zaalbouw. Toren
van Doornikse breuksteen op nagenoeg vierkant grondplan van heden
vijf bouwlagen onder tentdak. Aanpalend, laatgotische voorgevel,
vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de 16de eeuw in plaats
van middeleeuws zaalbouw. Onderkelderde zandsteenbouw met
lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

142718

Burgerhuis Cambier

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 41 (Oudenaarde)

Diephuis van oorspronkelijk drie bouwlagen met inbegrip van de
huidige kelderverdieping en met trapgeve, aangepast in de 19de
eeuw als bepleisterde lijstgevel met toevoeging van bovenste
bouwlaag. Oudste kern van Doornikse breuksteen opklimmend tot
12de eeuw. In de tuinmuur, 16de‐eeuws rondboogpoortje met
omlijsting van zandsteen.

142719

Café De Carillon

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 49 (Oudenaarde)

cafés,
vierde kwart
Twee resterende diephuisjes van een rij van elf aan het koor van de
Sint‐Walburgakerk palende huisjes gebouwd op het vroegere kerkhof. stadswoningen 17de eeuw
Bak‐ en zandstenen huisjes van één travee en twee bouwlagen met in‐
en uitgezwenkte top, onder afzonderlijke zadeldaken, opklimmend tot
eind 17de eeuw.

142720

Stadswoning met neotraditionele
trapgevel

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 50 (Oudenaarde)

interbellum
Neotraditionele trapgevel gebouwd op een nieuwe vooruitgeschoven cafés,
stadswoningen
rooilijn in 1921 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe in
plaats van het oude zogenaamde Thuus van Laerne. Bak‐ en
hardsteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen; voortrapgevel,
kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en omlopende waterlijsten.

142721

Stadswoning in regionalistische stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 51 (Oudenaarde)

Diephuis in regionalistische stijl geïnspireerd op de aanpalende
panden, gebouwd in 1921 samen met nummer 50 door architect A.
Van Ommeslaeghe op de nieuwe vooruitgeschoven rooilijn.

142722

Huis Het Moriaenshoofd

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 52 (Oudenaarde)

eerste helft
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met heropgebouwde apotheken,
gevel in traditionele bak‐ en zandsteenstijl, gebouwd na vernieling in stadswoningen, 20ste eeuw
1918 van een bepleisterd en geschilderd 19de‐eeuws diephuis onder winkels
schilddak; mogelijk restte hierin de oude kern van het vroegere huis
met in‐ en uitgezwenkte top gekend door archiefdocumenten.

traditioneel,
neotraditioneel

142723

Herberg De Croone

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 53 (Oudenaarde)

Huis en herberg van ouds zogenaamd De Croone, reeds vermeld begin herbergen,
15de eeuw. Heropgebouwd diephuis van 1704 zie jaarstenen MDCCIV kelders
bovenaan; oorspronkelijk drie traveeën en slechts twee bouwlagen
onder zadeldak, met in‐ en uitgezwenkte top, vernield in 1918. Heden
identieke gevel als nummer 52. Bewaarde oude gewelfde kelder met
tongewelf.

regionalisme

142724

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 54 (Oudenaarde)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met
bepleisterde en geschilderde vroeg 19de‐eeuwse lijstgevel, mogelijk
met oude kern.

142725

't Voogdenhuus

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 57 (Oudenaarde)

groothandels,
Eigendom van de stad en tot de oprichting van het stadhuis
vergaderzaal van de oppervoogden. Grotendeels afgebrand in 1803 stadhuizen,
en heropgebouwd in empirestijl met behoud van de oude overwelfde kelders
kelders. Heden breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met houten dakkapellen; voorheen met drie bouwlagen
onder schilddak. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op
arduinen plint met keldergaten.

1427/1748

typologie

datering

stijl

12de eeuw,
eerste helft
16de eeuw

romaans, gotiek

eerste kwart
18de eeuw

persoon

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

neotraditioneel

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

regionalisme

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw,
13de eeuw,
eerste helft
14de eeuw

context

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

12de eeuw,
brouwerijen,
burgerhuizen, 16de eeuw,
gouverneurswo 19de eeuw
ningen,
omheiningsmur
en,
refugiehuizen

stadswoningen interbellum

plantensoort

empire
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142726

Herberg en afspanning Den Oliphant

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 58‐59 (Oudenaarde)

afspanningen,
Herberg en afspanning met halte van de postkoets, vermeld sinds
herbergen,
eind 15de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw gesplitst in
kelders
twee woningen. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes
traveeën en drie bouwlagen onder één groot schilddak, in loop van de
19de eeuw aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijke
voortrapgevels. Twee parallelle gewelfde kelders met bakstenen
tongewelven op lage muurtjes van Doornikse steen.

tweede helft
19de eeuw

142727

Huis De drie Duiven

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 6 (Oudenaarde)

Huis De drie Duiven, reeds gekend in begin 16de eeuw. Lodewijk XVI‐ burgerhuizen
voorgevel van drie bouwlagen onder mansardedak, uit het vierde
kwart van de 18de eeuw. Lijstgevel met bepleisterde en geschilderde
bovenverdieping boven een pui van arduin, horizontaal gemarkeerd
door arduinen lijsten en verticaal geaccentueerd middenrisaliet van
twee traveeën onder gebogen fronton.

vierde kwart
18de eeuw

142728

Huis Den Ouden Steen

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 60‐61 (Oudenaarde)

Herberg met kaatsspel, reeds bekend midden 15de eeuw. Twee
woningen vanaf begin 19de eeuw pas. Nummer 60. Breedhuis van
vier traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft
van de 19de eeuw en diepe bouw met oudere kern achteraan.
Nummer 61. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak, met voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw en zeer
oude kern. Zijgevel deels opgetrokken uit Doornikse steen met
kraagstenen bovenaan, in kern daterend uit de 13de tot 14de eeuw.

142729

Huis Hostellerie La Pomme d'Or

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 62 (Oudenaarde)

burgerhuizen,
Op de rooilijn vooruitspringende bepleisterde en geschilderde
lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; volgens stenen
iconografische documenten vroeger een twee bouwlagen hoog
gebouw met centraal dakvenster tussen voluutvormige
vleugelstukken onder driehoekig fronton en steil zadeldak tussen
zijtrapgevels, volgens bouwplan van 1845 verbouwd tot huidige
gevel.

142730

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 63 (Oudenaarde)

Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en
Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62.
Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en
twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak,
uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern
achteraan.

142731

Huis De gulden Weerelt

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 7 (Oudenaarde)

burgerhuizen,
Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de
ingangsomlijstin
eeuw met recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Onderkelderde rood‐ en gen
geelgeschilderde bak‐ en zandsteenbouw met kelderluiken in linker
en rechter travee. Centrale rondboogdeur in eind 18de‐eeuwse
geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en
sluitsteen.

142732

Stadswoning van 1924

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt 8 (Oudenaarde)

Diephuisje in regionalistische stijl van 1924 in plaats van een vroegere stadswoningen interbellum
trapgevel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin 16de eeuw.
Klokgevel van bak‐ en zandsteen, twee smalle traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect U. De Vos.
Zwarte gecementeerde pui en dito plint in de zijgevel.

1428/1748

typologie

herbergen,
maalderijen,
rosmolens,
tabaksfabrieken
,
volkssportvoorzi
eningen,
winkels

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

classicisme

13de eeuw,
14de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw, late
middeleeuwen

eerste helft
19de eeuw

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

Hoge Charles (Ontwerper)

traditioneel

Bauwens W.ilfried (Ontwerper)

regionalisme

De Vos U. (Ontwerper)
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typologie

datering

142733

Koninklijke fontein

Oudenaarde

Oudenaarde

Markt zonder nummer (Oudenaarde)

Eerste openbare watervoorziening in de stad, met water afkomstig
van de bronnen van Edelare. De eerstesteenlegging van de fontein
vond plaats op 25 september 1676 en werd meermaals hersteld en
aangepast. Achthoekig gelobd grondplan met twee boven elkaar
geplaatste arduinen bekkens gesculpteerd in de vorm van
mosbegroeiing met verwerking van waterspuwerskoppen en
bekroond met topstuk gevormd door drie bronzen dolfijnen waaruit
water spuit.

fonteinen

vierde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

142734

Rust‐ en Verpleegtehuis Heilig Hart

Oudenaarde

Oudenaarde

Marlboroughlaan 3 (Oudenaarde)

Ziekenhuis opgericht door Dokter De Meulemeester, bewoner van het rusthuizen,
ziekenhuizen
ertegenover gelegen Huis de Lalaing, kort voor de Eerste
Wereldoorlog, onder leiding van zwartzusters. In 1954‐55 uitgebreid
met twee vleugels. Oudste gebouw in eclectische stijl voornamelijk
geïnspireerd op de gotiek. Kleurrijk bakstenen gebouw van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

voor WO I, na
WO II

142751

Mouterij

Oudenaarde

Oudenaarde

Meerspoortsteeg 2 (Oudenaarde)

Café‐restaurant De Mouterij, enig resterend deel van een brouwerij. brouwerijen,
mouterijen
Breed en ondiep bakstenen gebouw van zeven traveeën en vier
bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Hoge bakstenen gevel,
oorspronkelijk gewit op gepikte plint, geritmeerd door rechthoekige
traveenissen waarin nagenoeg rechthoekige vensters, oorspronkelijk
merendeels blind.

19de eeuw

142763

Onze‐Lieve‐Vrouwehospitaal

Oudenaarde

Oudenaarde

Minderbroedersplein 1,
Minderbroedersstraat 3, Sint‐
Walburgastraat 8‐9 (Oudenaarde)

Het hospitaal werd ondergebracht binnen de stadspoorten, achter de kloosters,
poorten
Sint‐Walburgakerk. Poortgebouw in neotraditionele
(bijgebouwen),
baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect A. Vossaert van
1893. Oostwest‐georiënteerd gebouw, mogelijk in kern de vroegere kapellen
(gebouwen en
vergaderzaal van de bogaarden, daterend uit de 13de eeuw, later
gebruikt als ziekenzaal en kapel. Kloostergebouwen met verschillende structuren),
vleugels gegroepeerd rondom een onregelmatige vierkante hof met ziekenhuizen
pandgangen op de begane grond. Bisschopskwartier, receptiegebouw
met een voor de Zuidelijke Nederlanden uitzonderlijke gevel in
renaissancestijl, naar ontwerp van Symoen De Pape van 1623‐33. Sint‐
Elisabethgesticht van 1905 naar plannen van architect A. Vossaert,
geïnspireerd op de 18de‐eeuwse vleugel; circa 1930 grondig
gewijzigd. Ten westen werden in 1937‐38 nieuwe ziekenhuisvleugels
gebouwd door architect Amandus Robert Janssens in aangepaste stijl.

13de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
derde kwart
15de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

142801

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 10 (Oudenaarde)

Diephuisje met oude kern, palend aan de lakenhal, drie traveeën en
heden drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind steil zadeldak.
Heden geschilderde bakstenen lijstgevel met eind 18de‐eeuws
voorkomen.

142802

Twee stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 12‐14 (Oudenaarde)

stadswoningen vierde kwart
Oorspronkelijk twee verankerde diephuizen met oude kern van elk
18de eeuw
drie traveeën en twee bouwlagen onder parallelle steile zadeldaken,
vermoedelijk eind 18de eeuw voorzien van één brede bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, vooraan onder schilddak.

142803

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 13 (Oudenaarde)

Huis van heden vier traveeën en twee bouwlagen onder drie
parallelle zadeldaken; linker travee met deurtje naar vroeger
zogenaamd Cuupestraetken. Bepleisterde en geelgeschilderde
lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.

142800

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 1‐3 (Oudenaarde)

19de‐eeuws diephuis gebouwd op de plaats van een middeleeuwse
burgerhuizen
patriciërswoning met vierkante toren, onder meer gekend door het
reliëfplan van Oudenaarde van 1746, in de 17de eeuw bewoond door
leden van de familie Cabeliau. Heden lijstgevel van vijf traveeën en
drie bouwlagen onder schilddak.

1429/1748

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

winkels

eerste helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Adam Jean Joseph (Ontwerper),
Valenne Jean (Ontwerper)

eclecticisme

gotiek,
renaissance,
neoclassicisme,
neotraditioneel

Colin Joachim Frans (Ontwerper),
Colpaert Florent‐Prosper
(Ontwerper), De Bosschere O.
(Ontwerper), De Pape Symoen
(Ontwerper), Janssens Amand
Robert (Ontwerper), Van den
Berghe J. (Ontwerper), Vossaert
Alphonse (Ontwerper)
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142804

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 15 (Oudenaarde)

Diephuis met voortrapgevel van 12 treden + topstuk, vier traveeën en stadswoningen 17de eeuw,
interbellum
twee bouwlagen onder zadeldak met oude kern, minstens
opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in 1919 door architect A.
Van Ommeslaeghe.

142805

Achterhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 19‐21 (Oudenaarde)

achterhuizen
Volledig onderkelderd achterhuis, in kern opklimmend tot de late
middeleeuwen. Oorspronkelijk traditionele bak‐ en zandsteenbouw
van twee huisjes, samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee
parallelle zadeldaken, in de loop van de tweede helft van de 18de
eeuw verbouwd tot één woning met dubbelhuisopstand en
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd
middenrisaliet en toegevoegde halve‐verdieping vooraan.

142806

Café In 't Stadhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 2‐4 (Oudenaarde)

cafés,
19de eeuw
Aangebouwd tegen de lakenhal, heden één huis met vernieuwd
stadswoningen
parement en toegevoegde dakvensters, voorheen twee huisjes van
twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met 19de‐
eeuws voorkomen.

142807

Winkelhuis ontworpen door G. Decordier

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 28 (Oudenaarde)

winkels
Winkelhuis met oude kern en art‐decovoorgevel en ‐pui van 1930,
naar ontwerp van architect G. Decordier. Lijstgevel van twee traveeën
en drie bouwlagen onder zadeldak. Fraaie winkelpui met
afgeschuinde hoeken met getrapt motief, marmeren plint en centrale
inspringende mijtervormige deur met kleurrijke glas‐in‐
loodomlijsting.

142808

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 29 (Oudenaarde)

Hoekhuis met oude kern, in de zijgevel door middel van jaarankers
gedateerd 1731. Zeker sinds de tweede helft van de 19de eeuw
apotheek met deels behouden oude winkelinrichting. Oorspronkelijk
diephuis met voorgevel en zijgevel van vier traveeën en twee
verankerde bouwlagen, onder schilddak.

apotheken,
burgerhuizen

142809

Drie stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 30‐34 (Oudenaarde)

Rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
mogelijk met oudere kern en behouden vroeg 19de‐eeuwse
bepleisterde en geschilderde lijstgevel boven herhaaldelijk
vernieuwde puien.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

142810

Patriciërshuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 33‐35 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Imposant patriciërshuis met sterk verbouwde voorbouw van vijf
traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak tussen zijtrapgevels;
haakse achteraanbouw, voorheen met traptoren in de oksel,
opklimmend tot de 16de eeuw. Volgens bouwvergunning van 1860,
linker risaliet met grote koetspoort leidend naar de binnenplaats.
Begin 20ste eeuw gesplitst in twee woningen. Naar verluidt in de
jaren 1950 volledig aangepast.

142811

Drie stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 36‐40 (Oudenaarde)

stadswoningen, 17de eeuw, na
Drie diephuizen met oude kernen en circa 1960 vernieuwde
WO II
bakstenen voortrapgevels of verankerde puntgevel, elk drie traveeën winkels
en twee bouwlagen onder zadeldaken, opklimmend tot de 17de
eeuw.

142812

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 42 (Oudenaarde)

Vermoedelijk vroeg‐18de‐eeuws klokgeveltje van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak.

winkels

eerste kwart
18de eeuw

142813

Huis In de Gouden Schaar

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 5 (Oudenaarde)

winkels
Winkelhuis met vroeg‐19de‐eeuwse kern en vernieuwde
gecementeerde eclectische gevel met Régence‐invloed, drie traveeën
en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met dakvenster, van
1923.

13de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

142814

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 57 (Oudenaarde)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met
burgerhuizen
behouden midden 19de‐eeuwse beraapte bovenverdieping met vlak
omlijste rechthoekige vensters met nieuw houtwerk op
doorgetrokken cordons. Geprofileerde lijst onder de houten kroonlijst
op consoles verrijkt met gesculpteerde puttifiguurtjes.

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1430/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

14de eeuw,
15de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

interbellum

art deco

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Warie Victor (Ontwerper)

tweede kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

eclecticisme
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142815
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Winkelhuis in vakwerkbouw met kastkapel Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 58 (Oudenaarde)

winkels,
17de‐eeuws winkelhuisje in versteende vakwerkbouw, het laatst
bewaarde van de stad. Benedenverdieping in baksteenbouw, vooraan kastkapellen
met fraaie neoclassicistisch getinte houten winkelpui uit begin 20ste
eeuw. Overkragende bovenverdieping en geveltop in vakwerkbouw
met houten stijl‐ en regelwerk. Links hoekpenant met houten Onze‐
Lieve‐Vrouwekapelletje en lantaarn. Zijgevel met versteende
vakwerkbouw in de eerste vier traveeën.

142816

Neobarok burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 59 (Oudenaarde)

Rijhuis met voorgevel in neo‐Lodewijk XIV‐stijl, drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1929 als
verbouwing van een vroeg‐19de‐eeuwse bepleisterde lijstgevel.

142817

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 60 (Oudenaarde)

stadswoningen, eerste helft
Oorspronkelijk winkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen
winkels
18de eeuw,
opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw onder steil
interbellum
zadeldak; sinds 1928 mansardedak met klimmend dakvenster en
centrale deur geflankeerd door hoge rechthoekige winkelramen met
roedeverdeling.

traditioneel

142818

Neorococo herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 61 (Oudenaarde)

Imposant neorococo herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, herenhuizen
van 1915. Gecementeerde en witgeschilderde bovenverdieping boven
volledig verbouwde begane grond met winkelpui.
Spiegelboogvormige vensters en deurvensters in geprofileerde
omlijsting met sluitsteen en rocailles, onder gebogen waterlijst.

neorococo

142819

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 62 (Oudenaarde)

stadswoningen, 18de eeuw,
Oorspronkelijk diephuisje met tuitgevel, twee traveeën en twee
voor WO I
bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. In winkels
1910 aangepaste gecementeerde gevel verrijkt met ingegrifte
motieven, op vernieuwde winkelpui.

142820

Classicistisch herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 74, Tacambaroplein 11
(Oudenaarde)

herenhuizen,
Beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Hoogstraat en de
Nederstraat, verbouwd in 1837 door drukker Ch. Ronse, oprichter van winkels
de Gazette van Audenaerde, naar ontwerp van architect Ch.
Vanderstraeten. Bepleisterde en geschilderde classicistische
voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.

142821

Classicistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 8 (Oudenaarde)

Laag, tegen de lakenhal gebouwd 18de‐eeuws huis van vier traveeën stadswoningen vierde kwart
18de eeuw
en twee bouwlagen vooraan onder mansardedak met houten
dakkapellen, voorheen op de fries gedateerd 1776. Verankerde,
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd
middenrisaliet van twee traveeën onder driehoekig fronton met
oculus.

142822

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Nederstraat 9 (Oudenaarde)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft burgerhuizen
van de 19de eeuw; mansardedak met vier dakvensters. Het dak is van
1926 naar ontwerp van de architecten J. en A. Moumal.
Imitatievoegen tussen arduinen plint en puilijst.

142851

Zwartzusterklooster

Oudenaarde

Oudenaarde

Pamelekerkplein 2‐3, 1A‐B (Oudenaarde)

Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T‐
vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden.
Vermoedelijk opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw. Huidige
kloostergebouwen vermoedelijk grotendeels daterend van na de
zware beschadiging bij de belegering van Oudenaarde in 1684.
Neogotisch bakstenen en witgeschilderd poortgebouwtje met drie
licht getoogde deurtjes in rechthoekige grijsgeschilderde omlijsting
met kroonlijst. Kapel ingeplant ten zuidwesten van het complex met
ten zuiden ervan een lage overwelfde gang onder lessenaarsdak.

1431/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

17de eeuw,
voor WO I

vakwerkbouw

eerste kwart
19de eeuw,
interbellum

neobarok

WO I

tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

classicisme

context

persoon

Decordier Gilbert (Ontwerper),
Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)

classicisme

Moumal A. (Ontwerper), Moumal
J. (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw,
interbellum

19de eeuw,
infirmerieën,
vierde kwart
kloosters,
17de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n,
omheiningsmur
en,
kloostertuinen

plantensoort

neogotiek
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142852

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw van
Pameleparochie met tuin

Oudenaarde

Oudenaarde

Pamelekerkplein 4 (Oudenaarde)

Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pastorieën,
zadeldak, uit de 19de eeuw met bijhorende tuin.
pastorietuinen

19de eeuw

142853

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van
Pamele

Oudenaarde

Oudenaarde

Pamelekerkplein zonder nummer
(Oudenaarde)

parochiekerken
Bouw van de kerk aangevat in 1234 aan de oostzijde met koor,
kooromgang en kruisingspijlers onder leiding van de oudst bij naam
vermelde bouwmeester in Vlaanderen, Arnold van Binche. Kort erna
oprichting van toren en transept en vermoedelijk eind 13de eeuw
bouw van schip. Overwelven van schip en transept in de periode 1502‐
16. De plattegrond ontvouwt een basilicale kerk met een driebeukig
schip en twee zijkapellen, rond traptorentje en koor met vijfzijdige
apsis en kooromgang, sacristieën tegen zuidtranseptarm. Opheffing
van het omringend kerkhof in 1784 en inrichting als parkje.

tweede kwart
13de eeuw,
tweede helft
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

142854

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Parkstraat 13‐21 (Oudenaarde)

Eenheidsbebouwing met rijhuizen naar ontwerp van A. Van
Ommeslaeghe van 1926 opgetrokken uit gele baksteen, gelegen
tegenover parkdomein.

stadswoningen interbellum

142855

Kasteeldomein Liedts

Oudenaarde

Oudenaarde

Parkstraat 2‐4 (Oudenaarde)

Het eclectische kasteel Liedts, dat dateert van 1883, is een
verbouwing van het vroegere classicistische landhuis van 1865,
opgericht als zomerverblijf door de familie Liedts op gronden van de
vroegere stadsvesten. Architect Edmond Van de Vyvere tekende
vermoedelijk de plannen in 1883. Het omringende park werd
grotendeels aangelegd in 1865‐1869 in landschappelijke stijl. Het
ravelijn BC, oorspronkelijk een buitenwerk in de vestinggracht, is
behouden in de noordwestelijke hoek van het Liedtspark.

19de eeuw,
dreven,
elektriciteitscab eerste helft
20ste eeuw
ines, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen,
lantaarns,
omheiningsmur
en, gebouwde
ruïnes
(tuinpaviljoenen
), tuinbruggen,
vijvers,
wintertuinen,
volkstuinen,
opgaande
bomen,
afsluitingshagen
, leibomen,
stadsparken,
gekandelaarde
bomen,
struikenmassiev
en

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
eclecticisme

142856

Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

Oudenaarde

Oudenaarde

Pauwel Vander Scheldenstraat 12
(Oudenaarde)

Rijhuis uit de jaren 1930. Baksteenbouw met twee bouwlagen en
verspringende volumes onder plat dak, afgezet met rechte
geglazuurde pannen.

stadswoningen interbellum

modernisme

1432/1748

typologie

datering

stijl

gotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Coppejans Frans‐Jozef
(Ontwerper), De Beule Aloïs
(Ontwerper), Dobbelaere Jules
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Van Binche Arnulfus
(Ontwerper)

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

Van de Vyvere Edmond
vestingen,
private parken, (Ontwerper)
stadsomwalling
en

Decordier Gilbert (Ontwerper)
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typologie

datering

142863

Modernistische stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 15 (Oudenaarde)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met plat dak in
zakelijke baksteenarchitectuur van 1934.

stadswoningen interbellum

modernisme

142864

Café Sint‐Jorishof

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 2 (Oudenaarde)

Huidig hoekhuis gebouwd in 1935; gele baksteenbouw voorzien van
eenvoudige geometrische vormentaal in art‐decostijl in de
cementbanden.

cafés

art deco

142865

Herberg De Kroon

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 34 (Oudenaarde)

Resterend deel van de oude bebouwing in de voormalige wijk
Eindries, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Type arbeidershuisje met
voortuintje van één bouwlaag met zadeldak en haaks aanbouwsel;
gecementeerde gevels.

arbeiderswonin 18de eeuw
gen, herbergen

142866

Villa in art‐decostijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 49 (Oudenaarde)

Halfvrijstaande bakstenen villa in late art‐decostijl, volgens
bouwvergunning gebouwd in 1938 naar ontwerp van de Franse
architect J. Philippe.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

142867

Rij sociale woningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 54‐98 (Oudenaarde)

Rij sociale woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
doorlopende zadeldaken; gebouwd in opdracht van de
bouwmaatschappij Elk gezin een dak, in 1927 en gebouwd volgens
spiegelbeeldschema in een bouwstijl met regionalistische inslag.

sociale
woningen

interbellum

142868

Café Stadion

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 85 (Oudenaarde)

Modernistisch café van twee bouwlagen onder plat dak met typische cafés
winkelpui, gebouwd in 1932 naar ontwerp van architect G. Decordier.

142869

Café Plezanten Hof met staande wip

Oudenaarde

Oudenaarde

Prins Leopoldstraat 87 (Oudenaarde)

142870

Sportcentrum Burgemeester Thienpont

Oudenaarde

Oudenaarde

142875

Hoekhuis

Oudenaarde

142897

Parochiekerk Sint‐Jozef

142901

interbellum

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon

Philippe Joseph (Ontwerper)

Elk Gezin een Dak Oudenaarde
(Opdrachtgever)

interbellum

modernisme

Decordier Gilbert (Ontwerper)

Café gebouwd in 1932 naar ontwerp van architect X. Allard en A.
Lecomte. Modernistisch volume van twee bouwlagen onder plat dak
met de typische kenmerken van de nieuwe zakelijkheid. Aanleunende
overdekte bolbaan en gaaipers of zogenaamde wip, opgericht in 1934
namens de Samenwerkende Maatschappij Overdekte wip en de firma
Petre‐Devos naar ontwerp van dezelfde architecten.

interbellum
cafés,
schietstanden,
volkssportvoorzi
eningen

modernisme

Allard Xavier (Ontwerper),
Lecomte A. (Ontwerper)

Prins Leopoldstraat 89 (Oudenaarde)

In 1948‐49 werd onder leiding van architect J. Hebbelynck en
stadsingenieur L. Verboven het voetbalveld uitgebouwd tot
sportcentrum met een oefenterrein en uitgebreide accommodaties.

sportterreinen

na WO II

Oudenaarde

Remparden 66 (Oudenaarde)

Beeldbepalend hoekhuis van 1914 op het kruispunt van Remparden,
J.J.Raepsaetplein en Jules Lacroixstraat; hoektuintje met ijzeren
afsluiting. Typische baksteenbouw van twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met oeils‐de boeuf.

burgerhuizen

WO I

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Jozefsplein zonder nummer
(Oudenaarde)

Nieuwe parochiekerk in de wijk Eindries, grotendeels verkaveld na de parochiekerken na WO II
Tweede Wereldoorlog. Bakstenen gebouw onder leien zadeldak met
galerij en aangebouwde vierkante toren, gebouwd in 1958‐59 naar
ontwerp van architecten Maurice Vossaert en André Platel.

Aalmoezenierswoning of proosthuis van
het hospitaal

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat 10 (Oudenaarde)

Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal, gebouwd in
1884 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Verankerde bakstenen
gebouw in neogotische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder leien zadeldaken, links met zijaandak en dakkapelletjes.

kanunnikenhuiz vierde kwart
en
19de eeuw

142902

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat 15‐16 (Oudenaarde)

Deels vrijstaand huis met gecementeerde lijstgevels van vier en drie
traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, vooraan met
attiekbekroning met balusters tussen brede postamenten, uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters met bewaard
houtwerk met kleine roedeverdeling.

stadswoningen, eerste helft
winkels
19de eeuw,
interbellum

142903

Café De Kroon

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat 17 (Oudenaarde)

Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder cafés
schilddak, met 19de‐eeuwse kern en gecementeerde neo‐Lodewijk
XVI‐voorgevel van 1937. Lijstgevel met horizontaliserende cordons en
houten kroonlijst.

1433/1748

19de eeuw,
interbellum

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

Platel André J.R.A. (Ontwerper),
Vossaert Maurice (Ontwerper)

neogotiek

neoclassicisme

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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142904

Stadswoningen

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat 18‐19, 20
(Oudenaarde)

Rijhuizen in neotraditionele baksteenarchitectuur, samen ontworpen stadswoningen interbellum
met het hoekpand, Markt nummer 50, door architect A. Van
Ommeslaeghe in 1921.

neotraditioneel

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

142906

Badhuis Openbare Baden

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Openbare Baden, gebouwd in opdracht van O. Gevaert naar ontwerp openbare
badhuizen
van architect Alphonse Vossaert, in 1902 ten zuiden van het Onze‐
Lieve‐Vrouwehospitaal. Schermgevel in historiserende stijl met
kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één
bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.

neogotiek

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142905

Parochiekerk Sint‐Walburga

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint‐Walburgastraat zonder nummer
(Oudenaarde)

kapittelkerken, 15de eeuw,
Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde van de inmiddels
gedempte scherpe Scheldebocht. Tot 1784 met omringend kerkhof, parochiekerken eerste kwart
13de eeuw,
sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.
eerste kwart
Geoosterde, heden volledig vrijstaande kerk met massieve vierkante
14de eeuw,
westtoren van 88 meter.
eerste kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

De Pape Symoen (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Langerock Pierre
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), van der Eycken Jan
(Ontwerper), Van Everghem J.
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

142907

Hovenierswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Smallendam 39 (Oudenaarde)

Huis met voortuintje gebouwd voor hovenier Ch. Wackaeve in 1905.
Bakstenen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts
afgewolfd zadeldak.

hovenierswonin voor WO I
gen

142914

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 1 (Oudenaarde)

Burgerhuis van oorspronkelijk vijf traveeën en twee bouwlagen met
getrapte dakvensters, volgens bouwvergunning van 1889, in de loop
van de 20ste eeuw verhoogd met één bouwlaag onder verhoogd
mank zadeldak. Eclectische baksteenarchitectuur verrijkt met
arduinen banden, cordons en diamantkoppen.

burgerhuizen

20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

142915

Eclectisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 10 (Oudenaarde)

Enkelhuis met verhoogde begane grond, drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Parement van witte geglazuurde baksteen met groene banden en
arduinen speklagen boven de plint.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

142916

Neoclassicistisch herenhuis De Saegher

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 16 (Oudenaarde)

Het herenhuis uit 1875 is één van de eerste gebouwen die
opgetrokken werden in de stationswijk die zich ontwikkelde ten
noorden van de oude stadskern van Oudenaarde na het dempen van
de stadsgrachten in 1859. Architectuurhistorisch is het gebouw een
mooi voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis met statisch
voorkomen en bewaarde interieurelementen.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

142917

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 17 (Oudenaarde)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met twee houten dakkapellen en bakstenen dakvenster rechts,
volgens bouwvergunning en in de top gedateerd 1897.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

142918

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 19 (Oudenaarde)

Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag stadswoningen, vierde kwart
onder laag zadeldak, van 1897.
stadspalen
19de eeuw

142919

Burgerhuis van 1887

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 21 (Oudenaarde)

Onderkelderd neotraditioneel bak‐ en hardstenen rijhuis van vier
burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bekronende
topgevel boven het linker zijrisaliet en een getrapt dakvenster rechts;
Anno 1887 boven de koetspoort.

vierde kwart
19de eeuw

142920

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 27, 27A (Oudenaarde)

Onderkelderd rijhuis van bak‐ en hardsteen, vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

1434/1748

typologie

burgerhuizen

datering

voor WO I

stijl

neotraditioneel

plantensoort

context

persoon
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142921

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 29 (Oudenaarde)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
leien zadeldak met links puntgevel, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

142922

Winkelhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐
stijl

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 31 (Oudenaarde)

winkels
Opmerkelijk winkelpand in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, boven de poort
gedateerd 1889. Baksteenbouw met rijk gedecoreerde fries onder de
houten kroon‐ en tandlijst op vier uitgewerkte consoles met
kariatiden.

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

142923

Neoclassicistisch burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 33 (Oudenaarde)

Neoclassicistisch rijhuis met Italianiserende inslag naar ontwerp van burgerhuizen
architect Alphonse Vossaert van 1892. Hardstenen parement, drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

142924

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 35 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwvergunning van 1891 naar ontwerp van architect
Alphonse Vossaert.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

142925

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 42 (Oudenaarde)

Winkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, winkels
uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

Warie Victor (Ontwerper)

142926

Winkelhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 47 (Oudenaarde)

winkels
Rijhuis met beraapt parement deel uitmakend van een identieke
huizenrij op grondgebied Bevere, twee traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

142927

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Stationsstraat 6 (Oudenaarde)

Neo‐Vlaamserenaissance‐getint burgerhuis van drie traveeën en twee burgerhuizen,
hekken,
bouwlagen onder pseudomansardeda met houten dakkapel, van
hekpijlers,
1908, naar ontwerp van architect J. Colpaert.
serres

voor WO I

142930

Herenhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Tacambaroplein 4 (Oudenaarde)

vierde kwart
herenhuizen,
Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie
tuinpaviljoenen, 19de eeuw
bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1889 door O. Gevaert‐Van
Wijnendaele van de erachter gelegen, heden gesloopte textielfabriek wintertuinen
Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. In
ommuurde tuin, vierkant torenvormig bakstenen paviljoen onder
tentdak (leien) met ijzeren windwijzer.

142931

Huis Raepsaet

Oudenaarde

Oudenaarde

Tacambaroplein 5 (Oudenaarde)

Opmerkelijk en zeer beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de herenhuizen,
kastkapellen
Stationsstraat en de Beverestraat gebouwd in 1908‐1909 in art‐
nouveau‐getinte stijl naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk twee, drie
en twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Tegen rechtse
hoek, afgerond Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje met beeld en lantaarn,
aangebracht in 1944.

142933

Oorlogsmonument The American Battle
Monument

Oudenaarde

Oudenaarde

Tacambaroplein zonder nummer
(Oudenaarde)

Ter herdenking van de Amerikaanse militaire gesneuvelden uit de
Eerste Wereldoorlog werd dit oorlogsgedenkteken ingehuldigd in
1937 door The American Battle Monuments Commission. Het is een
sober maar sterk artistiek opgebouwd monument met moderne
geometrische vormgeving van de interbellumarchitectuur en
sierelementen in art‐decostijl, naar ontwerp van Harry Sternfeld.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

142932

Vrije landbouwschool

Oudenaarde

Oudenaarde

Tacambaroplein zonder nummer
(Oudenaarde)

Vrije landbouwschool, gesticht in 1938, in 1956 hier gebouwd in de
zogenaamde hof van Gevaert, een deel van het domein van O.
Gevaert die er sinds 1888 een belangrijke textielfabriek en
herenwoning had. Langgestrekt, door bomen omgeven gebouw met
twee bouwlagen onder leien schilddak.

gebouwen voor na WO II
secundair
onderwijs

142939

Villa

Oudenaarde

Oudenaarde

Trekweg Rechter oever 4 (Oudenaarde)

Villa, met omringende beboomde tuin afgesloten door ijzeren hek aan
voor‐ en achterkant, van vier traveeën en twee bouwlagen onder
schild‐ en zadeldak, te dateren eind 19de eeuw. Tegen rechter zijgevel
druivenserre.

hekken, serres, vierde kwart
19de eeuw
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1435/1748

typologie

datering

voor WO I, WO
II

stijl

plantensoort

context

persoon

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

Colpaert Jules (Ontwerper)

Vossaert Alphonse (Ontwerper)

art nouveau

art deco

eclecticisme

Vossaert Alphonse (Ontwerper),
Warie Victor (Ontwerper)
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142941

Hoekhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Tussenbruggen 18‐20 (Oudenaarde)

Hoekhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met voorgevel van
zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met bekronend driehoekig en
van oculus voorzien fronton boven het licht uitspringend
middenrisaliet van drie traveeën.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

142942

Stadswoning

Oudenaarde

Oudenaarde

Tussenbruggen 6 (Oudenaarde)

Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, vermoedelijk oudere kern; in
de loop van de 19de eeuw aangepast tot lijstgevel.

stadswoningen 19de eeuw

142959

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Voorburg 12 (Oudenaarde)

Burgerhuis, gebouwd in 1923 naar ontwerp van A. Van Ommeslaeghe burgerhuizen
op de plaats van een oudere woning. Bak‐ en zandsteenbouw in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl met gevels van vier en vijf traveeën en twee
bouwlagen. Dakvenster en ‐kapellen met in‐ en uitgezwenkte
geveltoppen.

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

142960

Burgerhuis

Oudenaarde

Oudenaarde

Voorburg 3 (Oudenaarde)

burgerhuizen
Neotraditioneel burgerhuis gelegen aan een niet gedempt gedeelte
van de Burgschelde; opgetrokken in de jaren 1920 na vernietiging van
de oorspronkelijke woning tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bak‐ en
natuurstenen constructie geïnspireerd op de regionale bak‐ en
zandsteenarchitectuur uit de 17de eeuw.

interbellum

neotraditioneel

142970

Jongenspatronaat

Oudenaarde

Oudenaarde

Wijngaardstraat 9 (Oudenaarde)

patronaten
Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens
bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert.
Haaks ingeplant, grotendeels achterin gelegen gebouw van één
bouwlaag onder hoog zadeldak tussen zijtrapgevels met markante
hoekportiek met bekronende toren op vierkant basis met achthoekige
geleding, naalddak en houten belvedère.

voor WO I

neotraditioneel

142971

School

Oudenaarde

Oudenaarde

Woeker 1‐5 (Oudenaarde)

Opvallend gebouw uit 1882‐1883, gelegen in voortuintje met ijzeren lagere scholen, vierde kwart
afsluiting. Plans daterend van 1875 en getekend door stadsarchitect onderwijzerswo 19de eeuw,
vanaf 1975
Ch. Vanderstraeten. Langgerekte schoolvleugel van één bouwlaag en ningen
zestien traveeën en flankerende hoekgebouwen met
onderwijzerswoningen van twee bouwlagen.

142972

Brandweerkazerne

Oudenaarde

Oudenaarde

Woeker 7 (Oudenaarde)

Fraai gebouw uit het interbellum in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp brandweerkazer interbellum
nes
van architect M. Vossaert. Plans daterend van 1936, uitgevoerd in
1937. Alleenstaand gebouw opgetrokken uit gele baksteen met
gebruik van gewapend beton, voorzien van typische gevelopbouw
met alternerende volumes onder platte daken.

142980

Huishoudschool der blauwe zusterkens

Oudenaarde

Oudenaarde

Zakske 1 (Oudenaarde)

Tegen de zogenaamde Boudewijnstoren aangebouwd huis, uit de
17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel op vernieuwde
zandstenen plint van drie traveeën en oorspronkelijk twee, nu drie
bouwlagen.

142981

Lagere meisjesschool

Oudenaarde

Oudenaarde

Zakske 2 (Oudenaarde)

Lagere meisjesschool, opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. lagere scholen
Vermoedelijk oorspronkelijk beraapte, nu bakstenen gevel van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder pannendak. In het perspectief van
de straat gelegen schoolgebouw in eclectische stijl met rechtertravee
uitlopend in trapgevel, opgetrokken onder leiding van aannemer F.
Colpaert in 1913. Links ervan poortgebouwtje met trapgevel, toegang
tot speelplaats.

142339

Gemeentehuis van Volkegem

Oudenaarde

Volkegem

Bagettestraat 6 (Oudenaarde)

Alleenstaande en zijdelings aan de straat palende kleine woning van
het type boerenhuis. Enkelhuis van anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, in kern minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw.

1436/1748

gebouwen voor 17de eeuw,
19de eeuw
secundair
onderwijs
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

boerenwoninge eerste helft
n, cafés,
19de eeuw
gemeentehuize
n

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Ommeslaeghe Arthur
(Ontwerper)

Colpaert Jules (Ontwerper)

Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)

modernisme

traditioneel

eclecticisme

Vossaert Maurice (Ontwerper)
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142338

Dorpskern Volkegem

Oudenaarde

Volkegem

Bagettestraat, De La Kethulleplein, Rogier De dorpskern van Volkegem is gesitueerd in een heuvelachtig gebied. boerenwoninge
n,
Bovenaan de Volkegemberg ligt centraal de bescheiden Sint‐
van Brakelstraat, Steenbergstraat,
gemeentehuize
Martinuskerk met omhaagd kerkhof.
Volkegemberg (Oudenaarde)
n, herbergen,
hoeven,
kerkhoven,
parochiekerken,
pastorieën,
zondagsscholen

142376

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Volkegem

Boembeekstraat 1 (Oudenaarde)

Kleine gesloten bakstenen hoeve, deels verbouwd. Rest van vroeger
poortgebouw aan Volkegemberg, verdwenen poort voorheen met
jaartal 1737. Rondboogvormige gevelniskapel in rode bakstenen
omlijsting onder dito kruis. Laag 18de‐eeuws boerenhuis achterin
parallel aan de Boembeekstraat. Bakstenen bedrijfsvleugel met
houten verankeringen in de achtergevel.

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, poorten
(bijgebouwen), 18de eeuw
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

142413

Hoeve Nollet

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein 1 (Oudenaarde)

Hoeve van het semigesloten type opklimmend tot de 18de eeuw,
wellicht in het derde kwart van de 19de eeuw grondig aangepast door
vergroting van het boerenhuis en uitbreiding van de
bedrijfsgebouwen.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen

142414

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein 2 (Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen; woning zijdelings aansluitend bij die
van nummer 1. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, uit de
18de eeuw. Aangepaste jongere stalvleugel aan straatkant naast
ijzeren toegangshek van erf.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, hekken,
20ste eeuw
stallen,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

142415

Hoeve 't Groot Hof

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein 3 (Oudenaarde)

Als vierkanthoeve reeds weergegeven op de Ferrariskaart. Hoeve
circa 1850 vergroot of nagenoeg geheel herbouwd. Deels gekasseid
rechthoekig erf met zijdelings aan de straat palend hoog boerenhuis
van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Vrijwel
ongewijzigde bedrijfsgebouwen, eveneens van anderhalve bouwlaag
en onderkelderd bakstenen koetshuis en wagenhuis.

boerenwoninge
n, braskoten,
koetshuizen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142416

Pastorie en zondagsschool met tuin

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein 4 (Oudenaarde)

Pastorie met voortuintje en diepe, zijdelings aan de zuidkant van het
kerkhof grenzende achtertuin. Volgens archiefstukken circa 1774
nieuw opgerichte pastorie, in 1841 vernieuwd en verhoogd met een
bovenverdieping. Links aangebouwde voormalige zondagsschool.
Onderkelderd gewit bakstenen gebouwtje van één verdieping onder
zadeldak, gedateerd 1902. Gevelnis met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.

pastorieën,
zondagsscholen,
gevelniskapelle
n,
pastorietuinen

tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

142417

Dorpsherberg

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein 5 (Oudenaarde)

Landelijk en bescheiden gewit bakstenen ensemble met pannen
zadeldaken, voornamelijk uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.

bijgebouwen,
herbergen

eerste helft
20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

1437/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Eggermont A. (Ontwerper)
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142418

Parochiekerk Sint‐Martinus

Oudenaarde

Volkegem

De La Kethulleplein zonder nummer
(Oudenaarde)

kerkhoven,
Oudste vermelding van de kerk daterend van 1110, toen het
parochiekerken
patronaatsrecht samen met de kerk in het bezit kwam van de Sint‐
Salvatorsabdij van Ename. De behouden beuk van een eenbeukig
romaans zaalkerkje van Doornikse steen wordt aanzien als een
bouwwerk uit eind 11de eeuw tot begin 12de eeuw. Kerk nadien, eind
15de eeuw tot begin 16de eeuw vergroot.

142871

Hoeve

Oudenaarde

Volkegem

Rekkemstraat 3 (Oudenaarde)

Deels vervallen hoeve van het semigesloten type waarschijnlijk uit
eind 19de eeuw. Gewitte bakstenen hoevegebouwen voornamelijk
onder pannen zadeldaken, de voornaamste aansluitend rondom
rechthoekig erf.

hekpijlers,
hoeven

vierde kwart
19de eeuw

142874

Bakhuis

Oudenaarde

Volkegem

Rekkemstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Achterin gelegen bakstenen bakhuis van het samengestelde type
onder pannen zadeldaken, waarschijnlijk uit midden 19de eeuw.

bakhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142873

Wegkapel

Oudenaarde

Volkegem

Rekkemstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Wegkapelletje naast toegangshek van voormalig boerenerf. Lage,
vierkante, gewitte bakstenen pijler met gebogen afdekking.

pijlerkapellen

142872

Wegkapel

Oudenaarde

Volkegem

Rekkemstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Wegkapel palend rechts aan woning nummer 101 en links aan
electriciteitscabine van 1958, zie jaarsteen in plint. Kleine
rechthoekige wegkapel onder pannen zadeldak, mogelijk opklimmend
tot de tweede helft van de 19de eeuw.

elektriciteitscab tweede helft
19de eeuw, na
ines,
WO II
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

142937

Hoeve‐herberg Tivoli

Oudenaarde

Volkegem

Tivolistraat 121 (Oudenaarde)

Breedhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen
zadeldak, uit midden 19de eeuw. Naar de straat afhellende voortuin
met aan weerszij een een gebogen rij leilinden. Voormalig
bedrijfsgebouw, schuur en stallen, op achtererf gewijzigd tot woning.

boerenwoninge
n, herbergen,
hoeven,
schuren, stallen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142938

Villa Maria

Oudenaarde

Volkegem

Tivolistraat 133 (Oudenaarde)

Gecementeerde onderkelderde villa van twee bouwlagen op
rechthoekige plattegrond, onder overstekend zadeldak, van circa
1910 en opgericht op de meest verheven plek van de heuvelrug aan
de straat met bijhorende beboomde tuin. Bouwtrant aanleunend bij
de cottage‐villabouw van circa 1900 aan de kust.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

142954

Boerenwoning

Oudenaarde

Volkegem

Volkegemberg 45 (Oudenaarde)

Geïsoleerd laag boerenhuisje niet zichtbaar vanaf de straat, gelegen boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
aan een pad parallel aan Volkegemberg. Breedhuis van vier traveeën n
onder pannen zadeldak, minstens uit begin 19de eeuw.

142955

Hoeve en herberg De gaaipers

Oudenaarde

Volkegem

Volkegemberg 70 (Oudenaarde)

Haaks ingeplant dorpshuis met omhaagde voortuin en toegangshek
tussen gewitte gemetste vierkante hekpijlers. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorheen boerenhuis
van anderhalve bouwlaag verhoogd tot twee bouwlagen en
aangepast in begin 20ste eeuw. Rechts aansluitende L‐vormige lagere
vroegere bedrijfsvleugel en bewaarde bakoven onder lessenaarsdak
tegen de zijgevel van de haakse vleugel.

142956

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Oudenaarde

Volkegem

Volkegemberg 9‐11 (Oudenaarde)

lagere scholen, derde kwart
Gemeenteschool met onderwijzerswoning, later tevens
gemeentehuis. Typische dorpsschool uit de tweede helft van de 19de onderwijzerswo 19de eeuw
eeuw in baksteenarchitectuur, hier met sobere representatieve
ningen
kenmerken. Alleenstaand langwerpig gebouw onder pannen
zadeldaken, samengesteld uit een dubbelhuis van twee bouwlagen en
drie traveeën en rechts aangebouwde vleugel met klaslokalen van
één bouwlaag en vier traveeën.

1438/1748

typologie

datering

stijl

tweede helft
11de eeuw,
eerste helft
12de eeuw,
tweede helft
15de eeuw,
eerste helft
16de eeuw,
tweede helft
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

romaans

boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
herbergen,
hoeven,
bakhuizen

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
Dhaeyer J. (Ontwerper), Vossaert
Paul (Ontwerper)
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142973

Hoeve‐herberg

Oudenaarde

Volkegem

Wolvenberg 19 (Oudenaarde)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak;
aanpassing uit de eerste helft van de 20ste eeuw van een woning uit
het derde tot het vierde kwart van de 19de eeuw. Smal toegangshek
aan bakstenen pijlers en deels getrapt tuinpad tegenover de
voordeur.

dorpswoningen,
hekken,
hekpijlers,
herbergen,
hoeven

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142410

Hoeve

Oudenaarde

Welden

Corpusstraat 51 (Oudenaarde)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning van zeven traveeën onder boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
18de eeuw
zadeldak, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw: naar
verluidt voorheen met baksteen in schouw voorzien van jaartal 1775.

142411

Dorpswoning

Oudenaarde

Welden

Corpusstraat 54 (Oudenaarde)

dorpswoningen derde kwart
Aanvankelijk twee aaneenpalende enkelhuizen in spiegelbeeld
19de eeuw
gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, nadien aangepast tot
eengezinswoning.

142412

Boerenwoning

Oudenaarde

Welden

Corpusstraat 7 (Oudenaarde)

Boerenwoning van vijf traveeën en rechts twee recent herbouwde
traveeën, onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de 18de
eeuw. Ondiep voorerf aan straatzijde afgesloten door haag.

boerenwoninge 18de eeuw
n

142659

Pastorie Sint‐Martinusparochie met Kapel Oudenaarde
der Congregatie en tuin

Welden

Kouterstraat 1‐2 (Oudenaarde)

Landelijke, 18de‐eeuwse pastorie gelegen in een ruime tuin met een
solitaire magnolia. Symmetrisch opgebouwd dubbelhuis van zeven
traveeën aanvankelijk met één bouwlaag. Het centraal volume van
drie traveeën heeft nu twee bouwlagen onder een leien zadeldak met
klokkenstoeltje en klok. Aan weerszij van de voortuin zijn haaks lage,
nog 18de‐eeuwse dienstgebouwen met één bouwlaag onder pannen
zadeldaken ingeplant. In de voortuin bevindt zich de Kapel der
Congregatie; rechthoekige gebouw uit 1871, van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, in decoratieve baksteenarchitectuur.

koetshuizen,
Mariagrotten,
pastorieën,
stallen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
bakhuizen,
pastorietuinen,
solitaire bomen

142660

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Welden

Kouterstraat 57 (Oudenaarde)

Achterin gelegen en voorheen omgrachte, verzorgde grote bakstenen
hoeve van het semigesloten type met deels gekasseid erf, bereikbaar
via een lange verharde rechte toegangsweg en nog steeds omringd
door een weids areaal landbouwgronden. 18de‐eeuws boerenwoning
van zeven traveeën en aanpalende vleugel met paardenstallen en
brede korfboogvormige toegangspoort. Drie bakstenen
bedrijfsvleugels voornamelijk met stallen, grotendeels uit de 19de
eeuw en 18de‐eeuws afzonderlijk bakhuis.

aardappelkelder 18de eeuw,
19de eeuw, WO
s,
boerenwoninge II
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen

142661

Kouterkapelletje

Oudenaarde

Welden

Kouterstraat zonder nummer
(Oudenaarde)

Eenvoudige bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond onder
zinken zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Voorpuntgevel
eindigend op sierlijk ijzeren topkruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

142692

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Oudenaarde

Welden

Mandenmakersstraat 2, 6 (Oudenaarde)

lagere scholen,
L‐vormig schoolgebouw achter door bakstenen muur omsloten
speelplaats. Grootste vleugel met twee klaslokalen opgericht in 1872 onderwijzerswo
ningen
ter vervanging van een kleiner gemeenteschooltje.
Onderwijzerswoning in ondiepe omsloten voortuin met ijzeren
toegangshekje aan bakstenen pijlers tegenover voordeur. Landelijk
dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder hoog
mansardedak. In oorsprong 18de‐eeuwse woning, verbeterd in 1872
en aangepast in de jaren 1920‐25; aansluitend bij de regionalistische
stijl.

interbellum,
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

142765

Hof ter Moude

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 10
(Oudenaarde)

Grote hoeve van het semigesloten type op een deels omgracht
rechthoekig erf. Bakstenen hoevecomplex met pannen zadeldaken en
hoofdzakelijk gewitte gevels. Volumineuze boerenwoning van zeven
traveeën en anderhalve bouwlaag; oorspronkelijk slechts één
bouwlaag, mogelijk ouder dan de 18de eeuw, uitgebreid en verhoogd
met verdieping in de tweede helft van de 19de eeuw.

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
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hoeven,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen

stijl

plantensoort

Magnolia
soulangeana (x)

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

18de eeuw

regionalisme

context

persoon

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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142766

Hoeve met losse bestanddelen

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 12
(Oudenaarde)

Hoeve met losse bestanddelen, walgrachten merendeels gedempt.
Opvallende erfbegrenzing aan de straat: haag met vijf hoge
haagbeuken. IJzeren toegangshek aan twee overhoekse, vierkante
bakstenen hekpijlers met piramidale top. L‐vormige stalvleugel, deels
herbouwd in 20ste eeuw. Gewit bakstenen bakhuis van het
tweedelige type.

boomgaarden, 18de eeuw,
20ste eeuw
hagen,
hekpijlers,
stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

142767

Dorpswoning

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 46
(Oudenaarde)

Eenvoudige dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
pannendak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

142768

Dorpswoning

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 59
(Oudenaarde)

dorpswoningen eerste kwart
Achterin en loodrecht op de straat ingeplante sterk vernieuwde en
19de eeuw
uitgebreide woning met oude kern, zie tweedelige overwelfde kelder
en dikke muren. Inwendig op zolderverdieping bewaarde anker met
jaartal 1824 verwijzend naar aanpassing.

142770

Villa

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 62
(Oudenaarde)

Kleine landelijke villa met omringende beboomde tuin, van de straat
afgesloten door ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën en
anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, van circa 1915.
Symmetrische bakstenen lijstgevel met verzorgd metselwerk,
verlevendigd door bruine geglazuurde banden en bogen. Lange lagere
aanbouw links, rest van oudere bakstenen constructie met woning,
waarschijnlijk opklimmend tot begin 19de eeuw.

dorpswoningen, eerste kwart
hekken, villa's 19de eeuw, WO
I
(bouwkundig
erfgoed)

142771

Dorpswoning

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 64
(Oudenaarde)

Naar verluidt voormalige herberg. Lange dorpswoning van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw.
Verankerde en gewitte bakstenen voorgevel afgelijnd door getrapte
daklijst. Lage zijdelingse aanbouwsels met lessenaarsdak, links met
ingebouwde broodbakoven.

dorpswoningen, 19de eeuw
herbergen,
bakhuizen

142772

Café In de Zwaan

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 68
(Oudenaarde)

19de eeuw,
cafés,
In straatbocht tegenover de kerk gelegen sober bakstenen huis van
anderhalve verdieping met rechts deel van één verdieping, opgericht dorpswoningen, 20ste eeuw
slagerijen
in de 19de of 20ste eeuw.

142773

Dorpswoning en café

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 69‐71
(Oudenaarde)

voor WO I
Bakstenen ensemble gevormd door aaneenpalende eenvoudige, doch cafés,
dorpswoningen
verschillende dorpswoningen en links aansluitend L‐vormig
bijgebouw met poort, onder pannen zadeldaken, van begin 20ste
eeuw.

142774

Gesloten hoeve

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat 8
(Oudenaarde)

Imposante gesloten hoeve op nog gedeeltelijk omgracht rechthoekig
erf. Voortzetting van een oudere hoeve, het omstreeks 1777
verdwenen zogenaamd 't Oud Hof, een rechthoekige omgrachte
hoeve die circa 300 meter ten oosten lag van het huidige bedrijf. Vrij
authentiek bakstenen gebouwencomplex onder pannen zadeldaken,
voor een groot deel opgericht in de 18de eeuw en aangevuld in de
loop van de 19de eeuw.

142776

Heilig Hartkapel

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat zonder
nummer (Oudenaarde)

Eenvoudige wegkapel naar verluidt opgericht eind van de jaren 1920 betreedbare
kapellen (klein
door de bewoners van de hoeve op hetzelfde perceel. Gewit,
erfgoed)
rechthoekig bakstenen gebouw onder zadeldak (kunstleien) met
ijzeren topkruis.
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datering

boerenwoninge 19de eeuw,
18de eeuw
n, stallen,
bakhuizen, sites
met walgracht,
gesloten hoeven

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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142775

Parochiekerk Sint‐Martinus en grafkapel

Oudenaarde

Welden

Monseigneur Lambrechtstraat zonder
nummer (Oudenaarde)

kerkhoven,
De parochiekerk gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de
eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der parochiekerken,
eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in grafkapellen
de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter.
Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel
van Monseigneur Lambrecht uit 1891. De kapel werd opgetrokken in
neoromaanse stijl naar ontwerp van architect S. Mortier met J. De
bosschere uit Heusden als architect‐aannemer.

142833

Boerenwoning

Oudenaarde

Welden

Olmstraat 3 (Oudenaarde)

Boerenwoning van circa 1900 op deels omhaagd erf; aan de straat
tegenover voordeur met ijzeren hekje tussen twee rode beuken.
Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw,
voor WO I

142834

Semigesloten hoeve

Oudenaarde

Welden

Olmstraat 4 (Oudenaarde)

Grote en opvallende hoeve van het semigesloten type met linde
tegenover inrit boerenerf. Vrij authentiek bakstenen hoevecomplex
met pannen zadeldaken, uit de 18de en de 19de eeuw. Deels
gekasseid rechthoekig erf met boerenwoning van zeven traveeën ten
zuidoosten. Jaartal 1807 op moerbalk in woonkamer.

18de eeuw,
aalpompen,
aardappelkelder 19de eeuw
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
hoeven,
moestuinen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, grensbomen

142877

Villa

Oudenaarde

Welden

Reytstraat 233 (Oudenaarde)

Huis van twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak, van circa villa's
(bouwkundig
1930, met art‐decogetinte oranje bakstenen voorgevel met
erfgoed)
gecementeerde gevelelementen.

142878

Boerenburgerhuis

Oudenaarde

Welden

Reytstraat 255 (Oudenaarde)

Hoeve, café en gemeentehuis, naar verluidt sinds circa 1830 als
dusdanig gebruikt tot de fusie in 1971. Boerenburgerhuis van zeven
traveeën onder zadeldak, van oorspronkelijk één bouwlaag met
toevoeging van bovenverdieping en aanpassing onder andere van
voorgevel circa 1930.

boerenburgerhu interbellum
izen, cafés,
gemeentehuize
n, hoeven,
opslagplaatsen,
schuren, stallen

142880

't Groot Hof

Oudenaarde

Welden

Ronsen Heerweg 66 (Oudenaarde)

Hoeve waarvan de bedrijfsgebouwen deels gesloopt zijn. IJzeren
toegangshek aan hekpijlers. Ruime boerenwoning van zeven
traveeën, onder zadeldak. Vlechtingen in de zijpuntgevel als rest van
een minstens 18de‐eeuwse kern, doch met 19de‐eeuwse
aanpassingen. Haakse, gewitte bakstenen vroegere dwarsschuur op
het voorerf.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hoeven, schuren

142882

Hoeve

Oudenaarde

Welden

Roosstraat 3 (Oudenaarde)

Hoeve, vermeldenswaardig als rest van site met samengestelde
walgrachten aan de rand van de kouter en ten oosten van de
Oossebeek. Aanvankelijke vierkante omgrachting van het woonhuis
voor minder dan de helft behouden namelijk aan de noordwest‐ en
noordooostzijde. Vrij sterk vernieuwd bakstenen boerenhuis met min
of meer bewaard volume en lengte van vijf traveeën. Grote vroegere
bakoven, waarschijnlijk nog uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen, sites
met walgracht
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typologie

datering

stijl

12de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II, vierde
kwart 19de
eeuw

romaans,
gotiek,
neoromaans,
neogotiek

interbellum

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Mortier Stephan
(Ontwerper)
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142965

Café In 't Open Veld

Oudenaarde

Welden

Weldenstraat 120 (Oudenaarde)

Breedhuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde
kwart van de 19de eeuw. Spiegel voor herbergopschrift boven de
vroegere voordeur.

cafés

derde kwart
19de eeuw

142966

Café Huis van Commerce

Oudenaarde

Welden

Weldenstraat 62 (Oudenaarde)

Aan de straat palend dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, gebouwd circa 1840. één Links L‐vormige links
aangebouwde vleugel; vleugel rechts is vernieuwd.

cafés, hoeven

tweede kwart
19de eeuw

142967

Herberg en winkel In de Goudbloem

Oudenaarde

Welden

Weldenstraat 70 (Oudenaarde)

Laag breedhuis van vijf traveeën en een bouwlaag onder zadeldak
met jaartal 1863 in rode pannen op het zwarte voordakschild.

herbergen,
winkels

derde kwart
19de eeuw

142968

Boerenburgerhuis

Oudenaarde

Welden

Weldenstraat 72 (Oudenaarde)

Boerenburgerhuis, voorheen met kantatelier, sinds 1934
boerenbedrijf. In U‐vorm opgestelde gebouwen met bakstenen
breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak, opgericht midden 19de
eeuw. Zijdelings aan de straat palende, gewitte bakstenen
bedrijfsgebouwen met aangepaste muuropeningen.

boerenburgerhu tweede kwart
izen, hoeven
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145381

Kasteeldomein van Moregem

Oudenaarde,
Wortegem‐
Petegem

Moregem

Heerbaan 5‐6, 6A, Koestraat 3 (Wortegem‐ Het kasteelensemble van 1792‐1798, gelegen op de site van
Petegem)
verdwenen waterkasteel van 1588 met neerhof en drie
opeenvolgende bruggen, werd gebouwd door K. van Spiere in
renaissancestijl. De grachten werden gevoed door de Molenbeek. Het
domein kwam in de 18de eeuw in het bezit van de familie Van
Hoobrouck.

145349

Gesloten hoeve

Oudenaarde,
Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Beerstraat 41 (Wortegem‐Petegem)

Gesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf. Vroegere herberg uit de boerenwoninge 20ste eeuw,
eerste helft
eerste helft van de 19de eeuw, eind 19de eeuw met dienstgebouwen n, herbergen,
uitgebreid tot U‐vorm en in de loop van de 20ste eeuw naar vierkante gesloten hoeven 19de eeuw,
vierde kwart
aanleg. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken.
19de eeuw

146255

Herenhuis

Oudenaarde,
Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Hoogstraat 32 (Zwalm)

Herenhuis van circa 1880 met omringende tuin, volledig afgesloten
door bakstenen muur, achteraan vijver met imitatiegrotwerk voor
fontein naar verluidt van 1916.

fazantenhokken
, fonteinen,
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en, serres,
stallen, grotten,
volières,
fokkerijen, tuin‐
en
parkbeplantinge
n

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

142986

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Aatstraat 78 (Ronse)

Enkelhuis naar ontwerp van architect S. Van Cauwenberghe, confer
plintsteentje en bouwaanvraag van 1935. Sobere bakstenen gevel
met decoratief metselverband.

burgerhuizen

interbellum

1442/1748

conciërgewonin
gen, hekken,
ijskelders,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
omheiningsmur
en,
personeelswoni
ngen, stallen,
tuinbruggen,
grotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
duiventorens,
private parken

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

classicisme,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

Pisson Jean‐Baptiste (Ontwerper),
Verly François (Ontwerper)

neoclassicisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)
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142987

Stadswoning en winkel

Ronse

Ronse

Abeelstraat 10‐12 (Ronse)

gedenktekens, 18de eeuw
Oorspronkelijk één huis met oude kern opklimmend tot de 18de
eeuw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder doorlopende kroonlijst stadswoningen,
winkels
en zadeldak.

142988

Burgerhuis met schoenfabriek Baert Frères Ronse

Ronse

Abeelstraat 25 (Ronse)

Neoclassicistisch burgerhuis met in achterbouw gelegen voormalige
schoenfabriek "Baert Frères", met herhaaldelijk uitgebreide en
vernieuwde gebouwen tussen 1919 en 1976.

burgerhuizen, 20ste eeuw,
schoenfabrieke derde kwart
19de eeuw
n

neoclassicisme

142989

Bankgebouw en directeurswoning

Ronse

Ronse

Abeelstraat 26 (Ronse)

Imposant voormalig bankgebouw en directeurswoning, gebouwd
door de Nationale Bank in 1909‐1910 in neoclassicistische stijl.

bankgebouwen, voor WO I
directeurswonin
gen

neoclassicisme

142990

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Abeelstraat 35 (Ronse)

directeurswonin vierde kwart
Neoclassicistische directeurswoning van de voorheen ernaast en
gen
19de eeuw
erachter gelegen weverij L. Dopchie‐Vermeulen, gesticht in 1867,
later G. en A. Dopchie en A. Dopchie‐Dubiez, met gebouwen van 1898,
gesloopt in 1977. Woning sinds 1957 "Vrij PMS Centrum en
Gezondheidscentrum Caritas" met bouw in de tuin van een paviljoen
in expostijl, van 1959. Recente renovatie van de directeurswoning
onder leiding van architect C. Mas.

142991

Stadswoning met winkelpui

Ronse

Ronse

Abeelstraat 37 (Ronse)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
met behouden bepleisterde en geschilderde eind 19de‐eeuwse
interbellum
bovenverdieping en houten winkelpui volgens bouwplan van 1920
naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.

142992

Hoekhuis

Ronse

Ronse

Aimé Delhayeplein 17 (Ronse)

Hoekhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken uit
donkere baksteen verrijkt met witte geglazuurde banden en mooie
sgraffitopanelen in art‐nouveaustijl.

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

142993

Herenhuis

Ronse

Ronse

Aimé Delhayeplein 3 (Ronse)

Herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw, in 1907 met
mechanische weverij H. Denonne in achterbouw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

142994

Café in art deco

Ronse

Ronse

Aimé Delhayeplein 6 (Ronse)

Café met vernieuwde voorgevel in art deco van 1931 (zie
bouwaanvraag) en 19de‐eeuwse kern van het huis waar volgens
bronzen gedenkplaat van 23‐5‐1926 op rechtse hoekpenant "op 10
maart 1895 het socialistisch syndicaat der textielarbeiders gesticht
werd".

cafés,
gedenktekens

19de eeuw,
interbellum

142995

Classicistisch herenhuis

Ronse

Ronse

Aimé Delhayeplein 8 (Ronse)

Classicistisch herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
zadeldak (pannen), met vroeg 19de‐eeuwse kern, volgens
bouwvergunning vernieuwd door Derudder‐Vandenabeele in 1871.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

classicisme

142996

Neoclassicistisch herenhuis

Ronse

Ronse

Aimé Delhayeplein 9 (Ronse)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder iets verspringend zadeldak, volgens bouwvergunning van Fr.
Vandenhende gereconstrueerd in 1866.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

142997

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Ronse

Ronse

Alexandre‐Louis Vanhovestraat 4‐12,
Oswald Ponettestraat 87‐97 (Ronse)

burgerhuizen
Eenheidsbebouwing van burgerhuizen gebouwd volgens
bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp van architect Marcel Tock, zie
plintsteen hoekhuis.

142998

Twee stadswoningen

Ronse

Ronse

Alexandre‐Louis Vanhovestraat 42‐44
(Ronse)

Achterin gelegen huisjes met voortuin, twee traveeën en twee
stadswoningen derde kwart
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak (pannen), gebouwd op de grondvesten
van het Kasteel van Ronse, opgetrokken in 1630 door Jan van Nassau,
baron van Ronse en gesloopt in 1823.

142999

Weverij‐ververij La Ruche

Ronse

Ronse

Beekstraat 34‐36 (Ronse)

Voormalige weverij‐ververij van A. Van Opbroecke‐De Wever, in het
eerste kwart van de 20ste eeuw zogenaamd "La Ruche", circa 1930
spinnerij en ververij Van Grootenbrul en van 1937 tot 1982
garenspinnerij zogenaamd "N.V. Wallaert frères Benelux".

1443/1748

typologie

datering

stijl

neoclassicisme

context

persoon

Mas Carlo (Ontwerper)

Cuvelier Henri (Ontwerper)

interbellum

kantoorgebouw eerste helft
20ste eeuw
en,
textielververijen
, weverijen

plantensoort

Tock Marcel (Ontwerper)

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

143000

Boerenwoning

Ronse

Ronse

Bierinkstraat 4 (Ronse)

Voormalig aan de straat gelegen boerenhuis uit de 18de eeuw(?)
onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), sterk
gerenoveerd tot villaatje.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

143001

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

Bierinkstraat 6 (Ronse)

20ste eeuw,
Monumentaal landhuis in Normandisch getinte cottagestijl gelegen in garages,
interbellum
hekken,
zeer ruime geaccidenteerde tuin met vijver, betonnen bruggetje en
tuinbruggen,
rotspartij, afgesloten door hoog ijzeren hek.
siertuinen,
tuinpaviljoenen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
pijlerkapellen

143002

Hoeve

Ronse

Ronse

Biest 58 (Ronse)

Voorheen, volgens oude kaarten, hoeve met losse bestanddelen,
vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw en aangepast in het
tweede kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen

143003

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Biest 94 (Ronse)

Hoeve van het gesloten type, vermoedelijk uit de 18de eeuw en naar
verluidt grotendeels afgebrand in 1914‐1918 en nadien deels
heropgebouwd.

aardappelkelder 18de eeuw,
eerste helft
s,
boerenwoninge 20ste eeuw
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

143004

Weverij O. De Poortere & Cie

Ronse

Ronse

Blauwesteen 14, Waatsbrugstraat 18‐20
(Ronse)

Voormalige weverij zogenaamd "O. De Poortere en C°", opgericht in
eerste kwart twintigste eeuw en naar verluidt stopgezet ca. 1950.
Machinegebouw gelegen aan de Waatsbrugstraat met acht traveeën
onder sheddaken (kunstleien) met decoratief metselwerk aan blinde
straatgevel.

kantoorgebouw eerste helft
20ste eeuw
en,
machinezalen,
weverijen

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143005

Weverij en ververij R. et G. Van Butsele
frères

Ronse

Ronse

Blauwesteen 39‐43, 43A (Ronse)

Voormalige weverij en ververij van "R. et G. Van Butsele frères",
daterend van 1909 en herhaaldelijk uitgebreid. In 1920 toelating tot
oprichting van een ververij. Naar verluidt in 1975 stopgezet en
verkocht in verschillende loten. Een deel van de weverij, nu nummer
41, en de bewaarde ronde fabrieksschoorsteen is opgetrokken naar
ontwerp van 1921 door A. Massez.

fabrieksschoors voor WO I,
interbellum
tenen,
opslagplaatsen,
textielververijen
, weverijen

Massez Albert (Ontwerper)

143006

Taalgrenswacht

Ronse

Ronse

Blauwesteen 52 (Ronse)

Voorheen zogenaamd "Taalgrenswacht". Villa gebouwd in 1923 in
opdracht van Florimond Grammens, later bekend actievoerder rond
de taalgrens en de toepassing van de taalwetten. Bijpassende
bakstenen omheining van voortuin later voorzien van eenvoudig
bakstenen Sint‐Lutgardiskapelletje met reliëf van beeldhouwer
Delafontaine (Menen).

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
pijlerkapellen

interbellum

143007

Villa in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Blauwesteen 54 (Ronse)

Tegenover de weverij gelegen villa van de familie Van Butsele,
gebouwd in art‐decostijl naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van
1940. Gelegen in beboomde tuin met ijzeren afsluiting eveneens in
art‐decostijl op muurtjes, naar ontwerp van Th. Desmet (Gent) van
1935.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

interbellum,
WO II

143008

Villa

Ronse

Ronse

Blauwesteen 63 (Ronse)

hagen, hekken, interbellum
Villa gebouwd door de familie Delanghe naast hun weverij, naar
bouwplannen uit 1926 van architect A. Massez. Gelegen in omhaagde villa's
(bouwkundig
tuin met fraai ijzeren hek tussen hekpijlers.
erfgoed),
hekpijlers

1444/1748

datering

stijl

cottagestijl

plantensoort

context

persoon

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper)

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw, WO
II

Delafontaine Gustaaf (Ontwerper)

art deco

Desmet Theofiel (Ontwerper), Van
Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143009

Herberg Chalet Boekzitting

Ronse

Ronse

Boekzitting 26 (Ronse)

Herberg in villastijl met reminiscenties aan de cottage met
regionalistische inslag, gebouwd in 1950 en volgens inscriptie in
tuinmuurtje naar ontwerp van architect G. Weymeersch.

herbergen

na WO II

143010

Boerenarbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Boekzitting 40‐42 (Ronse)

Gelegen achter de dorpskern van parochie Louise‐Marie, tot de
grenswijziging van 1962 horend tot grondgebied Ellezelles.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

143011

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Boontjesstraat 41 (Ronse)

Hoeve van het gesloten type. Hoevegebouwen met gewitte gevels op boerenwoninge 18de eeuw
donkerbruine plint onder pannendaken, vermoedelijk in kern uit de n, schuren,
stallen, gesloten
18de eeuw, naderhand grondig aangepast.
hoeven

143012

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Bosrede 9 (Ronse)

Mooi gelegen alleenstaand woonhuis van zeven (?) traveeën en twee burgerhuizen,
bakhuizen
bouwlagen onder zadeldak (pannen nok loodrecht op de straat), uit
begin 20ste eeuw.

143013

Gemetste bronputten aan de rand van het Ronse
Muziekbos

Ronse

Bosrede zonder nummer, Hul zonder
nummer (Ronse)

Net buiten het Muziekbos, in de bermen van de Bosrede en Hul,
bevinden zich twee kleine gemetste, halfoverwelfde bronputten die
waarschijnlijk deel uitmaakten van een drinkwatersysteem dat door
het Duitse leger aangelegd is tijdens de Eerste Wereldoorlog.

bronnen,
fonteinen

WO I

143014

Villa De Waterlelie

Ronse

Ronse

Braambos 11 (Ronse)

Villa zogenaamd "De Waterlelie", naar verluidt gebouwd in 1946 in
plaats van het oude volledig omwalde molenaarshuis dat enkel
toegankelijk was via een brugje.

vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

143015

Watermolen Brembosmolen

Ronse

Ronse

Braambos 13 (Ronse)

Graan‐ en bloemwatermolen zogenaamd "Bre(e)mbosmolen". Enige
bewaarde molen van de vroegere tien watermolens in Ronse.
Gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek,
spaarvijver van circa 4 are (zie nummer 11), aansluitend op de
bovenloop, een kunstmatige afleiding van de eigenlijke Molenbeek,
met afzonderlijke sluizen.

eerste helft
maalderijen,
paardenstallen, 19de eeuw
schuren,
watermolens

143016

Textielbedrijf Teinturerie moderne

Ronse

Ronse

Braambos 15‐17 (Ronse)

Voormalig textielbedrijf zogenaamd "Teinturerie moderne". Gelegen
in een bocht van de Molenbeek, naast de Braambosmolen. Voorheen
bedrijf voor het bobijnen en verven van textielvezels, specialiteit
kuipkleuren, opgericht in 1921‐1922 door de familie Annicq.
Stopzetting begin de jaren 1990.

burgerhuizen, interbellum
fabrieksschoors
tenen,
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen,
textielververijen

143017

Modernistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Bredestraat 26 (Ronse)

Imposant rijhuis van drie bouwlagen met plat dak en erachter gelegen blekerijen,
burgerhuizen
voormalige blekerij; opgetrokken in modernistische stijl door J.
Vandenbossche (zie gevelsteentje) naar ontwerp van 1941.

143018

Hoeve De Drie Linden

Ronse

Ronse

Bremstraat 3 (Ronse)

Hoeve en drie linden ervoor reeds in kaart gebracht in landboek van
1684. Voormalige hoeve van het gesloten type geschikt rondom een
ruime gekasseide binnenplaats, met gewitte gebouwen voorzien van
roodgeschilderd houtwerk en afgedekt door pannendaken in plaats
van vroeger strodaken. Binnenplaats toegankelijk via doorit in
zuidvleugel.

143019

Kleuterschool en kapel

Ronse

Ronse

Breucq 18 (Ronse)

kleuterscholen, eerste helft
Voormalig gemeentelijk kleuterschooltje van Ellezelles onder
schilddak (rode pannen), vermoedelijk uit de eerste helft van de 20ste kapellen
20ste eeuw
(gebouwen en
eeuw. Bakstenen gevels met hoge getoogde vensters.
structuren)

143020

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

Breucq 34 (Ronse)

Hoeve, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Ten noorden,
boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak, naar verluidt na de
Tweede Wereldoorlog verhoogd en voorzien van nieuw dak

1445/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Weymeersch Germain
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

WO II

boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper)

Cordier Richard (Ontwerper)

modernisme

Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper), Vandenbossche José
(Ontwerper)
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143021

Wegkapel

Ronse

Ronse

Broeke 166 (Ronse)

Achter de haag gelegen eenvoudig bakstenen wegkapelletje bij
vroegere hoeve, vermoedelijk van 1852.

pijlerkapellen

derde kwart
19de eeuw

143022

Landhuis Hemelberg

Ronse

Ronse

Broeke 214, Ommegangstraat 9 (Ronse)

Voormalig buitenhuis fraai gelegen op de helling van de Hemelberg
en bereikbaar via een lange oprit in de Ommegangstraat.
Onderkelderd kasteeltje van drie bouwlagen onder zadeldaken met
sierlijke nokpannen. Ruime beboomde tuin met gebogen druivenserre
en bijgebouwen, namelijk conciërgewoning en ruime duivenhokken in
aangepaste stijl en kapelletje ter ere van de Maagd van Nürenberg.

conciërgewonin voor WO I
gen,
duivenverblijve
n, landhuizen,
serres, kapellen
(klein erfgoed)

143023

Villa Le Torreke

Ronse

Ronse

Broeke 220 (Ronse)

Villa gebouwd in opdracht van politicus Eugène Soudan (1880‐1960), villa's
(bouwkundig
burgemeester van Ronse van 1927 tot 1959, naar ontwerp van A.
erfgoed)
Massez van 1920.

143024

Hoeve

Ronse

Ronse

Broeke 222 (Ronse)

Voormalige hoeve met losstaande schuur en woonhuis, vermoedelijk boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. In het landboek
schuren, stallen derde kwart
van 1684 wordt op die plaats een bron met torentje vermeld
19de eeuw
zogenaamd "Het Torreken".

143025

Sociale woonwijk

Ronse

Ronse

Broeke 40‐62, 68‐78, Jacob van
Arteveldestraat 1‐24 (Ronse)

Eerste sociale woonwijk gebouwd door de in 1922 opgerichte
bouwmaatschappij "S.C. Le Nouveau Foyer Renaisien" in 1923 naar
ontwerp van architect R. Cordier.

143027

Bruul en omgeving

Ronse

Ronse

stadswoningen,
Bruul, De Biesestraat, Priestersstraat, Sint‐ De omgeving van het oude stadscentrum van Ronse, een site die
Pietersnieuwstraat (Ronse)
minstens teruggaat tot de middeleeuwen, wordt afgebakend door de stadsparken,
beken
Sint‐Pietersnieuwstraat, Bruul, De Biesestraat, Hospitaalstraat en
Priestersstraat.

143026

Bruulpark

Ronse

Ronse

Bruul, Sint‐Pietersnieuwstraat (Ronse)

Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de
Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee
schutterswippen van Sint‐Sebastiaan en Sint‐Hermes. Driehoekig
grasperk afgezoomd door dubbele rijen kastanjebomen en een
monumentale bruine beuk. Huidige muziekkiosk gebouwd in 1966
naar ontwerp van architect J. De Weerdt. Verschillende monumenten
sieren het park, namelijk een oorlogsmonument en het standbeeld
Glorieux.

na WO II, na WO
opgaande
II, na WO II
bomen,
stadsparken,
standbeelden,
oorlogsgedenkt
ekens,
muziekkiosken

143045

Weverij Utexbel

Ronse

Ronse

César Snoecklaan 30, Zonnestraat zonder
nummer (Ronse)

Weverij Utexbel, voorheen textielfabriek Delhaye‐Hennion
zogenaamd Le Soleil, in 1908 in gebruik genomen en deeluitmakend
van de groep Lagache, in 1945 Utexbel. De resterende bakstenen
gebouwen omvatten magazijnen, een ketelhuis en ronde
fabrieksschoorsteen, en maken deel uit van een groter
gebouwencomplex.

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
ketelhuizen,
opslagplaatsen,
weverijen

143028

College Sint‐Antonius van Padua

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 10 (Ronse)

Bisschoppelijk college met kapel naar ontwerp van ingenieur‐
architect E. Nève, ingehuldigd in 1883. Nieuwe vleugel op de
speelplaats volgens bouwplannen van 1933 en 1935 naar ontwerp
van architect H. Cuvelier. Nieuwe kapel en aansluitende vleugel in de
Collegestraat volgens plans van 1940‐1949 naar ontwerp van
architect H. en P. Cuvelier; inhuldiging van de kapel in 1952.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143029

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 11 (Ronse)

Kleurrijk en decoratief uitgewerkt dubbelhuis van drie traveeën en
burgerhuizen
twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met dakkapellen en
centraal dakvenster met vleugelstukken en bolornament, gebouwd in
1908 in opdracht van Dr. Demars naar ontwerp van architect Albert
Massez.

voor WO I

143030

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 13 (Ronse)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), burgerhuizen
bovenaan de gevel gedateerd 19‐09.

voor WO I

1446/1748

sociale
woningen,
woonwijken

stijl

eclecticisme

interbellum

context

persoon

Massez Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

interbellum

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

plantensoort

Cordier Richard (Ontwerper), De
Nieuwe Haard Ronse
(Opdrachtgever)

Devos G. (Ontwerper), Devos
Florent (Uitvoerder), Cantré Jozef
(Ontwerper), Lelubre Edgard
Henri (Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper), De Weerdt J.
(Ontwerper), Royers Jean Baptiste
(Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl, art
deco

Cuvelier Henri (Ontwerper),
Cuvelier Paul (Ontwerper), Nève
Eugène (Ontwerper), Vossaert
Alphonse (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143031

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 17‐19 (Ronse)

Twee identieke rijhuizen in spiegelbeeld gebouwd op de nieuwe
rooilijn met voortuintjes afgesloten door fraaie ijzeren hekken,
volgens bouwplan en plintopschrift van 1927 en 1929 (voor hekken)
naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

143032

Stadswoning

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 22 (Ronse)

Rijhuis met nog 19de‐eeuwse kern, drie traveeën en twee bouwlagen stadswoningen 19de eeuw
onder zadeldak (pannen).

143033

Hoekhuis

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 24 (Ronse)

Hoekhuis met 19de‐eeuwse kern en aangepaste art‐decogevel en
winkelpui van circa 1930.

143034

Fabrieksgebouw Usine du Vieux Moulin

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 5 (Ronse)

weverijen
Achterin, in verschillende fasen in L‐vorm opgetrokken bakstenen
fabrieksgebouw van de mechanische weverij "Usine du Vieux Moulin"
van de gebroeders Guisset, oorspronkelijk gesticht als weverij Rosier‐
Allard in 1874.

143035

Weverij Usine du Vieux Moulin ‐ Guisset
Frères

Ronse

Ronse

Charles de Gaullestraat 7 (Ronse)

opslagplaatsen, voor WO I,
Voormalige magazijn en achterliggende fabrieksgebouwen van de
weverijen
interbellum
mechanische weverij zogenaamd "Usine du Vieux Moulin ‐ Guisset
Frères", volgens kadastergegevens vernieuwd in 1906 in opdracht van
J.B. Guisset, in 1936 aangekocht door "Union patronale de textiles de
Renaix et environs" en ingericht als bureau, magazijn en laboratorium
voor het "Openbaar Conditionnement voor textielwaren van de stad
Ronse" gesticht in 1920.

143036

Eclectisch herenhuis

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 10 (Ronse)

Eclectisch herenhuis met art‐nouveau‐inslag, van vier traveeën en
twee bouwlagen onder leien zadeldak, uit begin 20ste eeuw.

herenhuizen

voor WO I

143037

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 12 (Ronse)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak (leien), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

voor WO I

143038

Eclectisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 14 (Ronse)

Eclectisch, eerder neogotisch getint rijhuis van drie traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens plintopschrift van 1900,
naar ontwerp van architect A. Massez in opdracht van Bostyn frères,
kleermakers‐handelaars.

voor WO I

143039

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 22 (Ronse)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
(leien) met dakkapel, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143040

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 27 (Ronse)

Neo‐Vlaamserenaissance‐getint burgerhuis van twee traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak (leien), 1905 gedateerd boven
de deur.

burgerhuizen

voor WO I

143041

Burgerhuis neo‐Lodewijk XVI‐stijl

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 31 (Ronse)

Rijkelijk gedecoreerd burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, volgens
bouwplan van 1931 een verbouwing van twee woningen voor
industrieel J. De Wael naar ontwerp van architect H. Cuvelier.

burgerhuizen

interbellum

143042

Ensemble van rijhuizen

Ronse

Ronse

Charles Vandendoorenstraat 5‐9 (Ronse)

stadswoningen voor WO I
Speels uitgewerkt ensemble van drie bakstenen rijhuizen met
speklagen, elk twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
(leien), nummer 7 en 9 met bekronende, neo‐Vlaamse‐
renaissancegetinte topgevels met schouderstukken en smeedijzeren
bekroning, van circa 1900

143043

Café du Boulevard

Ronse

Ronse

Coupl'Voie 2, Fostierlaan 13 (Ronse)

Hoekgebouw in art‐decostijl, volgens bouwplan van 1928 naar
ontwerp van architect A. Van Laethem.

143044

Gekoppelde stadswoningen

Ronse

Ronse

Cypriaan de Rorestraat 5‐7 (Ronse)

Twee identieke enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak, gebouwd in het vierde kwart van de 19de
eeuw op de nieuwe in 1874 goedgekeurde rooilijn.
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stijl

plantensoort

context

persoon
Cuvelier Henri (Ontwerper)

stadswoningen, 19de eeuw,
winkels
interbellum

cafés

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

eclecticisme

eclecticisme

Massez Albert (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

art deco

Van Laethem Albert (Ontwerper)
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143046

Hoeve Landenbourg

Ronse

Ronse

Dammekensstraat 119 (Ronse)

Hoeve gelegen aan een onverharde zijstraat van de
Dammekensstraat, zogenaamd Landenbourgstraat. Het Vrijgoed van
"Audenbroecke" of vanaf de 18de eeuw "Landenbourg" maakte deel
uit van het gebied "Grans‐Breucq" te Escanaffles, een Henegouwse
enclave, een leen behorend tot de heerlijkheid van Frasnes. Gesloten
hoeve naar verluidt met 16de‐eeuwse kern, herhaaldelijk aangepast
met nog recentere wijzigingen aan de dienstgebouwen.

bietenkelders, 16de eeuw
boerenwoninge
n,
paardenstallen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

143047

Châlet Royal

Ronse

Ronse

Dammekensstraat 2 (Ronse)

Begin 20ste eeuw druk bezochte landelijke herberg zogenaamd
"Châlet Royal"; vermoedelijk in 1912 en naar verluidt onder leiding
van architect A. Massez volledig aangepast tot "Châlet d'
Hoogerlucht" van R. Hantson.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
veranda's,
herbergen

143048

Weverij Tissage Mécanique du Brul

Ronse

Ronse

De Biesestraat 1 (Ronse)

Voormalige "Tissage Mécanique du Brul", opgericht door V. Cambier
en Compagnie volgens bouwvergunning van 1880, later "Dopchie
Frères et Soeurs", "E. Guisset" en tenslotte "Tissage mécanique S.A.
des établissements Adolphe Delacroix, Teinturerie, Retorderie".

brandweerkazer vierde kwart
19de eeuw, na
nes,
gerechtsgebou WO II
wen, weverijen

143049

Hoge Mote

Ronse

Ronse

De Biesestraat 2 (Ronse)

Zogenaamd "Hoge Mote", ook "Kapittelhuis" genoemd, thans onder
meer Stedelijk Museum voor de Geschiedenis van de Textiel. Eind
17de eeuw (zie jaartal 1696 op poort) vernieuwd of verbouwd en
bewoond door de proost van het kapittel.

weverijen,
walgrachten,
poorten
(bijgebouwen),
kanunnikenhuiz
en, bruggen

143050

Stedelijke Openbare Bibliotheek en
zonnewijzer

Ronse

Ronse

De Biesestraat 4 (Ronse)

Modern en zeer functioneel gebouw naar ontwerp van 1959/ 1962‐ bibliotheken,
1963 van de architecten D. Craet en A. Lequesne op de plaats van het gedenktekens,
zonnewijzers
in 1962 gesloopte weeshuis.

na WO II

Craet Daniël (Ontwerper),
Lequesne Albert (Ontwerper),
Roobjee Pjeroo (Ontwerper),
Tondat Gino (Uitvoerder)

143051

Mechanische weverij Frantex

Ronse

Ronse

de Mérodestraat 14 (Ronse)

Voormalige mechanische weverij Frantex, opgericht in 1933 in
bestaande gebouwen van de weverij O. Waterloos van 1922.

interbellum

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143052

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

de Mérodestraat 19‐33 (Ronse)

Rij arbeidershuisjes van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder arbeiderswonin interbellum
zadel‐ en mansardedaken, nummers 19‐21 gedateerd 1922, nummers gen
23‐33 volgens bouwplan van 1924 in opdracht van Descamps Frères
van de naastliggende, volgens bouwplan van 1927 opgerichte
weverij.

143053

Weverij Van Rokeghem Frères

Ronse

Ronse

de Mérodestraat 2‐4 (Ronse)

Voormalige weverij Van Rokeghem Frères, opgericht in 1896, volgens weverijen
bouwaanvragen uitgebreid in 1912‐1913; bouwplannen van 1923
naar ontwerp van architect R. Cordier en 1924 naar ontwerp van
architect A. Massez.

143054

Weverij Is. Annicq

Ronse

Ronse

de Mérodestraat 53 (Ronse)

Voormalige "Mekanieke Weverij Apprêtuur‐Ververij‐Twijnderij Is.
Annicq", opgericht in 1911, stopgezet in 1974. Huidige gebouwen
volgens bouwplan van 1927, uitgevoerd door A. Lagache,
entrepreneur.

143055

Dorpswoning

Ronse

Ronse

Deurnestraat 2‐4 (Ronse)

Dubbelhuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit de dorpswoningen tweede helft
tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

143056

geheel van dorpswoningen

Ronse

Ronse

Deurnestraat 3, Stooktstraat 311‐315
(Ronse)

Ensemble van aaneengesloten huizen gelegen aan een viersprong,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
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weverijen

datering

stijl

voor WO I

interbellum,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

interbellum
twijnderijen,
textielververijen
, weverijen

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Massez Albert (Ontwerper)

Blockx Frank (Ontwerper), Massez
Albert (Ontwerper)

traditioneel

De Wilde Leo (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

Cordier Richard (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

Lagache A. (Ontwerper)
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143057

Hoeve Hardy

Ronse

Ronse

Deurnestraat 475 (Ronse)

Voormalige hoeve met U‐vormige opstelling, opklimmend tot de
17de eeuw, en kapelletje uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
paardenstallen, 19de eeuw
stallen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

143058

Beluik Koer Devos

Ronse

Ronse

Devoskoer 1‐12 (Ronse)

Vrij breed steegbeluik met overbouwde smalle toegang in
Nieuwebrugstraat 10, gebouwd in 1890‐1893, achteraan afgesloten
door een hoge muur. Twaalf vrij ruime arbeidershuizen aan weerszij
van de geplaveide steeg.

beluiken

vierde kwart
19de eeuw

143059

Park met poortgebouw en torenruïne van
de familie Snoeck

Ronse

Ronse

Doorniksesteenweg 15 (Ronse)

19de‐eeuws park, aangelegd door de familie Snoeck en na
oorlogsschade in het midden van de 20ste eeuw hertekend door
landschapsarchitect Jules Buyssens in een vereenvoudigde pittoreske
stijl. Park met rondweg, siervijver en waardevol bomenbestand.
Bewaard dienstgebouw en artificiële torenruïne als uitzichtpunt over
de omgeving met bijhorende groentekelder. Kasteeltje uit de 19de
eeuw vervangen door een L‐vormige villa in 1952.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
groentekelders,
poorten
(bijgebouwen),
belvedères,
gebouwde
ruïnes
(tuinpaviljoenen
), private
parken, priëlen,
vijvers, paden,
bomencirkels,
bomengroepen,
solitaire bomen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II, voor WO
I, na WO II, 19de
eeuw

143060

Hoeve

Ronse

Ronse

Doorniksesteenweg 27 (Ronse)

Hoeve met boerenhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw en parallel
dienstgebouw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

143061

Herberg Pavillon Au Bras de Fer

Ronse

Ronse

Doorniksesteenweg 84 (Ronse)

In de 19de eeuw en begin 20ste eeuw een befaamde herberg. Aan de herbergen
steenweg gelegen huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (zwarte pannen, nok parallel aan de straat), vermoedelijk uit
begin 19de eeuw.

143062

Villa Carpentier

Ronse

Ronse

Doorniksesteenweg 9 (Ronse)

Landhuis in art‐nouveaustijl, gebouwd als buitenhuis van
garenfabrikant V. Carpentier en echtgenote M. Huybrechts naar
ontwerp van architect Victor Horta van 1899, voltooid in 1903. Wordt
beschouwd als de enige villa van Horta met omgevende tuin waar het
totaalconcept bewaard bleef.

voor WO I,
villa's
vierde kwart
(bouwkundig
19de eeuw
erfgoed),
veranda's,
siertuinen,
hekpijlers,
hekken, dreven

143063

Molen van Tribury

Ronse

Ronse

Doorniksesteenweg zonder nummer
(Ronse)

De Molen van Tribury werd gebouwd in het midden van de
negentiende eeuw. Deze stenen grondzeiler bleef draaien tot 1926.
Nadien werd de molen gebruikt als woning of vakantieverblijf.

windmolens

tweede kwart
19de eeuw

143064

Watermolenhof

Ronse

Ronse

Drieborrebeekstraat 5‐9 (Ronse)

Voormalige watermolen zogenaamd "Ter Bekemolen", reeds aldus in
kaart gebracht in 1684. Later ook zogenaamd "Molen Meerschat" en
"Lauriers molen", naar de respectievelijke eigenaars. In het vierde
kwart van de 18de eeuw bouw van een nieuw molenaarshuis door
J.B. De Donder, volgens vermelding eertijds op gevel door middel van
ankers 1778 en JBDD.

molenaarswoni
ngen, stallen,
wagenhuizen,
watermolens

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Buyssens Jules (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

art nouveau

Horta Victor (Ontwerper)
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143066

Weverij en ververij Tissage de Louise‐
Marie

Ronse

Ronse

Drieborrebeekstraat 8 (Ronse)

Voormalige weverij en ververij E. Guisset, zogenaamd "Tissage de
Louise‐Marie", opgericht begin 20ste eeuw aan de Drieborrebeek.
Weverij onder sheddaken gebouwd naar ontwerp van architect A.
Massez in 1923, kantoorgebouw en fabrieksschoorsteen.

fabrieksschoors eerste helft
20ste eeuw
tenen,
kantoorgebouw
en,
textielververijen
, weverijen

143067

Sociale woonwijk Stookt

Ronse

Ronse

Edmond Picardlaan 106‐116, Ernest
Solvaystraat 2‐42, 43‐80, 81‐125, Georges
Dumontstraat 1‐44, 45‐49, Georges
Eeckhoutstraat 1‐10, 11‐115, Hector
Denisstraat 5‐7, 8‐69, 70‐90, Joseph
Wautersplein 1‐24 (Ronse)

Arbeiderswijk met 250‐tal woningen, grotendeels gebouwd tijdens de
jaren dertig door de sociale huisvestingsmaatschappij Le Nouveau
Foyer Renaisien (sinds 1968 De Nieuwe Haard) naar ontwerp van
stadsarchitect Albert Massez. In 1973 bouw van een
appartementsgebouw naar ontwerp van Albert Lequesne.

na WO II,
sociale
interbellum
woningen,
galerijflatgebou
wen,
arbeiderswonin
gen,
woonwijken,
sociale
woningen

143068

Provinciaal Instituut Heynsdaele

Ronse

Ronse

Eisdale 1 (Ronse)

Voormalig sanatorium opgericht door de provincie Oost‐Vlaanderen,
nu zogenaamd "Provinciaal Instituut Heynsdaele", opvangtehuis en
school voor jongens met gedrags‐ en aanpassingsmoeilijkheden.
Volgens de bewaarde bouwplannen van 1922 opgericht naar ontwerp
van architect M. Aubert (Gent). Ingehuldigd op 18 oktober 1924.

conciërgewonin interbellum
gen,
directeurswonin
gen,
Mariagrotten,
parken,
sanatoria,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143069

Weverij Hippolyte Neckebroek

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 13, 11B (Ronse)

Voormalig herenhuis met bedrijfsgebouwen van de voormalige
"weverij Hippolyte Neckebroek", later "Tissage Mécanique Delaunois
et Hantson". Arduinen pijlers met neogotische vormgeving van de
vroegere smeedijzeren poort en voortuinafsluiting.

herenhuizen,
veranda's,
wagenhuizen,
weverijen,
hekpijlers

voor WO I

143070

Woon‐ en winkelhuis

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 153‐155 (Ronse)

Woon‐ en winkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
geknikt zadeldak (pannen en kunstleien) met drie dakkapellen, uit
1932.

winkels,
burgerhuizen

interbellum

143071

Minderbroedersklooster en parochiekerk
Sint‐Antonius

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 299‐303,
Minderbroedersstraat 1‐5 (Ronse)

interbellum
Parochiekerk opgetrokken in plaats van houten noodkerk van 1935. kloosters,
parochiekerken,
Moderne zaalkerk naar ontwerp van architect A. Van Laethem van
pastorieën
1936. Eerstesteenlegging op 21 mei 1937 door Monseignieur
Coppieters. Aansluitend klooster en pastorie naar ontwerp van A. Van
Laethem van 1937.

Van Laethem Albert (Ontwerper)

143072

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 33 (Ronse)

Rijhuis van drie bouwlagen en kelder onder plat dak, gebouwd naar
ontwerp van de bouwheer architect S. Van Cauwenberghe in 1940.

burgerhuizen

WO II

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143073

Winkelhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 35 (Ronse)

Onderkelderd winkelhuis met gecementeerde en witgeschilderde
gevel in art‐decostijl naar ontwerp van architect J. Vandenbossche
van 1937.

winkels

interbellum

143074

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 37 (Ronse)

Rijhuis voorheen met winkelfunctie gebouwd naar ontwerp van
architect S. Van Cauwenberghe van 1937.

winkels

interbellum

143075

Burgerhuis bij weverij Louis De Wael et Cie Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 48 (Ronse)

burgerhuizen
Woning bij de voormalige weverij "Louis De Wael &amp; Cie",
opgericht in 1910, in 1936 omgevormd tot N.V. "Tissages mécaniques
Louis De Wael &amp; cie".
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datering

eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Massez Albert (Ontwerper)

modernisme

Lequesne Albert (Ontwerper), De
Nieuwe Haard Ronse
(Opdrachtgever), Massez Albert
(Ontwerper), De Nieuwe Haard
Ronse (Opdrachtgever)

Aubert Maurice (Ontwerper)

eclecticisme, art
nouveau

art deco

Massez Albert (Ontwerper)

Vandenbossche José (Ontwerper)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

neoclassicisme
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143076

Villa Les Bruyères

Ronse

Ronse

Elzeelsesteenweg 541 (Ronse)

143077

Café Relais de l'Autobus

Ronse

Ronse

143078

Burgerhuis

Ronse

143079

Villa Vendôme

143080

datering

stijl

Voorheen jachtpaviljoen van J.‐B. Dekeyser, burgemeester van Ronse, hekken,
hekpijlers,
gebouwd in 1868. Verbouwd in opdracht van textielfabrikant A.
Dopchie in 1901 en toen ingericht met meubilair van V. Horta. Ook in landhuizen
opdracht van Achille Dopchie verbouwd tot huidige villa in
neoclassicistische stijl met gecementeerde gevels volgens
bouwaanvraag van 1926 naar ontwerp van de architecten O. en A.
Van De Voorde (Gent). Het ijzeren hek aan vier pijlers op de hoek van
het terrein dateert volgens bouwaanvraag van 1927.

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

neoclassicisme

Elzeelsesteenweg 647 (Ronse)

Bakstenen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak cafés, hoeven
(pannen, nok parallel aan de straat), uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Erachter aangebouwde bakstenen hoevegebouwen
gegroepeerd in U‐vormige opstelling

voor WO I

Ronse

Elzelestraat 101 (Ronse)

Enkelhuis naar ontwerp van architect A. De Gavre (zie plintopschrift), burgerhuizen
volgens bouwplan van 1939.

interbellum

Ronse

Ronse

Elzelestraat 109 (Ronse)

Voormalige villa van industrieel P. Vandenhende, volgens bouwplan
van 1923 naar ontwerp van architect R. Cordier. Omringende tuin
afgesloten door fraaie ijzeren hekken tussen vierkante pijlers en
pijlertjes, volgens bouwplan van 1929 naar ontwerp van architect A.
Van Kerckhoven (Kortrijk).

interbellum, na art deco
hekken,
hekpijlers, villa's WO II
(bouwkundig
erfgoed)

Cordier Richard (Ontwerper), De
Wilde Leo (Ontwerper), Van
Kerckhoven A. (Ontwerper)

Villa in cottagestijl en weverij

Ronse

Ronse

Elzelestraat 129 (Ronse)

Achterin liggende villa in cottagestijl, gebouwd in 1930 in opdracht
van de industrieel G. Mas‐Vandenhende naar ontwerp van architect
R. Delarue (zie bouwplan) met voormalige achterliggende
mechanische weverij reikend tot de spoorweg onder pannen
sheddaken, opgericht volgens bouwplan van 1923, uitgebreid met
een ververij in 1929.

interbellum
veranda's,
textielververijen
, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
weverijen

Delarue Remi (Ontwerper)

143081

Burgerhuis en bedrijfsgebouw

Ronse

Ronse

Elzelestraat 138 (Ronse)

Achterin, naast de spoorwegbrug gelegen burgerhuis en
bedrijfsgebouw van de Firma Gheysens, textielafval, vodden en
metalen, opgericht als "Gheysens Frères" in 1925, sinds 1928 "Raoul
Gheysens" op deze locatie.

gebouwen voor derde kwart
19de eeuw,
textiel‐ en
lederwarenprod interbellum
uctie,
burgerhuizen

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143082

Gekoppelde winkelhuizen

Ronse

Ronse

Elzelestraat 19‐21 (Ronse)

Twee winkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, drie bouwlagen en
plat dak, volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van architect S.
Van Cauwenberghe.

winkels

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143083

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Elzelestraat 48 (Ronse)

Winkelhuis uit de jaren 1930, opgetrokken uit gele baksteen met drie winkels
bouwlagen en plat dak gemarkeerd door een hogere poorttravee.

interbellum

143084

Slagerij

Ronse

Ronse

Elzelestraat 59 (Ronse)

Zogenaamd "Charcuterie ‐ Boucherie", "De Bodt‐Devos ‐ Téléph. 487 ‐ slagerijen
Jambons du pays", zie faiencetegeltableaus. Volgens bouwplan van
1928 verbouwde gevels van één, één afgeschuinde hoektravee met
getrapte top en twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak.
Bakstenen parement verrijkt met witte bakstenen banden,
ontlastingsbogen en dito tableaus. Sierankers D B in top. Behouden
winkelinrichting met kamerbreed tegeltableau met bloemen,
landschappen en reeks opgehangen hammen bovenaan; deze
lambrisering is vervaardigd door de Manufactures Céramiques
d'Hemixem, Gilliot & Cie, naar ontwerp uit 1911 van de jong
gestorven Franse kunstenaar Henri Bonnerot.

interbellum

143085

Herberg De Olifant

Ronse

Ronse

Elzelestraat 61 (Ronse)

Voorheen herberg zogenaamd "De Olifant", gelegen aan de hoek met herbergen
Olifantstraat. Gevels van twee, één afgeschuinde hoektravee met
getrapte top en drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen).

1451/1748

typologie

WO II

plantensoort

context

persoon
Horta Victor (Ontwerper), Van de
Voorde Albert (Ontwerper), Van
de Voorde Oscar (Ontwerper)

De Gavre Antoine (Ontwerper)

cottagestijl

Bonnerot Henri (Ontwerper),
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)
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typologie

143086

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Elzelestraat 67 (Ronse)

burgerhuizen
Bakstenen enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met
twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opmerkelijk door
zijn kleurrijke faïencetegeltableaus met florale motieven in de
boogvelden van deur en vensters.

143087

Magazijn Vandendaele

Ronse

Ronse

Elzelestraat 79 (Ronse)

Voormalig magazijn Vandendaele, volgens bouwplan van 1945 naar
ontwerp van architect A. Van Laethem.

143088

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Elzelestraat 85 (Ronse)

Winkelhuis met garage en magazijn volgens bouwplan gebouwd voor winkels
eigenaar Vanderkerken in 1936 naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe (zie plintsteen).

143089

Burger‐ en winkelhuis

Ronse

Ronse

Elzelestraat 97‐99 (Ronse)

Burger‐ en winkelhuis in baksteenarchitectuur, nummer 97 volgens
bouwplan naar ontwerp van architect S. Van Cauwenberghe, van
1936.

143090

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

143091

Burgerhuis

Ronse

143092

Modernistisch burgerhuis

143093

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

opslagplaatsen WO II

modernisme

Van Laethem Albert (Ontwerper)

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

winkels,
burgerhuizen

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Engelsenlaan 29 (Ronse)

Villa in cottagestijl gelegen in beboomde en omhaagde tuin; gebouwd villa's
in 1926 in opdracht van L. Portois naar ontwerp van architect Albert (bouwkundig
erfgoed)
Massez van 1925.

interbellum

Ronse

Engelsenlaan 304 (Ronse)

Naar verluidt voorheen herberg en gebouwd in 1864 of 1884.
Burgerhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
eind 19de eeuw.

burgerhuizen,
herbergen,
hekken

tweede helft
19de eeuw

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 4 (Ronse)

Imposant afgerond hoekcomplex gesigneerd: "Ant. De Gavre,
Architecte, Renaix" gebouwd in opdracht van L. Crucke‐Cambier,
vermoedelijk van 1940 doch niet uitgevoerd volgens bouwplan.

burgerhuizen

WO II

Villa Clairval

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 50 (Ronse)

Ruime villa en afzonderlijke garage met omringende tuin, volgens
bouwplan in opdracht van textielindustrieel R. Delghust van 1937
naar ontwerp van architect Leon Ide (De Haan). Bakstenen villa met
verwerking van betonnen elementen voorzien van een markant
dakvolume met rode pannen en hoge puntgevel.

garages, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Ide Léon (Ontwerper)

143094

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 74‐76 (Ronse)

Gekoppelde onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder geknikte zadeldaken, volgens bouwplannen van
1935 naar ontwerp van architect A. De Gavre, zie plintsteentjes.

burgerhuizen

interbellum

De Gavre Antoine (Ontwerper)

143095

La Posterie

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 82 (Ronse)

De posthouderij werd in Ronse opgericht bij besluit van 18 augustus herenhuizen,
1784, en werd toen ondergebracht bij de houderij en wisselplaats van postkantoren
de eerste posthouder van Ronse, vermoedelijk gebouwd tussen 1781
en 1784. Oorspronkelijk met bijgebouwen een gesloten constructie
vormend rondom een binnenplaats. Na verkoop aan H. Spiers in 1943
onder leiding van architect Charles Hoge grondig verbouwd en
ingericht als woning.

vierde kwart
18de eeuw, WO
II

Hoge Charles (Ontwerper)

143096

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 97 (Ronse)

Villa in cottagestijl met omringende, omheinde tuin waarvan het hek hekken, villa's
(bouwkundig
is overluifeld. Eén der drie hekpijlers is voorzien van steentje met
erfgoed)
vermelding van architect Albert Massez, 1945. De villa zelf is pas
gebouwd in 1950 naar ontwerp van L. De Wilde.

na WO II

cottagestijl

De Wilde Leo (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

143097

Landhuis Chalet Union

Ronse

Ronse

Engelsenlaan 99 (Ronse)

Alleenstaand landhuis in cottagestijl gebouwd als winkel‐herberg in
opdracht van de samenwerkende maatschappij "De verbroedering"
naar ontwerp van Albert Massez volgens bouwaanvraag van 1928.

herbergen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
winkels

interbellum

cottagestijl

Massez Albert (Ontwerper)

143099

Het graf en grafteken Carpentier‐
Huybreghts

Ronse

Ronse

Engelsenlaan zonder nummer (Ronse)

Het grafteken voor het echtpaar Carpentier‐Huybreghts dateert van
1920 en is een kopie van het grafteken van de familie Huybrechts‐
Coppejans (Gent, kerkhof van Sint‐Amandsberg) dat in 1893‐1895
werd ontworpen door Victor Horta in art‐nouveaustijl.

grafzerken

interbellum

art nouveau

Horta Victor (Ontwerper),
Cuvelier Henri (Uitvoerder)

1452/1748

cottagestijl

Massez Albert (Ontwerper)

modernisme

De Gavre Antoine (Ontwerper),
Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper)
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143098

Stedelijke Begraafplaats

Ronse

Ronse

Engelsenlaan zonder nummer (Ronse)

Aangelegd naar ontwerp van architect P.D. Velleman van 1810‐1813, buitenbegraafpl eerste kwart
aatsen
19de eeuw
vermoedelijk slechts uitgevoerd in 1821, tijdens de Eerste
Wereldoorlog uitgebreid naar de Leuzesesteenweg. IJzeren
toegangspoort in de Engelsenlaan, zij‐ingang in de Leuzesesteenweg.

143100

Huis Debusschere

Ronse

Ronse

Ephrem De Malanderplein 5 (Ronse)

Hoekpand van van een neotraditioneel ensemble van vier woningen
(Ephrem De Malanderplein 6, Joseph Ferrantstraat 23‐25) gebouwd
door aannemer J. Rousseau tussen 1887 en 1896.

143101

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Ephrem De Malanderplein 7 (Ronse)

Voormalige directeurswoning in eclectische stijl van de familie Valère directeurswonin vierde kwart
gen
19de eeuw
Portois‐Dopchie gebouwd in 1899, oorspronkelijk met aanpalende
textielfabriek in de Olifantstraat, opgericht in 1891.

143102

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Ronse

Ronse

Fabriekstraat 2, Wijnstraat 28 (Ronse)

Opvallende rijwoning in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, volgens
bouwvergunning van 1885 gebouwd door industrieel R. De Rodere,
confer gevelsteen "Anno 1885".

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Verbuecken Henri (Ontwerper)

143103

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

Fiertelmeers 112 (Ronse)

Villa in cottagestijl met omringende tuin gelegen in straatbocht en
afgesloten door middel van een hek tussen pijlers. Gebouwd in
opdracht van industrieel Spileers in 1928 naar ontwerp architect Th.
Desmet (Gent).

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
hekpijlers

interbellum

cottagestijl

Desmet Theofiel (Ontwerper)

143104

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

Fiertelmeers 131 (Ronse)

Voormalig boerenhuis met later bijgebouwde losstaande
bestanddelen. Gekasseid erf met voormalige mestvaalt afgesloten
door groengeschilderd ijzeren hek beschaduwd door linde.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

143105

Domein Sint‐Hubert

Ronse

Ronse

Fiertelmeers 76 (Ronse)

Villa in cottagestiijl gebouwd in opdracht van Henri Lagache in 1922‐
1924 naar ontwerp van architect Van Laethem naast de voormalige
katoenspinnerij en ‐ververij van de gebroeders H. en L. Lagache in de
Spinstersstraat.

boothuizen,
bronnen,
pomphuizen,
veranda's,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

cottagestijl

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

143106

Hoeve

Ronse

Ronse

Folderstraat 3 (Ronse)

Voormalige hoeve met gewit woonhuis en bijgebouw onder
zadeldaken (pannen) in L‐vormige opstelling.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw,
n, hoeven,
tweede helft
bakhuizen
19de eeuw

143107

Burgerhuis van 1924

Ronse

Ronse

Fostierlaan 27 (Ronse)

Burgerhuis gebouwd in 1924 voor de industrieel R. De Wael, volgens burgerhuizen
bouwplan en plintsteen naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.
Neo‐Lodewijk XVI‐voorgevel met natuurstenen parement en arduinen
plint.

interbellum

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143108

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 39 (Ronse)

Woning van circa 1925, volgens bouwplan van 1934 verbouwd door
architect R. Delgutte en voorzien van een nieuw geel bakstenen
parement.

burgerhuizen

interbellum

143109

Herenhuis naar ontwerp van architect H.
Cuvelier

Ronse

Ronse

Fostierlaan 40 (Ronse)

Herenwoning in neo‐Lodewijk XVI‐stijl gebouwd in 1927 voor G.
Cambier naar ontwerp van architect Henri Cuvelier (confer
plintsteen).

herenhuizen

interbellum

143110

Herenhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 42 (Ronse)

Herenhuis met behouden omhaagde voortuin en smeedijzeren hek,
volgens plintsteen gebouwd door "De Meyer‐Frères, Arch.
Entrepreneurs, Gand", daterend uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw.

herenhuizen

eerste helft
20ste eeuw

143111

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 43 (Ronse)

burgerhuizen
Neo‐Lodewijk XVI‐burgerhuis gesigneerd: "H. Cuvelier Architecte,
1927" met rijkelijk versierde rechter top met guirlandes en
bloemmotieven. Korfboogdeur links met smeedwerk van "Ferronnerie
d'Art, Oscar Dumont‐Manage".

143112

Herenhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 47 (Ronse)

Herenhuis met vrij strak bak‐ en natuurstenen voorgevelparement,
volgens bouwplan een ontwerp van 1929 van architect Albert
Massez.

1453/1748

typologie

winkels

herenhuizen

datering

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

interbellum

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
Horta Victor (Ontwerper),
Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)

neotraditioneel

Rousseau J. (Ontwerper)

eclecticisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

De Meyer‐Frères (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

143113

Art‐decowoning

Ronse

Ronse

Fostierlaan 49 (Ronse)

Art‐decowoning van architect F. Van Meulecom (Brussel) gebouwd in burgerhuizen
1931 voor G. Van Coppenolle, zie bouwplan en plintopschrift rechts
van deur.

143114

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 50 (Ronse)

Strakke woning met twee brede traveeën en vier bouwlagen onder
plat dak afgelijnd door staande pannen, volgens bouwplan van 1941
naar ontwerp van architect J. Vandenbossche.

burgerhuizen

WO II

143115

Herenhuis naar ontwerp van architect H.
Cuvelier

Ronse

Ronse

Fostierlaan 52 (Ronse)

Herenwoning in neo‐Lodewijk XVI‐stijl gebouwd in 1927 door
architect Henri Cuvelier voor de industrieel L. Waeterloos (volgens
plintopschrift en bouwplan).

herenhuizen

interbellum

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143116

Herenwoning en bedrijf

Ronse

Ronse

Fostierlaan 53‐55 (Ronse)

Imposante herenwoning en bedrijf in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, gebouwd
in 1928 voor de industrieel Godisiabois‐Pacco naar ontwerp van
architect Henri Cuvelier, uitgebreid met een garage in 1933 (zie
bouwplannen en plintopschriften).

interbellum
garages,
herenhuizen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143117

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 54 (Ronse)

Burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, volgens plintopschrift en
bouwplan naar ontwerp van architect Henri Cuvelier, van 1927.

burgerhuizen

interbellum

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143118

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 56 (Ronse)

Bakstenen rijhuis van drie traveeën volgens bouwplan van 1927 naar burgerhuizen
ontwerp van architect Henri Cuvelier.

interbellum

143119

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Fostierlaan 58 (Ronse)

Verzorgd en rijkelijk uitgewerkt burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, burgerhuizen
karakteristieke enkelhuisopstand met rechts zijrisaliet met erker en
bekronende speelse top, volgens bouwplan en plintopschrift van 1929
naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.

interbellum

143120

Hoekpand

Ronse

Ronse

Fostierlaan 60 (Ronse)

Beeldbepalend en sterk horizontaal gemarkeerd hoekpand met de
Charles de Gaullestraat, volgens bouwplan gebouwd in 1933 naar
ontwerp van architect R. Delgutte.

143121

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

Fostierlaan 65 (Ronse)

Villa in cottagestijl met omhaagde voortuin, ingeplant op de hoek met villa's
(bouwkundig
de Pierre D'Hauwerstraat, vermoedelijk reeds bestaand voor het
erfgoed)
trekken van de huidige Fostierlaan in de voormalige Saint‐
Sauveurstraat.

143122

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 11 (Ronse)

Imposant burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, in de top
gedateerd 1895, volgens literatuur met kern uit 1850. Naar verluidt
gebouwd door E. Cuvelier, in opdracht van advocaat J.A. Cambier‐
Magherman.

143123

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 12 (Ronse)

Burgerhuis met oude kern, in de eerste helft van de 20ste eeuw
bewoond en deels aangepast door stadsarchitect Albert Massez.

143124

Bankgebouw Crédit Anversois

Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 14 (Ronse)

Voormalig bankgebouw van de "Crédit Anversois", volgens bouwplan bankgebouwen interbellum
van 1922. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak (leien) met houten dakkapellen.

143125

Slagerij

Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 20 (Ronse)

Voormalige slagerij zogenaamd "Maison F. Creemers, Boucherie
Charcuterie Moderne ‐ Spécialité de Jambon du Pays". Rijhuis met
oudere kern, in 1912 voorzien van nieuwe voorgevel en
achterbouwen.

143126

Eclectisch winkelhuis

Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 23, Oude Vesten 2 Eclectisch winkelhuis op de hoek met Oude Vesten, met behouden,
winkels
(Ronse)
gerestaureerde voorpuntgevel, één brede travee en twee bouwlagen
onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit begin 20ste
eeuw. Nieuwe zijgevel en achterbouw naar ontwerp van architect C.
Mas van 1988.

1454/1748

typologie

cafés

datering

stijl

interbellum

art deco

context

persoon
Van Meulecom François
(Ontwerper)

Vandenbossche José (Ontwerper)

Cuvelier Henri (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

interbellum

Cuvelier Henri (Ontwerper)

Delgutte Raymond (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

cottagestijl

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

slagerijen

plantensoort

Craet Daniël (Ontwerper),
Cuvelier Emile (Ontwerper),
Lequesne Albert (Ontwerper)
Massez Albert (Ontwerper)

voor WO I

voor WO I,
vanaf 1975

eclecticisme

Mas Carlo (Ontwerper)
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datering

stijl

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

143127

Neoclassicistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Franklin Rooseveltplein 8 (Ronse)

burgerhuizen
Neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak met behouden bepleisterde en beschilderde bovenste
verdieping uit de eerste helft van de 19de eeuw boven een storend
verbouwde pui en tweede bouwlaag.

143128

Autogarage naar ontwerp van architect H. Ronse
Cuvelier

Ronse

Frédéric Bruneellaan 3 (Ronse)

Autogarage gebouwd volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van
architect Henri Cuvelier voor A. Vindevogel, vandaag met opschrift
"Vervoer ‐ Verhuizingen Van Herpen"

garagebedrijven WO II

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143129

Poortgebouw, conciërgewoning en
internaat Koninklijk Atheneum

Ronse

Ronse

Frédéric Bruneellaan 51‐53 (Ronse)

Poortgebouw, conciërgewoning en vroeger internaat van het
voormalige Koninklijk Atheneum, "Athenée Royal" (zie opschrift),
gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Albert Massez (zie
plintsteen).

conciërgewonin interbellum
gen, internaten,
poorten
(bijgebouwen)

Massez Albert (Ontwerper)

143130

Burgerhuis naar ontwerp van architect A.
De Gavre

Ronse

Ronse

Frédéric Bruneellaan 7 (Ronse)

Woning in zakelijke baksteenarchitectuur, gesigneerd architect A. De burgerhuizen
Gavre, volgensbouwplan van 1937. Opgetrokken uit gele baksteen op
lage arduinen plint.

143131

Slagerij in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Gebroeders Dopchiestraat 2, Ninovestraat Geel bakstenen hoekgebouw in art‐decostijl met voormalig
66B (Ronse)
winkelpand (oorspronkelijk slagerij) in afgeschuinde en hoger
opgetrokken hoektravee; volgens bouwplan van 1936 opgetrokken
naar ontwerp van A. Van Laethem.

143132

Beenhouwerij van 1937

Ronse

Ronse

143133

Café naar ontwerp van architect J.
Vandenbossche

Ronse

143135

Fonderies de Renaix Arthur Lecomte

143136

interbellum

plantensoort

context

persoon

De Gavre Antoine (Ontwerper)

slagerijen

interbellum

Gefusilleerdenlaan 1 (Ronse)

Beenhouwerij gebouwd in 1937 (confer bouwplan), gesigneerd: "Ant. slagerijen
De Gavre, architecte, Renaix".

interbellum

De Gavre Antoine (Ontwerper)

Ronse

Gefusilleerdenlaan 13, 13A (Ronse)

Voormalig café volgens bouwplan en plintopschrift naar ontwerp van cafés
architect J. Vandenbossche, van 1936. Opgetrokken uit gele baksteen
op een plint van bruine tegels.

interbellum

Vandenbossche José (Ontwerper)

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 29‐31 (Ronse)

Voormalige "Fonderies de Renaix Arthur Lecomte", later mechanische gieterijen
weverij Wittamer. Bedrijfs‐ en bureelgebouw respectievelijk van 1924‐
1928 en 1927 naar ontwerp van architect A. Massez

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

Modernistische rijwoning

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 3 (Ronse)

Modernistische rijwoning met drie bouwlagen en plat dak, volgens
niet gesigneerd bouwplan gerealiseerd in 1934.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

143137

Burgerhuis in beaux‐artsstijl

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 33 (Ronse)

Statig burgerhuis met neo‐Lodewijk XVI‐kenmerken, volgens
bouwplan en plintsteen naar ontwerp van architect Henri Cuvelier,
van 1929.

burgerhuizen

interbellum

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143138

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 5 (Ronse)

Burgerhuis in art‐decostijl, gesigneerd en gedateerd: "A. Massez
architecte 1933". Baksteenbouw met gecementeerde banden op
arduinen plint.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Massez Albert (Ontwerper)

143139

Eclectisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 7 (Ronse)

Ruim burgerhuis in een eclectische stijl eigen aan architect Henri
Cuvelier met neo‐Lodewijk XVI‐elementen gecombineerd met
typische art‐decomotieven, volgens bouwplan van 1929.

burgerhuizen

interbellum

eclecticisme

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143134

Textielfabriek Tissage C. en P. Dupont

Ronse

Ronse

Gefusilleerdenlaan 8, 14 (Ronse)

Voormalige textielfabriek "Tissage C. en P. Dupont", opgericht in 1869
door Pierre Dupont als wolspinnerij, later weverij, ververij en
twijnderij, sinds 1875 voortgezet door zijn zoons onder de naam
"Dupont Frères", in 1910 overgenomen door hun respectievelijke
zoons Charles en Pierre en verbouwen van de voorgevel in 1912. In
1928 verkocht aan L' Union Cotonnière met uitbreiding van de
weverij.

fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
spinnerijen,
twijnderijen,
textielververijen
, weverijen

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

1455/1748

art deco

Van Laethem Albert (Ontwerper)

Magé Dirk (Ontwerper),
Smeesters R. (Ontwerper),
Vandenabeele W. (Ontwerper)
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143140

Kapel

Ronse

Ronse

Geraardsbergenstraat zonder nummer
(Ronse)

Met klimop begroeid kapelletje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje onder pijlerkapellen
zadeldak met beglaasd rondboogdeurtje, minstens opklimmend tot
de eerste helft van de 19de eeuw.

143141

Modernistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Gomar Vandewielelaan 56 (Ronse)

Witgeschilderde rijwoning van architect E. Baeyens van 1957
opmerkelijk door zijn compact volume, heldere opbouw en splitsing
van de functies over de verschillende verdiepingen.

143142

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Gomar Vandewielelaan 61 (Ronse)

burgerhuizen
Rijwoning met drie bouwlagen en plat dak in zakelijke
baksteenarchitectuur, gesigneerd en volgens bouwplan naar ontwerp
van architect J. Vandenbossche, van 1941.

143143

Vier burgerhuizen in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Gomar Vandewielelaan 63‐69 (Ronse)

Ensemble van vier rijwoningen in art‐decostijl volgens bouwplan en
plintopschriften naar ontwerp van architect Henri Cuvelier van 1936
in opdracht van de industrieel A. Gilleman.

143144

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Gomar Vandewielelaan 71 (Ronse)

Burgerhuis in art‐decostijl, drie bouwlagen en plat dak, volgens
bouwplan van 1937 naar ontwerp van architect Richard Cordier.

143145

Arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Groeneweg 55‐57 (Ronse)

Arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag onder zadeldaken, met arbeiderswonin tweede helft
resterende jaarankers 186.
gen
19de eeuw

143146

Twee arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Groeneweg 92‐94 (Ronse)

Twee aanpalende arbeidershuisjes met geschilderde voorgevel op
gecementeerde plint onder zadeldak.

arbeiderswonin eerste kwart
gen
19de eeuw

143147

Café Harmonie

Ronse

Ronse

Grote Markt 10 (Ronse)

Imposante neoclassicistisch gebouw naar de plannen van architect
Marchand uit 1910‐1911, voormalige Liberale Werkmanskring met
café en feestzaal op de bovenverdieping. De behouden tegelpanelen
in het interieur zijn van één van de belangrijkste Belgische
producenten van bouwkeramiek uit het begin van de 20ste eeuw,
"Boch Frères, La Louvière".

voor WO I
cafés,
feestzalen,
verenigingsgebo
uwen

143148

Stadhuis van Ronse

Ronse

Ronse

Grote Markt 12 (Ronse)

Stadhuis naar ontwerp van F. Blockx, gebouwd in 1949‐1953 op de
plaats van het oude schepenhuis en twee vroegere herbergen, "A la
Concorde" links en "café Roma" rechts in de noordwesthoek van de
Grote Markt.

stadhuizen

143149

Brouwerswoning

Ronse

Ronse

Grote Markt 24 (Ronse)

Sinds eind 19de eeuw gekend als zogenaamde "Brasserie de l'Agneau ‐ brouwerijen,
brouwerswonin
Van der Snickt‐De Malander", met brouwerijgebouwen aan Oude
gen,
Vesten. Burgerhuis van oorspronkelijk drie traveeën en twee en en
halve bouwlaag onder parallel zadel‐ en en schilddak met achtzijdig burgerhuizen
torentje op scheiding links, uit midden 19de eeuw

143150

Café Local Unique

Ronse

Ronse

Grote Markt 25 (Ronse)

Het café Local Unique, vergaderlokaal van de gelijknamige
duivenmaatschappij, is gelegen aan de zuidzijde van de Grote Markt
tegenover de obelisk met stadsfontein. Het interieur uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw vormt een totaalconcept met onder meer
tegeltableaus van keramiekfabriek Helman.

cafés

19de eeuw,
interbellum

143151

Hotel de la Cour Royale

Ronse

Ronse

Grote Markt 26 (Ronse)

Voormalig zogenaamd "Hotel de la Cour Royale" naar de eigenaars
ook "Hotel Lison", of "Hotel Ide" genoemd. Oorspronkelijk een
eenvoudig bepleisterd 19de‐eeuws gebouw, volgens bouwplan in
1930 aangepast door architect F. Langeraert (Gent) in een zakelijke
baksteenstijl.

hotels,
restaurants

19de eeuw,
interbellum

143152

Notariswoning

Ronse

Ronse

Grote Markt 27 (Ronse)

Voormalige notariswoning, met kern uit de eerste helft van de 19de
eeuw, volgens bouwplannen van 1921 en 1922 door notaris
Delouvroy verbouwd tot de huidige woning naar plans van architect
A. Massez

eerste helft
herenhuizen,
notariswoninge 19de eeuw,
interbellum
n,
tuinpaviljoenen
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typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

na WO II

modernisme

Baeyens Ephrem (Ontwerper)

WO II

modernisme

Vandenbossche José (Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cuvelier Henri (Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cordier Richard (Ontwerper)

neoclassicisme

Marchand Achille (Ontwerper)

na WO II

Blockx Frank (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

Massez Albert (Ontwerper),
Swaelens Robert (Ontwerper),
Helman Céramiques d'Art
(Uitvoerder)

modernisme

Ide Gaston (Ontwerper), Ide Roger
(Ontwerper), Langeraert François
(Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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stijl

143153

Huis Joly

Ronse

Ronse

Grote Markt 28‐29 (Ronse)

Imposant herenhuis in neoclassicistische stijl, in kern twee,
vermoedelijk begin‐19de‐eeuwse woningen met aanbouwsels, in
1867 verbouwd tot de huidige woning door Eduard Joly,
kunstverzamelaar, archeoloog en advocaat.

herenhuizen,
siertuinen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

143154

Gendarmerie

Ronse

Ronse

Grote Markt 30 (Ronse)

Voormalige "Gendarmerie", ingericht volgens bouwplan van architect
L. Roelandt (Gent) van 1822‐1823, sinds 1868 café‐restaurant
zogenaamd "Bourse du Commerce". Hoekgebouw van zes en vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), met oudere
kern, aangepast in 1824.

cafés,
restaurants,
rijkswachtkazer
nes

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Roelandt Louis (Ontwerper)

143155

Neoclassicistisch herenhuis

Ronse

Ronse

Grote Markt 33‐34 (Ronse)

herenhuizen,
Imposant neoclassicistisch gebouw volgens bouwvergunning
veranda's
aangepast in 1872 door textielfabrikant A. Vandenbroucke onder
meer met ververij achteraan in tuin. Volgens bouwaanvraag in 1914
verbouwd tot twee woningen met aangepaste voorgevel en
achteraan uitgebreid met veranda's naar ontwerp van de architecten
O. en A. Van de Voorde (Gent).

neoclassicisme
derde kwart
19de eeuw, WO
I

Van de Voorde Albert
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Ontwerper)

143156

Café naar ontwerp van architect J.
Vandenbossche

Ronse

Ronse

Grote Markt 35 (Ronse)

cafés
Café Globe gebouwd op de plaats van lage 19de‐eeuwse huizen en
vroegere cafés; volgens bouwplan opgetrokken in 1942 naar ontwerp
van architect J. Vandenbossche, in vrij strakke baksteenarchitectuur.

WO II

Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper), Vandenbossche José
(Ontwerper)

143157

Winkel en appartementen

Ronse

Ronse

Grote Markt 37 (Ronse)

Winkel en appartementen, volgens plintopschrift en bouwplan
gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect A. Van Laethem.
Gebouw in Nieuwe Zakelijkheid met vier bouwlagen en plat dak.

143158

Café Carillon

Ronse

Ronse

Grote Markt 38 (Ronse)

cafés, weverijen interbellum,
Kleurrijke bakstenen lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen
voor WO I
met Brugse travee‐indeling uit begin 20ste eeuw, geïntegreerd in een
nieuwbouwcomplex. Achterbouw met in 1923 opgerichte
mechanische weverij in opdracht van Th. Pot‐Valkeneire & fils naar
ontwerp van architect A. Massez met acht traveeën onder sheddaken.

143159

Café de la Couronne

Ronse

Ronse

Grote Markt 6 (Ronse)

Oude kern van vier traveeën en twee bouwlagen en kenmerkende
korfboogpoort links, na de Tweede Wereldoorlog verhoogd en
volgens plintopschrift aangepast door architect V. Peeters (Brussel).

afspanningen,
cafés, smidsen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I, na
WO II

Peeters Valentin (Ontwerper)

143160

Openbare fontein met obelisk

Ronse

Ronse

Grote Markt zonder nummer (Ronse)

In 1809 door burgemeester Vanhove geplande waterleiding met
publieke fontein naar ontwerp van architect Buels (Gent),
goedgekeurd in 1813, uitgevoerd door aannemer Thérasse in 1817‐
1819.

fonteinen

eerste kwart
19de eeuw

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Buels (Ontwerper)

143161

Koninklijk Atheneum

Ronse

Ronse

gebouwen voor interbellum
Gustave Royerslaan 1, Koningin Astridplein Voormalig Koninklijk Atheneum, thans Dr. Ovide Decrolyschool.
secundair
1 (Ronse)
Oprichting van een eerste rijksmiddelbare school in Ronse in 1851
achter de oude Sint‐Martinuskerk, nadien in de Kasteelstraat. In 1935‐ onderwijs
1936 oprichting van nieuwe Rijksmiddelbare scholen en eerste
Koninklijk Atheneum naar ontwerp van stadsarchitect A. Massez zie
plintsteen 1936.

143162

Art deco burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 27 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis verbouwd in art‐decostijl; drie bouwlagen en
plat dak met gele bakstenen gevel naar ontwerp van S. Van
Cauwenberghe van 1940.

burgerhuizen

WO II

143163

Café Aux trois Colonnes

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 34 (Ronse)

Voormalig café zogenaamd "Aux trois Colonnes". Rijhuis met
bakstenen gevel naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1935.
Afgeronde beige en bruin betegelde penanten op de begane grond.

cafés

interbellum

143164

Modernistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 49 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis met gele bakstenen gevel met enkelhuisopstand burgerhuizen
in opdracht van O. Van Cauwenberghe en naar ontwerp van S. Van
Cauwenberghe van 1937.

143165

Modernistisch ensemble

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 50‐52, 52B
(Ronse)

Markant geheel met hoekcomplex en twee aanpalende burgerhuizen burgerhuizen, WO II
met gele bakstenen gevels en platte daken naar ontwerp van S. Van winkels,
meergezinswoni
Cauwenberghe van 1941 voor industrieel L. Piesseveaux.
ngen

1457/1748

appartementsge interbellum
bouwen,
winkels

interbellum

modernisme

plantensoort

context

persoon
Royers Jean Baptiste (Ontwerper)

Van Laethem Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

art deco

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)
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143166

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 51 (Ronse)

burgerhuizen
Onderkelderd enkelhuis met rode bakstenen gevel met
enkelhuisopstand naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1932.
Contrasterende en horizontaliserende witte cementbanden en
kroonlijsten.

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143167

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 54 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis met rode bakstenen gevel met enkelhuisopstand burgerhuizen
naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1932.

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143168

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 56 (Ronse)

Volgens geveldatering van 1929, één der eerst gebouwde
burgerhuizen uit de rij. Plastische gevel met baksteen en
gedecoreerde cementering. Erker met drielicht en bekronend
balkonhek in siersmeedwerk.

burgerhuizen

interbellum

143169

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 60 (Ronse)

Onderkelderd burgerhuis ingeplant in de straatbocht; markante
plattegrond met spievorm, baksteenbouw met geknikte rode
bakstenen gevel naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1935.

burgerhuizen

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143170

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 64 (Ronse)

Onderkelderd enkelhuis met bakstenen gevel naar ontwerp van S.
Van Cauwenberghe van 1933. Voortuintje met ijzeren afsluiting.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143171

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 67‐69
(Ronse)

Twee enkelhuizen in spiegelbeeldschema. Onderkelderde bakstenen
gevels naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1935.

burgerhuizen

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143172

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Hermes Van Wynghenestraat 68‐70
(Ronse)

Twee enkelhuizen in spiegelbeeldschema. Onderkelderde bakstenen
gevels naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe van 1935.

burgerhuizen

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143173

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Hogerlucht 104‐106 (Ronse)

Bij het gesloopte bedrijfsgebouw nummers 98‐100 aansluitende rij
arbeiderswoningen van oorspronkelijk respectievelijk drie, twee en
zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen).

arbeiderswonin
gen

143174

Villa in nieuwe zakelijkheid

Ronse

Ronse

Hogerlucht 118 (Ronse)

Bakstenen villa met pannendak in nieuwe zakelijkheid, ontwerp van
architect‐decorateur Ch. Gauquie van 1938.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143175

Herberg Châlet du Bois Joly

Ronse

Ronse

Hogerlucht 122 (Ronse)

Alleenstaand huis uit het vierde kwart van de 19de eeuw met grote
tuin toegankelijk via ijzeren hek aan gemetste pijlers.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herbergen,
paardenstallen

143176

Kliniek Zusters van Barmhartigheid

Ronse

Ronse

Hogerlucht 4‐6 (Ronse)

Kliniek van de zusters van Barmhartigheid. Monumentaal complex
van gebouwen opgetrokken uit gele baksteen in functionele
architectuur. Bouw aangevat in 1947; diverse latere uitbreidingen
met dezelfde bouwkarakteristieken.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

143177

Boerenarbeiderswoning

Ronse

Ronse

Hoogdeurnestraat 125 (Ronse)

Boerenarbeidershuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw met
lager gelegen omhaagd erf.

boerenarbeider tweede helft
19de eeuw
swoningen,
waterpompen

143178

Boerenarbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Hoogdeurnestraat 127 (Ronse)

Dicht bij de gemeentegrens gelegen gekoppelde
boerenarbeidershuisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw met
ervoor gelegen stal waarin baksteen gedateerd 1888.

boerenarbeider eerste helft
19de eeuw,
swoningen,
hekken, stallen vierde kwart
19de eeuw

143179

Hoeve

Ronse

Ronse

Hoogdeurnestraat 94 (Ronse)

boerenwoninge tweede helft
Voormalige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, nu
gerenoveerd huis, haaks op de straat met in de beraapte straatgevel, n, hoeven,
19de eeuw
kruisbeeld voor de Fiertelommegang.
wegkruisen

143180

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hoogstraat 13 (Ronse)

Burgerhuis uit de 19de eeuw van vijf traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak (pannen).

1458/1748

typologie

burgerhuizen

datering

interbellum

na WO II

19de eeuw

stijl

modernisme

plantensoort

context

persoon

Gauquie Ch. (Ontwerper)
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143181

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hoogstraat 15 (Ronse)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(leien), uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

143182

Herenhuis

Ronse

Ronse

Hoogstraat 19 (Ronse)

Oorspronkelijk herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder herenhuizen
zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

143183

IJzerwinkel Boddin

Ronse

Ronse

Hoogstraat 20‐22 (Ronse)

Voormalige "IJzerwinkel Boddin" gebouwd door Th. Bodeyn in 1865.
Gebouw van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak.

winkels,
wintertuinen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

143184

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hoogstraat 24 (Ronse)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen), uit begin 20ste eeuw

burgerhuizen

voor WO I

143185

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Hoogstraat 29 (Ronse)

Rijwoning met drie bouwlagen en plat dak, volgens plintopschrift en
bouwaanvraag naar ontwerp van architect A. Massez van 1938.

burgerhuizen

interbellum

143186

Hotel en café Wit Schaap

Ronse

Ronse

Hospitaalstraat 12 (Ronse)

Volgens bouwvergunning van 1849, aangepast in 1864, hoekpand van cafés, hotels
respectievelijk drie, één afgesnuite hoektravee en vijf traveeën met
drie bouwlagen onder pannen zadeldak.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

143187

Estaminet‐Café de la Carpe

Ronse

Ronse

Hospitaalstraat 2 (Ronse)

Rijwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

cafés

eerste helft
19de eeuw

143188

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

Hotondstraat 5 (Ronse)

Hoeve met losstaande bestanddelen in L‐vorm, in kern vermoedelijk
opklimmend tot eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

143189

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

Hulstken 7 (Ronse)

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen. Boerenhuis met
naar het zuiden gerichte voorgevel van negen traveeën onder
zadeldak (pannen), minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143190

Semigesloten hoeve

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat 26 (Ronse)

Semigesloten hoeve, gelegen tussen de IJsmolenstraat en de
Molenbeek. Op Poppkaart (circa 1862) nog van het langgestrekte
type.

boerenwoninge eerste helft
n, wagenhuizen, 19de eeuw
waterpompen,
gesloten
hoeven,
bakhuizen

143191

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat 33 (Ronse)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder overstekende
pannendaken, vermoedelijk grotendeels uit de 19de eeuw. Zeer
kleine gesloten binnenplaats. Links van de hoeve, mestvaalt en ijzeren
hek aan bakstenen pijlers.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
stallen, gesloten
hoeven

143192

Boerenwoning

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat 38 (Ronse)

Aan de straat, boerenhuisje, ten zuiden van de kronkelende
Molenbeek, vermoedelijk van 1844.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

143193

Hoeve

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat 40 (Ronse)

Voormalige hoeve met omringende meersen, gelegen ten noorden
van de Molenbeek. Volgens oude kadastrale kaarten voorheen met
bedrijfsgebouw parallel aan het boerenhuis.

18de eeuw
bakhuizen,
boerenwoninge
n, hoeven

1459/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Massez Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143194

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat 59 (Ronse)

Bij de kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lorette, voormalige hoeve
boerenwoninge
met losse bestanddelen, naar verluidt ook café zogenaamd "Den Uil". n,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143195

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lorette

Ronse

Ronse

IJsmolenstraat zonder nummer (Ronse)

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lorette, gelegen op de glooiende
"IJsmolenkouter" op de zuidflank van de Muziekberg. Kapel in
laatgotische stijl gebouwd in 1674‐1676 in opdracht van kanunnik
Christophorus de le Tenre, pastoor van de Sint‐Martinusparochie.

Mariagrotten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
interbellum

traditioneel,
gotiek

143196

Burgerhuis gedateerd 1885

Ronse

Ronse

Ijzerstraat 10 (Ronse)

Imposant neo‐Vlaamserenaissance getint burgerhuis van vier
traveeën en drie bouwlagen onder schild‐ en parallelle zadeldaken;
rechts cartouche met jaartal 1885.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143197

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ijzerstraat 7 (Ronse)

Eind 19de‐eeuwse kern met in 1944 aangepaste voorgevel volgens
bouwplan van architect S. Van Cauwenberghe met kenmerkend geel
parement en erkervormige vensters.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw, WO
II

143198

IJzeren passerelle

Ronse

Ronse

Ijzerstraat zonder nummer (Ronse)

IJzeren spoorwegbrug of passerelle in gebruik genomen in 1888,
opgeblazen door de Duitsers in 1918 en heropgebouwd in 1920, deels
met recuperatiemateriaal. Brug met boogconstructie van gesmeed
ijzer, aan één zijde losliggend op rolletjes om spanningen en uitzetting
bij temperatuurschommelingen op te vangen.

bruggen,
infrastructuur
voor
spoorverkeer,
kasseiwegen

interbellum

143199

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Ives‐Sabin Maghermanlaan 10 (Ronse)

Art‐decowoning gesigneerd: "architect Decordier/ Oudenaarde",
volgens bouwplan van 1928. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak (pannen) met smalle rechtse deurtravee
en breed vensterrisaliet links

burgerhuizen

interbellum

143200

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ives‐Sabin Maghermanlaan 18 (Ronse)

Rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met dakvenster en oculus, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

143201

Arbeiderswoningen en beluik

Ronse

Ronse

Ives‐Sabin Maghermanlaan 22‐34 (Ronse) Arbeidershuisjes en beluikje in achterbouw. Enkelhuizen volgens
spiegelbeeldschema, twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens kadastergegevens van circa 1900 in opdracht van
Vandenhende‐Pauwels.

143202

Mechanische Weverij De Rudder Frères

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 20, Neerhofstraat 27 Voormalige "Mechanische weverij De Rudder Frères" ingeplant hoek weverijen
(Ronse)
Parkstraat en Neerhofstraat, opgericht in 1904 als "De Rudder Frères
en Soeurs", herhaaldelijk uitgebreid volgens bouwaanvragen van
1911, 1913 en bouwplannen van 1924, 1927, 1935; nieuwe
voorbouw van 1946 naar ontwerp van architect L. De Wilde.

143203

Steegbeluik

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 49‐57 (Ronse)

Achterin gelegen steegbeluikje, palend aan de weverij Van Obost.
Huisjes van anderhalve bouwlaag en twee traveeën volgens
spiegelbeeldschema, van circa 1900.

143204

Mechanische Weverij E. Van Obost‐De
Cordier

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 59‐61 (Ronse)

weverijen
Voormalige "Mechanische weverij E. Van Obost‐De Cordier",
opgericht circa 1900, sinds 1923 op huidige locatie. Straatvleugel van
zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met aangepaste
dakvensters, volgens bouwplan van 1923 naar ontwerp van architect
Richard Cordier.

interbellum, na
WO II

Cordier Richard (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

143205

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 61‐63 (Ronse)

burgerhuizen
Twee rijwoningen in spiegelbeeld en links aanpalende poorttravee,
volgens bouwplan van 1929 naar ontwerp van architect A. Massez
(zie plintopschrift van 1930), gebouwd in opdracht van de gebroeders
Carlier van de achterliggende fabriek.

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

1460/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

art deco

Decordier Gilbert (Ontwerper)

arbeiderswonin voor WO I
gen, beluiken

beluiken

eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

De Wilde Leo (Ontwerper),
Hantson F. (Ontwerper)

voor WO I
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143206

Weverij Carlier Frères

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 65‐67, 65A, 65C
(Ronse)

Voormalige weverij "Carlier Frères" en twee woonhuizen gelegen in
achterbouw, deels op de oude funderingen van het Kasteel van Ronse,
toegankelijk via poort in nummer 63. Volgens bouwplannen van 1929,
nieuwe weverij, burelen en atelier gebouwd in L‐vorm achter de oude
gebouwen naar ontwerp van architect A. Massez.

kantoorgebouw interbellum
en,
werkplaatsen,
weverijen,
stadswoningen

Massez Albert (Ontwerper)

143207

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 66‐68 (Ronse)

Gekoppelde burgerhuizen in spiegelbeeld, volgens plintopschrift en
bouwplan naar ontwerp van architect M. Tock van 1928.

burgerhuizen

Tock Marcel (Ontwerper)

143208

Villa Snoeck

Ronse

Ronse

Jan van Nassaustraat 81 (Ronse)

Achterin in omhaagde tuin, oude villa gebouwd op de funderingen en
souterrain van het poortgebouw van het in 1823 gesloopte Kasteel
van Ronse. Gebouwd in de jaren 1850 door notaris Charles Alexander
Snoeck voor zijn zoon, de bekende musicoloog César Snoeck die hem
in 1862 opvolgde als notaris en hier zijn oude instrumentencollectie
onderbracht.

hagen, hekken, 17de eeuw,
omheiningsmur derde kwart
19de eeuw
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143209

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Dekeyserstraat 13 (Ronse)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw met zelfde algemene kenmerken
doch rijker uitgewerkt en versierd met art‐nouveaugetinte
sgraffitopanelen onder de dorpels.

voor WO I

143210

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Dekeyserstraat 18 (Ronse)

burgerhuizen
Burgerhuis met twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen boven
souterrain; afdekkend mansardedak met dakvenster (leien, pannen),
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met lichte art‐nouveau‐inslag.

voor WO I

143211

Drie stadswoningen

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Dekeyserstraat 19‐23
(Ronse)

Drie typische rijwoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw met
iets rijkere decoratie en later aangepaste winkelpuien.

143212

Slagerij

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Dekeyserstraat 26 (Ronse)

slagerijen
Winkelhuis met oudere kern, in 1922 ingericht als slagerij met
behouden winkelpui en binneninrichting en volgens bouwplan van
1942 aangepaste voorgevel in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van
architect S. Van Cauwenberghe.

143213

Eclectisch burgerhuis gedateerd 1898

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Dekeyserstraat 5 (Ronse)

Eclectisch burgerhuis met voornamelijk neogotische en neo‐
Vlaamserenaissance elementen, twee traveeën en drie bouwlagen
afgewerkt met trapgevel met pinakels; cartouche met jaartal "anno
1898" in top.

burgerhuizen

143214

Stadswoning met cafépui

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Guissetplein 13 (Ronse)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), volgens bouwvergunning van 1869. Cafépui uit het
interbellum.

cafés,
derde kwart
stadswoningen 19de eeuw,
interbellum

143215

Postgebouw

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Guissetplein 4 (Ronse)

Rijhuis, voorheen postgebouw, van drie traveeën en drie bouwlagen
onder leien zadeldak met centraal dakvenster, door muurankers en
volgens bouwvergunning gedateerd 1889, naar verluidt gebouwd
door E. Cuvelier.

postkantoren

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Cuvelier Emile (Ontwerper)

143216

Huis Cuvelier

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Guissetplein 6 (Ronse)

Voormalige zogenaamd "Huis Cuvelier" gesticht in 1875 door E.
Cuvelier, steenkapper, gespecialiseerd in blauwe en witte steen,
marmer, beeldhouwwerk, schouwen, grafmonumenten, opgevolgd
door zijn zoon architect Henri Cuvelier (zie gevelplaat).

burgerhuizen,
werkplaatsen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

Cuvelier Emile (Ontwerper),
Cuvelier Henri (Ontwerper),
Cuvelier Emile (Opdrachtgever)

143217

Neoclassicistisch burgerhuis met tuin

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Guissetplein 8 (Ronse)

De luxueuze stadswoning, gebouwd in 1900 in opdracht van de
familie Rosier, werd uitgevoerd door steenkapper Emile Cuvelier in
neoclassicistische stijl. Bij de woning hoort een grote stadstuin in
landschapsstijl met vijver, waterput, serre, Mariagrotje en volière.

burgerhuizen,
siertuinen,
Mariagrotten,
serres, vijvers,
waterputten

voor WO I

neoclassicisme

Cuvelier Emile (Ontwerper)

143218

Dokterswoning en ‐praktijk

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 1 (Ronse)

Dokterswoning en ‐praktijk volgens plintopschrift en bouwplan
gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect A. Massez.

dokterswoninge interbellum
n, hekken,
omheiningsmur
en

1461/1748

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon

Vandenbossche José (Ontwerper)

stadswoningen, eerste helft
winkels
20ste eeuw

Vandenbossche José (Ontwerper)

interbellum

modernisme

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143219

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 12 (Ronse)

Merkwaardig gebouw op spievormige plattegrond door het
ongewoon bouwperceel, volgens bouwplan een ontwerp van
architect B. De Beurme van 1937.

burgerhuizen

interbellum

De Beurme B. (Ontwerper)

143220

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 2 (Ronse)

Woning met afgeronde vorm bepaald door het bouwperceel,
ontworpen volgens bouwplan en plintopschrift door architect J.
Vandenbossche in 1937.

burgerhuizen

interbellum

Vandenbossche José (Ontwerper)

143221

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 3 (Ronse)

Burgerhuis met geknikte plattegrond confer met bouwperceel,
afgeknotte voorpuntgevel met drie bouwlagen boven de
garageverdieping, volgens bouwplan een ontwerp van architect A.
Van de Voorde (Gent) van 1938.

burgerhuizen

interbellum

Van de Voorde Albert
(Ontwerper)

143222

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 4 (Ronse)

Art‐decowoning op verspringende rooilijn met voortuin afgesloten
door bakstenen muurtje en ijzeren hek, volgens bouwplan naar
ontwerp van architect A. Van Laethem, van 1936.

burgerhuizen

interbellum

143223

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 5 (Ronse)

Opmerkelijke burgerwoning met dieperliggende garage op
verspringende rooilijn met voortuintje afgesloten door lage muur en
ijzeren hekken. Volgens bouwplan naar ontwerp van architect B. De
Beurme, van 1941.

burgerhuizen

WO II

De Beurme B. (Ontwerper)

143224

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 6‐7 (Ronse)

Twee vrij gelijke en zeer klassieke dubbelhuizen in spiegelbeeld op
dezelfde rooilijn met voortuintjes en dieperliggende garages,
respectievelijk volgens bouwplannen ontworpen door architect A.
Massez in 1938 en L. De Wilde in 1941.

burgerhuizen

interbellum,
WO II

De Wilde Leo (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

143225

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Jean‐Baptiste Mouroitplein 8 (Ronse)

Vrij zakelijk enkelhuis op de vooruitspringende rooilijn, met
voortuintje en dieperliggende garage, volgens bouwplan naar
ontwerp van architect B. De Beurme, van 1941.

burgerhuizen

WO II

De Beurme B. (Ontwerper)

143226

Gekoppelde neoclassicistische
burgerhuizen

Ronse

Ronse

Joseph Ferrantstraat 10‐12 (Ronse)

Ensemble van twee neoclassicistische woningen met twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

143227

Kinderkribbe

Ronse

Ronse

Jules Bordetlaan 2B (Ronse)

Voormalige kribbe, volgens gevelsteen "Kinderkribbe/ Crèche/ Joseph kinderdagverblij na WO II
ven
Cornelissen/ 1952", gebouwd naar ontwerp van J. Vandenbossche
van 1950.

143228

Twee stadswoningen

Ronse

Ronse

Kaatsspelplein 2‐3 (Ronse)

Twee rijhuizen uit de 19de eeuw, nummer 12 volgens
bouwvergunning met vernieuwde voorgevel van 1884, beraapt
parement, vier en drie traveeën en nummer 13 oorspronkelijk met
één, thans twee bouwlagen onder zadeldaken.

1462/1748

vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon

Van Laethem Albert (Ontwerper)

neoclassicisme

modernisme

Vandenbossche José (Ontwerper)
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143229

Parochiekerk Sint‐Hermes

Ronse

Ronse

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)

Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de kapittelkerken, tweede helft
legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa parochiekerken 11de eeuw,
eerste helft
650‐660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie
12de eeuw,
vereenzelvigd met de site van de huidige Sint‐Hermeskerk.
eerste kwart
Kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek gebouwd tussen
13de eeuw,
1425 en 1526. Romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de
tweede kwart
eeuw.
15de eeuw,
tweede helft
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

143230

Brouwerij Planchon De Klok

Ronse

Ronse

Kaatsspelplein zonder nummer,
Voormalige brouwerij Planchon zogenaamd De Klok, sinds 1951
Watermolenstraat zonder nummer (Ronse) Parochiaal Centrum Sint‐Hermes met cinema Familia" sinds 1955.
Eveneens ingeplant op de plaats van een vroeg middeleeuwse motte
bij de Molenbeek. Neoclassicistisch ensemble van acht traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), in zijn huidige vorm
daterend uit begin 20ste eeuw.

143231

IJsmolen

Ronse

Ronse

Kanarieberg 1 (Ronse)

Voormalige watermolen, gelegen op het kruispunt met IJsmolenstraat hekken, hoeven,
en Ruddersveld aan de voet van de Muziekberg, aan het begin van de molenaarswoni
Molenbeek, die gevoed wordt door drie bronnen. Vermeld in 1459 in ngen, bakhuizen
de regesten van Sint‐Hermes en in kaart gebracht in het landboek van
1684. De molen werd in 1931 afgebroken. Heden semigesloten hoeve
met verharde binnenplaats en ijzeren inrijhek.

143232

Pachthof ten IJsmeulen

Ronse

Ronse

Kanarieberg 5 (Ronse)

Achterin gelegen hoeve, ten noorden van de voormalige IJsmolen, aan
een aftakking van Kanarieberg, zogenaamd Trogstraat. Op kaart van
1684 vermeld als Pachthof ten IJsmeulen. Semigesloten opstelling van
boerenhuis en stalvleugels rondom gekasseid erf; bakhuis ten oosten.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
paardenstallen, voor WO I
stallen,
bakhuizen

143233

Transformatorpost Intercom

Ronse

Ronse

Kapellestraat 110 (Ronse)

Transformatorpost opgericht in 1921 door de "Société de l'Electricité
de l' Ouest de la Belgique". Bakstenen gebouwen aan de straat
opgetrokken en heropgebouwd in verschillende bouwfasen, zie
meerdere bouwplannen.

elektriciteitscen interbellum
trales,
elektriciteitscab
ines

143234

Villa

Ronse

Ronse

Kapellestraat 27 (Ronse)

villa's
Grote bakstenen onderkelderde villa met omringende tuin, volgens
bouwplan van 1945 gebouwd in opdracht van de heer en mevrouw V. (bouwkundig
erfgoed)
Laemont naar ontwerp van J. Vandenbossche.

143235

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Kapellestraat 57‐69 (Ronse)

Rij arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldaken met bakstenen gevels.

143236

Villa Mon Rêve

Ronse

Ronse

Kapellestraat 93 (Ronse)

hekken, villa's
Fraaie villa in Nieuwe Zakelijkheid met volumes van één en twee
(bouwkundig
bouwlagen onder platte daken naar ontwerp van 1936 van S. Van
Cauwenberghe. Ontwerp uitgevoerd in spiegelbeeld. Eveneens fraaie erfgoed)
tuinafsluiting en hek, steentje in tuinafsluiting met vermelding van
architect.

1463/1748

typologie

brouwerijen

datering

eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

romaans, gotiek

Allaert Luc (Ontwerper), Baeyens
Ephrem (Ontwerper), Blassart J.
(Ontwerper), Bressers
architectenbureau (Ontwerper),
Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper), Cloquet Marc
(Ontwerper), De Noyette Modeste
(Ontwerper), Delmotte Jacobus
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Laudron J.P.
(Ontwerper), Marlier François
(Ontwerper), Missu F.E.
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Royers Jean Baptiste
(Ontwerper), Serrure Edmond
(senior) (Ontwerper), van der
Eycken Jan (Ontwerper), Velleman
Petrus Dominicus (Ontwerper)

neoclassicisme

Michels Bert (Ontwerper),
murmuur architecten (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

WO II

Vandenbossche José (Ontwerper)

arbeiderswonin voor WO I
gen

interbellum

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)
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stijl

143237

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Wittentak

Ronse

Ronse

Kapellestraat zonder nummer (Ronse)

Gelegen aan de rand van een bospark met Seqouiadreef in de
Zandstraat op grond geschonken door de familie Cambier. De
oorspronkelijke veelhoekige kapel, opgericht in 1637‐1639 na de
pestepidemie van 1635‐1636, bevond zich iets meer zuidwaarts, op
de hoek met de Molekensstraat. Nieuwe bedevaartkapel toegewijd
aan Onze‐Lieve‐Vrouw en Heilig Rochus gebouwd onder impuls van
de familie Cambier. Neogotische kapel naar ontwerp van architect
Hendrik Geirnaert en onder leiding van aannemer J. Hantson in 1891,
zie jaarsteen in koor.

dreven,
ommegangen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

143238

Villa

Ronse

Ronse

Kastanjestraat 11 (Ronse)

Villa van circa 1935 gelegen achter de kerk en het kerkhof van Louise‐ villa's
(bouwkundig
Marie (Etikhove). Voor de grenswijziging van 1962 gelegen op
erfgoed)
grondgebied Ellezelles.

interbellum

143239

Hoekhuis

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 1A, Wijnstraat 2 (Ronse)

Hoekhuis van vijf en vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, burgerhuizen
in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw, volgens
archiefdocumenten gebouwd of verbouwd door A. Leroy in 1875.

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

143240

Herenhuis

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 27 (Ronse)

herenhuizen
Onderkelderd herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak (pannen), gebouwd in de jaren 1860 met
achterliggende bedrijfsgebouwen. Vanaf circa 1920 eigendom van de
familie Van Oppens met aanbouw van een magazijn (nummer 27A).

derde kwart
19de eeuw

143241

Textielmagazijn

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 27A (Ronse)

Links van herenhuis aansluitend textielmagazijn Van Oppens,
stopgezet in 1969. Bakstenen gebouw van vijf traveeën, volgens
bouwplan van 1922 naar ontwerp van architect L. Van Laethem.

143242

Kunstenaarswoning van kunstschilder
Auguste Delfosse

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 31 (Ronse)

Voormalige woning van kunstschilder Auguste Delfosse gebouwd eind kunstenaarswo derde kwart
ningen
19de eeuw
derde kwart van de 19de eeuw naar verluidt met afbraakmateriaal
van het kasteel. Opvallend door zijn parement van conglomeraat van
ijzerzandsteen met keien op arduinen plint.

143243

Burgerhuizen

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 33‐35 (Ronse)

Rijhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie
traveeën en twee of twee en een halve bouwlaag onder zadeldak
(pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

143244

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 34 (Ronse)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, van circa 1900.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

143245

Herenhuis

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 39 (Ronse)

Achterin gelegen herenhuis met voorplein en oorspronkelijk in U‐
vorm ingeplante koetshuizen, enkel rechts behouden, van de straat
afgesloten door fraai gesmeed ijzeren hekken op hardstenen voet.
Volgens kadastergegevens gebouwd in 1868 in opdracht van
industrieel A. Ponette‐Hantson.

hekken,
herenhuizen,
koetshuizen

derde kwart
19de eeuw

143246

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 52 (Ronse)

Neotraditioneel burgerhuis met met hoge bakstenen trapgevel boven burgerhuizen
linkse risaliet, van omstreeks 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

143247

Eenheidsbebouwing van vijf burgerhuizen Ronse

Ronse

Kasteelstraat 54‐62 (Ronse)

Eenheidsbebouwing met vijf rijhuizen van drie traveeën en twee en
een halve bouwlaag onder doorlopend zadeldak, in kern van circa
1880.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143248

Concert‐ en danszaal

Ronse

Kasteelstraat 66‐68 (Ronse)

Voormalige concertzaal opgericht door een vereniging van
industriëlen voor de "Fanfare" op grond geschonken door J.‐B. Delbar,
zie kadastergegevens van 1868: oprichting van een "danszaal" in
opdracht van J.‐B. Delbar.

burgerhuizen,
concertzalen,
dansgelegenhed
en,
opslagplaatsen,
weverijen

derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

Ronse

1464/1748

opslagplaatsen interbellum

plantensoort

context

persoon
Casier Joseph (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Leenknegt Michiel
(Ontwerper), Rooms Remi
(Ontwerper), Verhaegen Arthur
(Ontwerper)

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

neoclassicisme

Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper)

neotraditioneel

De Wilde Leo (Ontwerper)
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143249

Drie gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 86‐90 (Ronse)

Ensemble van drie woningen met centraal diephuis met topgevel
opgetrokken uit donkere baksteen, twee en drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldaken, volgens bouwvergunning van
1887 in opdracht van L. Portois‐Lejour.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143250

Mechanische weverij H. Foucart ‐ Th.
Vandemoortel

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 92‐94 (Ronse)

Rijhuis met in achterbouw voormalige "mechanische weverij H.
Foucart ‐ Th. Vandemoortel", volgens bouwvergunning opgericht in
1892.

stadswoningen, vierde kwart
weverijen
19de eeuw

143251

Staatsmiddelbare School

Ronse

Ronse

Kasteelstraat 96‐98 (Ronse)

Voormalige stedelijke meisjesschool, later Staatsmiddelbare school,
sinds 1993 Rijksarchief. Imposant neoclassicistisch schoolgebouw,
volgens kadastergegevens gebouwd door de stad in 1870, in gebruik
genomen in 1871.

gebouwen voor derde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs

143252

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Kerkplein 17 (Ronse)

Kleurige voorgevel van oranje en rode baksteen op breukstenen plint burgerhuizen
uit begin 20ste eeuw, enig restant van een omstreeks 2009 gesloopt
burgerhuis, geïntegreerd in een nieuwbouwcomplex.

143253

Parochiekerk Sint‐Martinus

Ronse

Ronse

Kerkplein zonder nummer (Ronse)

parochiekerken vierde kwart
De neogotische Sint‐Martinuskerk, ontworpen door architect
19de eeuw
Modeste De Noyette in 1891‐1892, is centraal ingeplant op het ovaal
plein aangelegd in het nieuwe stationskwartier tussen de oude
binnenstad en de spoorweg. De aanleg rond de kerk en de pastorie
met beplanting en de voetpaden zijn volgens plan van architect H.
Vigneron van 1903 gerealiseerd.

143254

Villa in cottagestijl

Ronse

Ronse

Kleine Heide 1 (Ronse)

Achterin gelegen grote villa in cottagestijl gedateerd in houtwerk van villa's
(bouwkundig
portiek "A 1949", naar ontwerp van 1948 van Pierre Viérin voor
erfgoed)
industrieel P. Dopchie.

na WO II

143255

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw, nu Heilige
Rita van Cascia

Ronse

Ronse

Kleine Heide zonder nummer (Ronse)

Witgeschilderd bakstenen kapelletje met zadeldakje (golfplaten),
vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

143256

Herberg De Fiertel

Ronse

Ronse

Kleine Markt 1 (Ronse)

Voormalig herberg onder meer zogenaamd "De Fiertel" met oude
kern en beraapte 19de‐eeuwse voorgevel van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak (pannen) met klimmende dakkapel.

herbergen

19de eeuw

143257

Café Onder de toren

Ronse

Ronse

Kleine Markt 9 (Ronse)

Café Onder de Toren of The Tower is ingeplant aan de Kleine Markt
tegenover de Sint‐Hermeskerk. Het voorgevelparement is van de
hand van keramiekfabriek Helman.

stadswoningen, eerste helft
cafés
20ste eeuw,
19de eeuw

143258

Hoeve in L‐vorm

Ronse

Ronse

Klijpestraat 10 (Ronse)

Voormalige kleine hoeve met woonhuis en bedrijfsgebouwen in L‐
vormige aanleg en naar verluidt tot circa 1940 gedekt met stro.
Volgens het kaartboek van 1684 gelegen in de onmiddelijke nabijheid
of op de plaats van de kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
kippenhokken,
schuren, stallen,
waterpompen

143259

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Klijpestraat 6 (Ronse)

boerenwoninge 18de eeuw
Gesloten hoeve gelegen in de omgeving van de verdwenen
"Kapellemolen". Ten zuiden, boerenhuis met gewitte zuidgevel onder n, stallen,
zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
gesloten hoeven

143261

Boerenwoning

Ronse

Ronse

Koekamerstraat 5 (Ronse)

Voormalig boerenhuis van zeven traveeën onder overstekend
zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, recent
gerenoveerd.

1465/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

voor WO I

boerenwoninge eerste helft
n
19de eeuw

neogotiek

Casier Joseph (Ontwerper), De
Beule Aloïs (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper),
Delgutte Marcel (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Vigneron H.
(Ontwerper), Rooms Remi
(Uitvoerder)

cottagestijl

Viérin Pierre (Ontwerper)

Helman Céramiques d'Art
(Ontwerper)
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143262

Boerenarbeiderswoning

Ronse

Ronse

Koekamerstraat 6 (Ronse)

Aan de straat, boerenarbeidershuisje van vijf traveeën onder
zadeldak (pannen); uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

143263

Villa in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Kruisstraat 113 (Ronse)

Villa in art‐decostijl gebouwd door U. Hantson in 1929 en naar
ontwerp van architect Albert Massez.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

Massez Albert (Ontwerper)

143264

Herenhuis met aanhorigheden

Ronse

Ronse

Kruisstraat 16 (Ronse)

Herenhuis met aanhorigheden in eclectische stijl met art‐nouveau‐
inslag, gesigneerd en gedateerd "A. Massez/architecte Renaix/1908".
Naar verluidt gebouwd in opdracht van textielindustrieel Cyr
Cambier.

herenhuizen,
pergola's,
serres,
veranda's,
vijvers

voor WO I

eclecticisme

Massez Albert (Ontwerper)

143265

Beluik met arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Kruisstraat 288‐296 (Ronse)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik uit de eerste helft van de 19de eeuw arbeiderswonin eerste helft
19de eeuw
met voorheen zes en nu nog vijf arbeiderswoningen met voortuintjes gen, beluiken
onder doorlopend schilddak tussen Kruisstraat en Groeneweg.

143266

Eenheidsbebouwing van zeven
burgerhuizen

Ronse

Ronse

Kruisstraat 33‐45 (Ronse)

Eenheidsbebouwing van zeven burgerhuizen in art‐decostijl volgens
de bouwplannen van 1937 naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe. Bakstenen gevels van diverse soorten en kleuren
onder geknikte zadeldaken met zolderverdieping.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143267

Eclectisch landhuis en Onze‐Lieve‐Vrouw
van Lourdeskapel

Ronse

Ronse

Kruisstraat 341 (Ronse)

Voorheen zogenaamd "Villa des Oiseaux", gebouwd begin 20ste eeuw
door de J. Cambier naast nu verdwenen tuinpaviljoen uit de 19de
eeuw. Vergroot en aangepast door R. Cambier in 1938. Aan de straat,
kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes opgericht in 1899.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

143268

Villa Madonna met tuin

Ronse

Ronse

Kruisstraat 368 (Ronse)

Villa Madonna is gelegen in een beboomde tuin van circa 1 hectare op
de helling van de Kruisberg, toegankelijk via twee ijzeren hekjes.
Onderkelderd gebouw met art‐nouveau‐inslag gebouwd in opdracht
van vrederechter E. Matthijs, volgens bewaard bouwplan naar
ontwerp van architect M. De Noyette van circa 1906, in plaats van
een oudere buitenplaats.

voor WO I
bakovens,
hekken,
hondenhokken,
oranjeries,
villa's
(bouwkundig
erfgoed), tuinen

143269

Kasteel De Malander

Ronse

Ronse

Kruisstraat 370 (Ronse)

Gebouwd in opdracht van Ephrem De Malander, notaris, industrieel
en burgemeester van Ronse, in 1896‐1900 op de plaats van het
jachtpaviljoen van E. Fostier de Landenbourg, gebouwd in 1842.
Ontwerp toegeschreven aan architect Modeste De Noyette. Op de
Kruisberg gelegen omgeven door beboomde tuin. Landhuis in
eclectische stijl met sterk neoclassicistische‐inslag, namelijk
aanknopend bij de Italiaanse renaissance en het classicisme.
Gecementeerde en witgeschilderde volumes van twee bouwlagen op
onregelmatig en complex grondplan, afgedekt met leien daken en
dominerende opengewerkte lantaarn met belvedère. Aan westzijde,
huiskapel in neoromaanse stijl met rondboogvormige drielichten en
lisenen verbonden door boogfries.

landhuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw

143270

Hoeve

Ronse

Ronse

Kruisstraat 372 (Ronse)

Hoeve bij het kasteel de Malander, vermoedelijk uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

kasteelhoeven

eerste helft
19de eeuw

143271

Châlet de la Cruche

Ronse

Ronse

Kruisstraat 378 (Ronse)

Bakstenen breedhuis met tot 1987 geschilderde lijstgevel van zeven burgerhuizen,
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), uit de 19de wagenhuizen
eeuw.

143272

Drie stadswoningen

Ronse

Ronse

Kruisstraat 4‐8 (Ronse)

Rijhuizen van twee, vier en twee traveeën en twee bouwlagen met
stadswoningen vierde kwart
beraapte lijstgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen en
18de eeuw
zadeldaken, vermoedelijk in kern uit eind 18de eeuw, zie jaartal 1795
naar verluidt in zolderbalk van nummer 6.

1466/1748

datering

19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

De Noyette Modeste (Ontwerper)

eclecticisme

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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143273

Eclectisch winkelhuis

Ronse

Ronse

Kruisstraat 5 (Ronse)

Winkelhuis, in kern eind 19de‐eeuws woonhuis van Victor Hantson, burgerhuizen,
eigenaar van de nu gesloopte erachter en ernaast gelegen weverij en winkels
ververij, met eclectische trapgevel uit 1911.

143275

Poortgebouw van Sancta Maria

Ronse

Ronse

Kruisstraat 57 (Ronse)

interbellum
poorten
Poortgebouw van de school en het klooster van de zusters van
(bijgebouwen),
Barmhartigheid zogenaamd "Sancta Maria", zie gevelopschrift;
opgetrokken uit gele baksteen in 1937 naar ontwerp van J.N. Cloquet. Mariabeelden

143274

Klooster en schoolgebouwen Sancta Maria Ronse

Ronse

Kruisstraat 57, Sint‐Hermesstraat 5‐6
(Ronse)

Voormalige directeurswoning, klooster van de zusters van
Barmhartigheid en scholencomplex. Homogeen complex gebouwen in
zakelijke baksteenarchitectuur, in verschillende fasen gebouwd in
1932‐1937 volgens bouwplannen van professor architect J.N.
Cloquet.

directeurswonin interbellum
gen, gebouwen
voor secundair
onderwijs,
internaten,
kloosters,
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
normaalscholen

143276

Weverij La Cruche met conciërgewoning

Ronse

Ronse

Kruisstraat 97 (Ronse)

Voormalige weverij zogenaamd "La Cruche", opgericht in 1923 door
Spileers en Mispreuve, in de jaren 1930 van V. Bisman.

conciërgewonin interbellum
gen, weverijen

143277

Park de l'Arbre de Malander

Ronse

Ronse

Kruisstraat zonder nummer (Ronse)

Gelegen boven op de Kruisberg met panoramisch zicht op de stad. In
1951 aangelegd als wandelpark door tuinarchitect R. Pechère.

parken

na WO II

Pechère René (Ontwerper)

143298

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 10‐12 (Ronse)

Twee gelijkaardige samen ontworpen burgerhuizen van 1935 naar
ontwerp van architect Richard Cordier.

burgerhuizen

interbellum

Cordier Richard (Ontwerper)

143299

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 11 (Ronse)

Burgerhuis gesigneerd "Ant. De Gavre, architecte, Renaix", volgens
bouwplan van 1941.

burgerhuizen

WO II

De Gavre Antoine (Ontwerper)

143300

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 13 (Ronse)

Burgerhuis met ingebouwde garage naar ontwerp van architect A. De burgerhuizen
Gavre, volgens bouwplan van 1937.

interbellum

143301

Vier burgerhuizen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 15‐21 (Ronse)

Doorsnee bakstenen rijhuizen met drie bouwlagen en twee traveeën
met klassieke enkelhuisopstand, smalle linker deurtravee en breed
rechter risaliet met erker op de bovenverdieping.

burgerhuizen

interbellum

143302

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 16 (Ronse)

Art‐decowoning, volgens plintopschrift naar ontwerp van architect
Albert Massez, van 1930.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Massez Albert (Ontwerper)

143303

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 2 (Ronse)

Woning in zakelijke baksteenstijl, volgens bouwplan van 1937 naar
ontwerp van architect J. Vandenbossche.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Vandenbossche José (Ontwerper)

143304

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 26 (Ronse)

Kleurrijke art‐decowoning volgens plintopschrift en bouwplan naar
ontwerp van architect Henri Cuvelier, 1937.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143305

Modernistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 28 (Ronse)

Rijwoning in zakelijke stijl, volgens bouwplan naar ontwerp van
architect M. Tock, van 1938.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Tock Marcel (Ontwerper)

1467/1748

typologie

datering

stijl

voor WO I

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper)

Cloquet Jean‐Norbert
(Ontwerper), Ganton‐Defoin
Camille (Ontwerper)

modernisme

De Gavre Antoine (Ontwerper)

De Gavre Antoine (Ontwerper),
Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)
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143306

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 29 (Ronse)

Links vrijstaande rijwoning in zakelijke stijl, twee bouwlagen en
mansardedak, volgens plintopschrift en bouwplan naar ontwerp van
architect A. Van Laethem, van 1937.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

143307

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 30 (Ronse)

Woning opgetrokken uit oranjerode baksteen, volgens bouwplan van burgerhuizen
1937 naar ontwerp van architect Van den Berghe.

interbellum

Van den Berghe (Ontwerper)

143308

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 31 (Ronse)

Rijwoning gesigneerd: "A. De Gavre, architecte", volgens bouwplan
van 1935. Oranjerode baksteen op plint van zwarte geglazuurde
tegels.

burgerhuizen

interbellum

De Gavre Antoine (Ontwerper)

143309

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 32 (Ronse)

burgerhuizen
Woning opgetrokken uit platte gele baksteen in decoratief
metselverband, volgens bouwplan naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe, van 1936.

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143310

Drie burgerhuizen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 33‐35, 39 (Ronse)

burgerhuizen
Drie gelijkaardige, kleurrijke burgerhuizen van rode baksteen met
onderbouw van groene geglazuurde tegels (nummer 33) of arduin
(nummer 35) en witgeschilderde banden, volgens plintopschriften en
bouwplannen naar ontwerp van architect M. Tock, respectievelijk van
1934, 1933 en 1933.

interbellum

Tock Marcel (Ontwerper)

143311

Twee gespiegelde interbellumwoningen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 36‐38 (Ronse)

Twee gekoppelde woningen, gesigneerd en volgens bouwplan naar
ontwerp van van architect R. Delgutte, van 1936.

burgerhuizen

interbellum

Delgutte Raymond (Ontwerper)

143312

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 37 (Ronse)

Art‐decowoning volgens plintopschrift en bouwplan naar ontwerp
van architect Albert Massez van 1932.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Massez Albert (Ontwerper)

143313

Burgerhuis in art decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 4 (Ronse)

Art‐decowoning volgens bouwplan van 1935 naar ontwerp van
architect G. Lagache uitgevoerd in gele baksteen in decoratief
verband, verrijkt met natuurstenen deur‐ en vensteromlijstingen.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Lagache G. (Ontwerper)

143314

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 40 (Ronse)

Rijwoning met drie bouwlagen en zadeldak, volgens bouwplan een
ontwerp van architect Richard Cordier, van 1936.

burgerhuizen

interbellum

143315

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 41 (Ronse)

Art‐decowoning gesigneerd: "R. Delgutte, architecte", volgens
bouwplan van 1933.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Delgutte Raymond (Ontwerper)

143316

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 42 (Ronse)

Woning in zakelijke baksteenarchitectuur gesigneerd: "S. Van
Cauwenberghe, architecte", volgens bouwplan van 1939. Gele
baksteen op arduinen plint.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143317

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 43 (Ronse)

Zeer kleurrijke, speelse art‐decowoning, volgens plintopschrift en
bouwplan van architect Henri Cuvelier, van 1932.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143318

Ensemble van drie burgerhuizen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 44‐48 (Ronse)

Ensemble van drie woningen (nummer 44 en 48 met identieke gevels burgerhuizen
in spiegelbeeld) volgens plintopschrift en bouwplan naar ontwerp van
architect S. Van Cauwenberghe, van 1938.

interbellum

143319

Burgerhuis in art decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 45 (Ronse)

Art‐decowoning met twee bouwlagen en mansardedak gesigneerd en burgerhuizen
volgens bouwplan naar ontwerp van architect R. Delgutte, van 1932.

interbellum

143320

Stadswoning

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 47 (Ronse)

Woning met drie bouwlagen en zadeldak, volgens plintopschrift en
bouwplan naar ontwerp van architect Albert Massez, van 1932.

1468/1748

stadswoningen interbellum

plantensoort

context

persoon
Van Laethem Albert (Ontwerper)

Cordier Richard (Ontwerper)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

art deco

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143321

Gekoppelde burgerhuizen in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 50‐52 (Ronse)

Gekoppelde art‐decowoningen in repeterend schema, volgens
bouwplan van 1933.

burgerhuizen

interbellum

art deco

143322

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 56 (Ronse)

Rijwoning met drie bouwlagen en zadeldak, volgens plintopschrift van burgerhuizen
"Marcel Tock, architecte, 1936", mogelijk volgens bouwplan van
1935.

interbellum

Tock Marcel (Ontwerper)

143323

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 7 (Ronse)

Rijwoning opgetrokken uit donkere platte baksteen in decoratief
verband, naar een ontwerp van Richard Cordier uit 1935.

burgerhuizen

interbellum

Cordier Richard (Ontwerper)

143324

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Léopold Sturbautstraat 8‐9 (Ronse)

burgerhuizen
Twee haast identieke oranjerode bakstenen woningen met drie
bouwlagen, gevelbrede erkervormige vensters en identieke
rondboogdeuren, nummer 8 volgens bouwplan van 1937 en nummer
9 van 1935, naar ontwerp van architect Richard Cordier.

interbellum

Cordier Richard (Ontwerper)

143278

Café Chez Nous

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 110 (Ronse)

Bakstenen hoekhuis en café zogenaamd "Chez Nous"; twee
bouwlagen onder pannendak met afgekante hoektravee, door
voorgevelankers gedateerd 1886.

143279

Herberg Au doux Repos

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 126 (Ronse)

herbergen
Herberg zogenaamd "Au doux Repos". Markant hoekhuis uit begin
20ste eeuw. Bakstenen gebouw met speklagen op arduinen plint met
keldergaten en pseudo‐mansardedak (pannen).

eerste helft
20ste eeuw

143280

Herberg en ateliers Heddebaut

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 127‐129 (Ronse)

herbergen,
Woonhuis met ernaast liggende ateliers voor industriële olieën
Heddebaut. Vermoedelijk voormalige herberg zogenaamd "Les trois werkplaatsen
pucelles", ouder huis van twee bouwlagen onder schilddak (leien) in
1937 onder leiding van architect A. De Gavre uitgebreid met twee
rechtse traveeën, aangepast en voorzien van wit geglazuurde
bakstenen bekleding met groene banden. Aanpalend bedrijfsgebouw
onder sheddaken, kern uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
vergroot in 1933.

eerste helft
20ste eeuw

143281

Spoorwachtershuis

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 132 (Ronse)

Voormalig spoorwachtershuis, gelegen aan de vroegere spoorweg
naar Leuze‐Mons (1862), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

143282

Tweegezinswoning

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 141‐143 (Ronse)

Dubbelwoning van 1928 gebouwd in opdracht van het voormalige er burgerhuizen
tegenover gelegen textielbedrijf "Ganseman en De Myttenaere".
Symmetrisch opgebouwde tweegezinswoning volgens
spiegelbeeldschema met deels bakstenen en deels gecementeerde
gevels onder afgewolfde pannendaken.

143283

Lijm‐, bobijn‐ en scheerwerkhuis van Paul
Dufaye en twee arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 171, 177‐181 (Ronse)

Voormalige "Atelier d'encollage" of lijm‐, bobijn‐ en scheerwerkhuis
van Paul Dufaye. Bedrijfsgebouw, elektriciteitscabine en twee
arbeiderswoningen, opgericht in 1923 en uitgebreid in 1929, naar
ontwerp van architect A. Massez.

arbeiderswonin interbellum
gen,
lijmfabrieken,
opslagplaatsen

143284

Tien arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 178‐196 (Ronse)

Aaneengesloten rij van tien arbeiderswoningen met van elkaar
gescheiden voortuintjes met ijzeren of betonnen afsluitingen,
vermoedelijk gebouwd in opdracht van J. Cambier‐Magherman in
1913.

arbeiderswonin voor WO I
gen

143285

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 183 (Ronse)

Villa naar ontwerp van architect Albert Massez volgens
bouwaanvraag van 1924. Directeurswoning van ernaast gelegen
fabriek, gebouwd in opdracht van Paul Dufaye. Gecementeerde
gevels onder schilddak (pannen) met dakruiter.

directeurswonin interbellum
gen,
duivenverblijve
n, garages,
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1469/1748

cafés

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

De Gavre Antoine (Ontwerper)

wachterswonin tweede helft
gen
19de eeuw

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

Hantson F. (Ontwerper), Massez
Albert (Ontwerper)
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143286

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 203 (Ronse)

Burgerhuis in art‐decostijl naar ontwerp van A. De Gavre (zie
plintsteentje), volgens bouwplan van 1937.

burgerhuizen

interbellum

art deco

143287

Burgerhuis en hoeve

Ronse

Ronse

Leuzesesteenweg 225, 223A (Ronse)

Huis gebouwd in 1933 naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe.
Afsluiting van met ijzerzandsteen versierd voortuintje van 1941 naar
ontwerp van dezelfde architect.

boerenwoninge na WO II,
interbellum
n, schuren,
stallen,
burgerhuizen

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143288

Parochiekerk Sint‐Pieter

Ronse

Ronse

Lorettestraat 102 (Ronse)

Moderne bakstenen kerk volgens bouwaanvraag van 1993 naar
ontwerp van architectenbureau Marc Verstraeten.

parochiekerken vanaf 1975

Verstraeten Marc (Ontwerper)

143289

Hoeve en noodkerk

Ronse

Ronse

Lorettestraat 153 (Ronse)

Hoeve vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, met in
1950 tot noodkerk aangepaste schuur.

hoeven,
noodkerken,
schuren

tweede helft
19de eeuw, na
WO II

143290

Kleuterschool Sint‐Pieter

Ronse

Ronse

Lorettestraat 190 (Ronse)

Alleenstaand schoolgebouwtje opgetrokken in opdracht van "La
société oeuvres paroissiales St. Hermes" naar ontwerp van R.
Delgutte van 1939 in een stijl aansluitend bij het functionalisme van
het interbellum.

kleuterscholen

interbellum

143291

Architectenwoning Raymond Delgutte

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 37 (Ronse)

Eigen woning van architect Raymond Delgutte volgens bouwplan van architectenwoni interbellum
ngen
1929. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak.

143292

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 39 (Ronse)

Bakstenen art‐decowoning, gesigneerd: "Ray Delgutte, Arch. 1932".
Enkelhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mansardedak.

burgerhuizen

interbellum

143293

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 43 (Ronse)

burgerhuizen
Kleurrijke rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudo‐mansardedak, volgens bouwplan naar ontwerp van architect
R. Delgutte, van 1933.

interbellum

Delgutte Raymond (Ontwerper)

143294

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 45 (Ronse)

Burgerhuis uit het interbellum, twee bouwlagen en twee traveeën
onder mansardedak, met fraaie gesmeed ijzeren deur door Lodewijk
Van Boeckel.

burgerhuizen

interbellum

Van Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper)

143295

Burgerhuis en wasserij in nieuwe
zakelijkheid

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 49 (Ronse)

Gebouw in nieuwe zakelijkheid, aanvankelijk woning en wasserij,
volgens plintopschrift en bouwplan van 1938, naar ontwerp van
architect R. Delgutte.

wasserijen,
burgerhuizen

interbellum

143296

Villa

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 79 (Ronse)

Villa volgens bouwplan naar ontwerp van architect Albert
Vanderweeën (Oudenaarde), van 1937.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Vanderweeën Albert (Ontwerper)

143297

Villa

Ronse

Ronse

Louis Vangrootenbruelstraat 82 (Ronse)

Landelijk villaatje met omringende tuin, volgens bouwplan naar
ontwerp van architect Albert Massez, van 1935.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

143325

Hoeve

Ronse

Ronse

Maagdenstraat 157 (Ronse)

Voormalig hoevetje vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.
Voorgevel gericht naar de veldzijde (zuiden) van vijf traveeën onder
zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat).

hoeven, stallen, 18de eeuw
waterpompen

143326

Café Au Repos de la Montagne en A la
bruyère

Ronse

Ronse

Maquisstraat 27 (Ronse)

Voormalig café zogenaamd "Au repos de la montagne" en "A La
cafés,
Bruyère", uitgebaat tot circa 1940. Gerenoveerd in 1955.
waterputten,
Witgeschilderde verankerde gevel met vernieuwde rechthoekige
bakhuizen
vensters met kleine roedeverdeling en luiken. Sieranker in de rechter
geveltop.

143327

Modernistische villa

Ronse

Ronse

Maquisstraat 87 (Ronse)

Modernistische villa ontworpen door R. Delgutte in 1935 voor L.
Denauw, met inbegrip van tuinaanleg.

1470/1748

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

plantensoort

context

persoon
De Gavre Antoine (Ontwerper)

De Roover Marcel (Ontwerper)

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Delgutte Raymond (Ontwerper)

art deco

modernisme

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Delgutte Raymond (Ontwerper)
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143328

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Mgr. Beylsstraat 84 (Ronse)

Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder afgewolfd schilddak (pannen), opgetrokken uit baksteen naar
ontwerp van architect Albert Massez in 1931.

burgerhuizen

interbellum

143329

Twee gekoppelde
boerenarbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Mgr. Beylsstraat 92‐94 (Ronse)

Gekoppelde boerenarbeidershuisjes van anderhalve bouwlaag onder boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw
doorlopend zadeldak (kunstleien), daterend uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

143330

Villa La Quinta

Ronse

Ronse

Molendam 13 (Ronse)

Villa door weduwe Cambier gebouwd in 1905; gelegen in beboomde
tuin afgesloten door middel van ijzeren hek aan bakstenen pijlers.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

143331

Negen arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Molendam 30‐35, 36 (Ronse)

Rij van negen arbeiderswoningen van elk één travee en twee
bouwlagen met kelder en zolderverdieping, uit eind 19de eeuw.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

143332

Villa en Manufacture de Molendam

Ronse

Ronse

Molendam 52 (Ronse)

Villaatje van één bouwlaag en mansardeverdieping naar ontwerp van
A. Van Laethem van 1932. Erachter gelegen confectieatelier
zogenaamd "Manufacture de Molendam" gebouwd in 1946 naar
ontwerp van dezelfde architect.

gebouwen voor interbellum, na
WO II
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143333

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Mussenstraat 4 (Ronse)

Gesloten hoeve door jaarankers gedateerd 1788, met aan de straat
dienstgebouw met inrijpoort, ten westen boerenhuis en ten oosten
dwarsschuur. Alleenstaand wagenhuis achter de hoevegebouwen.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

143334

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Mussenstraat 49 (Ronse)

Gesloten hoeve met roodgekalkte gevels uitziend op gekasseide
boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
binnenplaats met vroegere mestkuil, vermoedelijk uit de 18de eeuw. n, poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw
stallen, gesloten
hoeven

143335

Hoeve in U‐vorm

Ronse

Ronse

Mussenstraat 9 (Ronse)

Hoeve, minstens uit de tweede helft van de 18de eeuw, met
bestanddelen gegroepeerd in U‐vorm en aan de open straatzijde ten
zuiden afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers en
muren.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n,
duivenverblijve
n, hoeven

143336

Hoeve

Ronse

Ronse

Muziekbosstraat 12 (Ronse)

Voormalige hoeve met L‐vormige plattegrond, doch volgens oude
kadastrale kaarten oorspronkelijk in U‐vorm, met jaarankers 1880.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw

143337

De Wyngaerd

Ronse

Ronse

Muziekbosstraat 49‐51 (Ronse)

Het vroegere buitenhuis en bijgebouwen, horend bij een verdwenen hoeven, villa's
(bouwkundig
wijngaard, omsluiten een begraasde binnentuin. Ten zuidwesten,
woonhuis met L‐vormige plattegrond. Ten noorden, dienstwoning van erfgoed)
het type boerenhuis met aanleunend dienstgebouw. Ten oosten,
voormalige wijnpers.

143338

Paviljoen van Mooreghem

Ronse

Ronse

Muziekbosstraat zonder nummer (Ronse)

Zogenaamd "Paviljoen van Mooreghem", naar de eigenaar van de
meeste gronden op de Muziekberg, E. Van Hoobrouck de
Mooreghem, later zogenaamd "Geuzentoren". Gelegen ten noorden
in het zogenaamde Muziekbos op de Muziekberg, een prehistorische
getuigenheuvel.

belvedères

143339

Burelen en magazijnen van weverij Fabriek Ronse
Nap. Annicq‐Willems

Ronse

Napoléon Annicqstraat 40, 43, 47‐51
(Ronse)

Voormalige weverij zogenaamd "Fabriek Nap. Annicq‐Willems", vanaf
1968 "N.V. Thomas Pride Mills", een filiaal van het Amerikaanse
bedrijf "Allied Products Corporation USA" met vervaardiging van
kamerbreed getuft tapijt en badkamertapijt.

kantoorgebouw interbellum,
WO II
en,
opslagplaatsen,
weverijen

1471/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Massez Albert (Ontwerper), Van
Laethem Albert (Ontwerper)

voor WO I

Van Laethem Albert (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Cordier Richard (Ontwerper), De
Bouver Jo. (Ontwerper), Massez
Albert (Ontwerper),
Vandenbossche José (Ontwerper)
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143341

Bedrijfsgebouw

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 13 (Ronse)

gebouwen voor na WO II
Industrieel gebouw in Nieuwe Zakelijkheid, opgetrokken uit
chemische
gewapend beton met twee bouwlagen en plat dak, voorheen met
nijverheid
opschrift: "Produits chimiques Van Eyck Frères S.A.", hier gevestigd
sinds 1922. Huidige bouw volgens bouwplan van architect R. Delgutte
van 1947.

143342

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 23 (Ronse)

burgerhuizen
Rijwoning met nieuwe voorgevel van twee traveeën en drie
bouwlagen, deels onder plat en zadeldak, volgens bouwaanvraag van
1941 naar ontwerp van architect S. Van Cauwenberge voor J. Cole
van de aanpalende mechanische weverij.

143343

Herenhuis en atelier

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 3‐5 (Ronse)

Imposant herenhuis met rechts en achter aanpalende ommuurde tuin
en atelier onder pannen sheddaken reikend tot de spoorweg,
gebouwd in 1910 door industrieel H. Neckebroek, naar ontwerp van
architect Albert Massez.

voor WO I
herenhuizen,
omheiningsmur
en,
werkplaatsen

143344

Weverij R. Deweer

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 36 (Ronse)

Voormalig weverij R. Deweer, opgericht in 1920. Hoekgebouw met
één, één afgeschuinde hoektravee en vier traveeën en twee
bouwlagen onder sheddaken volgens bouwplan gebouwd in 1926.

weverijen

interbellum

143345

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 7 (Ronse)

Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken uit
baksteen verrijkt met witte bakstenen banden, vensteromlijstingen
en bogen.

burgerhuizen

voor WO I

143340

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat 9‐11 (Ronse)

Twee identieke bepleisterde en geschilderde rijhuizen van drie
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, van circa 1900.

burgerhuizen

voor WO I

143346

Electriciteitscabine

Ronse

Ronse

Nieuwebrugstraat zonder nummer (Ronse) Elektriciteitscabine gebouwd in de jaren 1920 naast de
spoorwegberm en ‐brug.

elektriciteitscab interbellum
ines

143347

Sociale woonwijk

Ronse

Ronse

Ninoofsesteenweg 299‐317, Stijn
Streuvelsstraat 1‐26 (Ronse)

Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door Le
Nouveau Foyer Renaisien bij Koninklijk Besluit van 04.05.1926.
Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee
bouwlagen onder pannen daken.

sociale
woningen,
woonwijken

143348

Villa met maalderij

Ronse

Ronse

Ninoofsesteenweg 422 (Ronse)

Huis met aangebouwde voormalige maalderij Spileers. Woonhuis met maalderijen,
art‐decogetinte oranje bakstenen gevels.
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143349

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 10 (Ronse)

Eclectisch burgerhuis met hoge bakstenen schoudergevel, gedateerd burgerhuizen
1901 door middel van muurankers in de linker zijgevel. Begin 20ste
eeuw deel uitmakend van een gebouwencomplex van de
mechanische weverij E. Van Loo‐Maertens.

voor WO I

143350

Herenhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 103 (Ronse)

Vermoedelijk het vroegere herenhuis van textielfabrikant Annicq met herenhuizen
achterliggende fabriek in Napoléon Annicqstraat. Rijhuis met neo‐
Lodewijk XVI‐decor uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
vermoedelijk naar ontwerp van Albert Massez.

eerste helft
20ste eeuw

143351

Stadswoning

Ronse

Ronse

Ninovestraat 111 (Ronse)

Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met
gecementeerde gevel uit begin 20ste eeuw met rechthoekige
vensters omlijst met platte banden.

stadswoningen voor WO I

143352

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 125 (Ronse)

Burgerhuis met gele bakstenen gevel, qua vormgeving en
materiaalgebruik aansluitend bij nummer 127, in opdracht van
dezelfde eigenaar textielindustrieel H. Demedts‐Moreau in 1945
bijgebouwd door architect S. Van Cauwenberghe.

burgerhuizen

143353

Burgerhuis en weverij

Ronse

Ronse

Ninovestraat 127‐129 (Ronse)

Halfvrijstaande woning onder overstekend schilddak, daterend van
1944 naar ontwerp van 1941 en gebouwd in opdracht van
textielindustrieel H. Demedts‐Moreau. Erachter, voormalig
bedrijfsgebouw onder sheddaken.

burgerhuizen, interbellum,
directeurswonin WO II
gen, weverijen

1472/1748

typologie

datering

stijl
modernisme

WO II

plantensoort

context

persoon
Delgutte Raymond (Ontwerper)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

interbellum

De Nieuwe Haard Ronse
(Opdrachtgever)

eclecticisme

Massez Albert (Ontwerper)

WO II

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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143354

Villa Edelweiss en weverij

Ronse

Ronse

Ninovestraat 131 (Ronse)

villa's
Villa met omringende tuin en achterliggend bedrijfsgebouw. Villa
gedateerd in linker geveltop "Anno 1927", volgens bouwaanvraag van (bouwkundig
erfgoed),
1925 naar ontwerp van Richard Cordier.
weverijen

143355

Woning en textielbedrijf De Pandelaere ‐
Vanderdonckt

Ronse

Ronse

Ninovestraat 139‐141 (Ronse)

Rijhuis met achterliggend textielbedrijf De Pandelaere ‐
Vanderdonckt, opgericht in 1935, toegankelijk via inrijpoort in linker
travee Bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen op
arduinen plint.

143356

Reeks stadswoningen

Ronse

Ronse

Ninovestraat 14‐28, 28A‐B (Ronse)

stadswoningen 19de eeuw,
Respectievelijk drie en vier rijhuizen van twee‐en‐een‐halve en drie
interbellum
bouwlagen onder zadeldaken (pannen) uit de 19de eeuw en ertussen
(nummer 22) gecementeerde gevel in art deco van 1924.

143357

Eenheidsbebouwing drie burgerhuizen

Ronse

Ronse

Ninovestraat 17‐19, 19B (Ronse)

burgerhuizen
Eenheidsbebouwing met thans drie burgerhuizen van drie, vier en
drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), uit het
vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

143359

Weverij Vanderdonckt

Ronse

Ronse

Ninovestraat 30B (Ronse)

Aan de straat gelegen voormalig bedrijfsgebouw van vier traveeën en weverijen
drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de
20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

143360

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Ninovestraat 30C (Ronse)

Onderkelderd art‐deco‐enkelhuis van drie bouwlagen onder plat dak; burgerhuizen
naar ontwerp van architect A. De Gavre (zie naamplaatje) van 1940,
gebouwd in opdracht van A. Vanderdonckt naast zijn weverij.

WO II

143361

Drie gekoppelde rijhuizen

Ronse

Ronse

Ninovestraat 32‐36 (Ronse)

Drie gekoppelde rijhuizen met rode bakstenen gevel van samen negen stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (pannen) uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.

143358

Rij stadswoningen

Ronse

Ronse

Ninovestraat 3‐9 (Ronse)

stadswoningen tweede helft
Vier rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met
19de eeuw
doorlopende kroonlijsthoogte, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Door vernieuwing verschillend gevelparement.

143362

Villa

Ronse

Ronse

Ninovestraat 56A (Ronse)

Villa naar ontwerp van architect A. Van Laethem van 1935 in
opdracht van J. Laemont. Gele en donkere baksteen met decoratief
metselverband en pannendaken.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143363

Weverij Tissage mécanique Vandendaele‐ Ronse
Trivier‐Verlinden et Derodere

Ronse

Ninovestraat 62 (Ronse)

Oorspronkelijk zogenaamd "Tissage mécanique Vandendaele‐Trivier‐
Verlinden et Derodere" (1882), wordt in 1888 "Vandendaele et
Derodere", na verkoop in 1893 "Tissage mécanique Ephrem De
Malander" en vanaf 1919 "Mechanische Weverij Achille Meulenyzer".
Bouwaanvraag in 1882 door de industrieën Vandendaele & cie voor
een fabriek met mechanische weverij.

conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
fabrieksschoors
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
paardenstallen,
smidsen,
wagenhuizen,
weverijen

143364

Elektriciteitswinkel

Ronse

Ronse

Ninovestraat 67 (Ronse)

Onderkelderd winkelhuis van 1934, volgens bouwplan en
plintopschrift naar ontwerp van architect R. Delgutte.

winkels

143365

Bakkerij

Ronse

Ronse

Ninovestraat 69 (Ronse)

143366

Spinnerij Achille Dopchie

Ronse

Ronse

Ninovestraat 72‐74, 78 (Ronse)

plantensoort

context

persoon

interbellum

cottagestijl

Cordier Richard (Ontwerper)

art deco

De Gavre Antoine (Ontwerper)

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
burgerhuizen

interbellum

Van Laethem Albert (Ontwerper),
Weymeersch Germain
(Ontwerper)

interbellum

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Als bakkerij gebouwd handelspand van 1934 naar ontwerp van S. Van bakkerijen
Cauwenberghe.

interbellum

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Voormalige spinnerij gekenmerkt door opeenvolging van
machinezalen,
verschillende hallen met beglaasde sheddaken, in het eerste gedeelte spinnerijen
gedragen door ijzeren kolommen met houten balken, het volgende
gedeelte met ijzeren vakwerkliggers op ijzeren balken.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

1473/1748

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

143367

Neogotisch rijhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 83 (Ronse)

Rijhuis in neogotische stijl uit begin 20ste eeuw. Bakstenen trapgevel stadswoningen voor WO I
van drie traveeën en twee bouwlagen. Witte sierbanden. Begane
grond met winkelpui volgens bouwplan verbouwd in 1934 in art deco
naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe.

143368

Weverij

Ronse

Ronse

Ninovestraat 86 (Ronse)

Voormalige textielfabriek: weverij van G. Vandenbroucke, opgericht
in 1908, voorzien van een opeenvolging van achttien sheddaken.
Fabrieksgebouwen gebouwd onder leiding van J. Cordier als
uitbreiding van bestaande mechanische weverij in 1919.

opslagplaatsen, eerste helft
weverijen
20ste eeuw

143369

Katoenspinnerij en ververij

Ronse

Ronse

Ninovestraat 90 (Ronse)

Zogenaamd "Utexbel". Voorheen katoenspinnerij en ververij
zogenaamd "La Cotonnière Renaisienne", opgericht in 1904, veel
verbouwingen in het eerste kwart van de 20ste eeuw. In 1919
opgenomen in N.V. "Union Cotonnière" (UCO).

katoenfabrieken eerste helft
20ste eeuw
, spinnerijen,
textielververijen

143370

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Ninovestraat 93 (Ronse)

Onderkelderd hoekhuis in art‐decostijl gebouwd voor N. Annicq naar burgerhuizen
ontwerp van J. De Bouver van 1937. Gele baksteen op arduinen plint
en onder zwart pannendak. Horizontaal geaccentueerde bouwlagen.

143371

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 95 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis van gele baksteen onder zadeldak (groene
pannen), volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van architect J.
Vandenbossche (zie ook plintsteen).

burgerhuizen

WO II

Vandenbossche José (Ontwerper)

143372

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Ninovestraat 97 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder zadeldak (pannen,
nok parallel aan de straat), naar ontwerp van architect J.
Vandenbossche van 1943 in opdracht van A. Annicq‐Coppens.

burgerhuizen

WO II

Vandenbossche José (Ontwerper)

143373

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Olifantstraat 11 (Ronse)

Directeurswoning van de aanpalende voormalige textielfabriek R.
Vancaeneghem, volgens plintopschrift en bouwplan van 1924 naar
ontwerp van architect Albert Massez.

directeurswonin interbellum
gen

Massez Albert (Ontwerper)

143374

Textielfabriek Remi Vancaeneghem

Ronse

Ronse

Olifantstraat 17‐19, 17A (Ronse)

Voormalige textielfabriek "Remi Vancaeneghem", in zijn totaliteit
gebouwd in 1920 volgens bouwplan van architect A. Massez.
Verbouwing aan de conciërgerie en toegangspoort volgens
bouwplannen van 1940 en 1941 naar ontwerp van architect A. Van
Laethem.

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
conciërgewonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, garages,
kantoorgebouw
en,
opslagplaatsen,
schrijnwerkerije
n, smidsen,
weverijen

Massez Albert (Ontwerper), Van
Laethem Albert (Ontwerper)

143375

Reeks burgerhuizen

Ronse

Ronse

Olifantstraat 21‐29 (Ronse)

Doorsnee rijwoningen uit het interbellum gerealiseerd op de nieuwe weverijen,
burgerhuizen
rooilijn van 1925. Bakstenen enkelhuizen met twee bouwlagen en
mansardedak, volgens bouwplannen 1932 (nummer 23 door Lagache,
entrepreneur) en 1936 (nummer 27, naar ontwerp van architect S.
Van Cauwenberghe, nummer 29).

interbellum

143376

Neoclassicistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Olifantstraat 22 (Ronse)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve burgerhuizen
bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

143377

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Olifantstraat 24‐26 (Ronse)

burgerhuizen,
Oorspronkelijk twee eind 19de‐eeuwse burgerhuizen, sinds 1939
eigendom van de zusters augustinessen en aangepast als klooster met kapellen
(gebouwen en
kapel van 1954 naar ontwerp van de architecten H. en P. Cuvelier.
structuren)

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

1474/1748

typologie

datering

interbellum

stijl
neogotiek

plantensoort

context

persoon
Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Cordier J. (Ontwerper), Van
Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

art deco

De Bouver Jo. (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper), Van
Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

neoclassicisme

Cuvelier Henri (Ontwerper),
Cuvelier Paul (Ontwerper)
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143378

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Olifantstraat 44 (Ronse)

Rijwoning met vermoedelijk begin 20ste‐eeuwse kern (zie aanpalende burgerhuizen
huizen nummers 42, 46, 48) met vernieuwde voorgevel volgens
bouwplan van 1941 naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe.

143379

Clarissenklooster Arme Klaren

Ronse

Ronse

Olifantstraat 5‐7 (Ronse)

Neogotisch complex van klooster en kapel gebouwd in opdracht van
Benoit Desclée, industrieel van Doornik, in 1909 naar ontwerp van
architect H. Lagache op de plaats zogenaamd "'T haazeveld".

voor WO I
kloosters,
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143380

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Olifantstraat 68 (Ronse)

Beeldbepalende woning, thans winkel, met vernieuwde voorgevel
volgens bouwplan van 1946, gesigneerd: "A. De Gavre, arch.".

burgerhuizen

na WO II

143381

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Olifantstraat 9 (Ronse)

Rijwoning in historiserende stijl uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw, palend aan de blinde kloostermuur.

burgerhuizen

voor WO I

143383

Burgerhuis en weverij

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 105 (Ronse)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen) in art‐deco‐getinte stijl, van 1931. Erachter gelegen
voormalige weverij Besard.

burgerhuizen,
weverijen

interbellum

143382

Dubbele villa

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 1‐2 (Ronse)

Dubbele villa gelegen tegenover de Ter Kruissens molen van Nukerke; villa's
naar ontwerp van Edmond Eggermont (Gent) van 1938.
(bouwkundig
erfgoed)

143385

Villa naar ontwerp van architect A. De
Gavre

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 19 (Ronse)

Villa naar ontwerp van architect A. De Gavre (zie gevelsteentje),
verbouwing in 1952 van een oude hoeve, in de loop van de 19de
eeuw in kaart gebracht als hoeve zogenaamd "Vijf Eecken".

na WO II, eerste
villa's
kwart 19de
(bouwkundig
eeuw
erfgoed),
boerenwoninge
n

143386

Semigesloten hoeve

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 37 (Ronse)

Semigesloten bakstenen hoeve onder pannen daken, vermoedelijk
opklimmend tot de 17de eeuw. Volgens oude kaarten zeker tot
midden 19de eeuw met losstaande bestanddelen. Gekasseid
binnenerf met voormalige mestvaalt.

boerenwoninge 17de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
schuren, stallen 19de eeuw

143387

Villa Scribe

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 68A‐B (Ronse)

Buitenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw van G. Scribe,
gebouwd naast een oudere hoeve, nu twee gekoppelde achterin
gelegen huizen, achter nummer 70 en naast nummer 78.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
niskapellen

143388

Stallen van het hof te Mooreghem

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 70 (Ronse)

stallen
Voorheen stallen van hoeve nummer 78, horend bij Villa Scribe.
Omgevormd tot woonhuis met gecementeerde gevel met drielichten
en rechthoekige deur.

143389

Villa Les Acacias

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 77 (Ronse)

Villa in cottagestijl, in 1914 gebouwd naar ontwerp van Albert
Massez. Omringende beboomde tuin met acacia's.

143391

Café De Vier Linden

Ronse

Ronse

Ommegangstraat 85 (Ronse)

Naar verluidt van circa 1909 tot 1965 dorpscafé zogenaamd "De vier cafés, stallen,
linden". Verankerde bakstenen voorgevel van zeven traveeën en twee bakhuizen
bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

143392

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Oscar Delghuststraat 37 (Ronse)

Onderkelderd rijhuis gebouwd voor Alligorides‐Annicq in 1934 naar
ontwerp van architect Albert Massez, zie gevelsteentje in plint.

interbellum

1475/1748

typologie

datering
voor WO I, WO
II

plantensoort

context

persoon
Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

neogotiek, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Lagache H. (Ontwerper)

De Gavre Antoine (Ontwerper)

interbellum

Eggermont Edmond (Ontwerper)

De Gavre Antoine (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

WO I
garages,
tuinpaviljoenen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

burgerhuizen

stijl

cottagestijl

Massez Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143393

Site Hospice Canfijn

Ronse

Ronse

Oscar Delghuststraat 62‐80 (Ronse)

Voormalig "Hospice Canfijn", "Burgerlijk Hospitaal" en rustoord voor
bejaarden met "Apostelhuisjes". Complex van eclectische gebouwen
in decoratieve baksteenarchitectuur opgetrokken in verschillende
bouwcampagnes tussen 1896 en 1932.

bejaardenwonin
gen, rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

neogotiek,
eclecticisme

143394

Hoeve

Ronse

Ronse

Ossestraat 4 (Ronse)

Voormalig hoevetje, in kern minstens opklimmend tot de eerste helft boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
van de 19de eeuw, met L‐vormige opstelling. Gerenoveerd woonhuis n, hoeven
en dienstgebouw met overstekende zadeldaken.

143395

Langgestrekte hoeve

Ronse

Ronse

Ossestraat 5 (Ronse)

Langgestrekte hoeve met woonhuis uit de 18de eeuw en later
bijgebouwde eenvoudige stal.

stallen,
langgestrekte
hoeven

18de eeuw

143396

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 10 (Ronse)

Rijwoning met 19de‐eeuwse kern en volgens bouwplan van 1938
vernieuwde voorgevel, gesigneerd: "Ant. De Gavre, arch. Renaix".

burgerhuizen

19de eeuw,
interbellum

143397

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 11 (Ronse)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
(leien, pannen) met dakkapellen en oeils‐de‐boeuf, met eind 19de‐
eeuwse kern en in 1921 vernieuwde voorgevel in art‐decostijl.

143398

Stadswoning

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 17 (Ronse)

Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
schilddak, met oude kern en eerste locatie van "Garage Nottebaert".
Bepleisterde en beschilderde voorgevel op geschilderde plint.

stadswoningen

143399

Burgerhuis en mechanische weverij
Vandamme‐Holvoet

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 21‐23 (Ronse)

Burgerhuis en voormalige "mechanische weverij Vandamme‐
Holvoet", opgericht in 1907 door P. Van Damme, stopgezet in 1966.
Bak‐ en natuurstenen complex uit het tweede kwart van de 20ste
eeuw.

weverijen,
burgerhuizen

143400

Hoeve

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 24‐26 (Ronse)

Voormalige hoeve met aan de straat ingeplant woonhuis en
dienstgebouwen achteraan, geschikt rondom een rechthoekig
binnenerf. In kern zeer oude hoeve, reeds in kaart gebracht in
kaartboek van 1684, toen met losse bestanddelen, op Poppkaart
(1862) met volledig gesloten vorm.

interbellum,
bakovens,
boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen

Delgutte Raymond (Ontwerper)

143401

Garage Nottebaert en burgerhuis

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 31‐33 (Ronse)

Voormalige "Garage Nottebaert" met dubbele woning gesigneerd
architect A. De Gavre, volgens bouwplan gebouwd in 1940 bij de
reeds bestaande achterliggende garage. Gele baksteen op plint van
arduin en rode baksteen.

burgerhuizen, WO II
garagebedrijven

De Gavre Antoine (Ontwerper)

143402

Gekoppelde rijhuizen met winkelpui

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 32 (Ronse)

Oorspronkelijk twee gelijkaardige eind 19de‐eeuwse rijwoningen van stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen),
interbellum
volgens bouwplan van 1920 voorzien van een vijf traveeën brede
houten winkelpui met pilasters en bekronende kroonlijst op
voluutconsoles.

143403

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 38‐40 (Ronse)

Twee samen ontworpen woningen in spiegelbeeld, twee traveeën en burgerhuizen
twee bouwlagen onder mansardedak, volgens bouwplan van 1914
naar ontwerp van architect H. Cuvelier.

143404

Stadswoning

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 5 (Ronse)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen).

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

143405

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 56‐58 (Ronse)

Twee haast identieke rijwoningen van vier en drie traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

burgerhuizen

1476/1748

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

plantensoort

context

persoon
Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper), De Malander E.
(Ontwerper), De Noyette Modeste
(Ontwerper), Delgutte Raymond
(Ontwerper), Ladon Gustave
(Ontwerper), Massez Albert
(Ontwerper), Wouters V.
(Ontwerper)

De Gavre Antoine (Ontwerper)

art deco

interbellum

WO I

voor WO I

Cuvelier Henri (Ontwerper)
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143406

Winkelhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 60 (Ronse)

143407

Burgerhuis

Ronse

Ronse

143408

Burgerhuis

Ronse

143409

Gekoppelde burgerhuizen

143410

datering

stijl

Oorspronkelijk winkelhuis in art‐decostijl volgens bouwplan van 1929 winkels
naar ontwerp van architect Th. Desmet (Gent).

interbellum

art deco

Desmet Theofiel (Ontwerper)

Oswald Ponettestraat 7 (Ronse)

Burgerhuis met neo‐Vlaamserenaissance‐gevel volgens plintopschrift burgerhuizen
van architect Albert Massez van 1920, vermoedelijk als aanpassing
van eind 19de‐eeuwse kern.

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Massez Albert (Ontwerper)

Ronse

Oswald Ponettestraat 70 (Ronse)

Ruime burgerwoning volgens bouwplan en plintopschrift van 1930
naar ontwerp van architect Albert Massez.

burgerhuizen

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 82‐84 (Ronse)

burgerhuizen
Twee woningen volgens spiegelbeeldschema, elk drie traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak (leien), op het centraal
dakvenster gedateerd 1923; volgens bouwplan in opdracht van A. en
L. Vindevogel, naar ontwerp van R. Vindevogel, landmeter.

interbellum

Vindevogel R. (Ontwerper)

Woning Van Grootenbruel

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 88‐90, 92A‐B
(Ronse)

Woning van Grootenbruel is een vroeg‐19de‐eeuws herenhuis in
neoclassicistische stijl, uitgebreid door stadsarchitect A. Massez in de
jaren 1920 met een mansardedak, garages en veranda. De
tuinarchitectuur naar ontwerp van architect H. Fonteyne sluit aan bij
de Nouveau Jardin Pittoresque‐beweging en de art‐decostijl.

duivenverblijve eerste helft
19de eeuw,
n, garages,
interbellum
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
pergola's,
siertuinen,
veranda's,
vijvers

143411

Herberg Cheval Rouge

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 94 (Ronse)

Voormalige smidse op U‐vormige plattegrond, sinds 1869 herberg
zogenaamd "Cheval Rouge". Witgekalkt gebouw op de oude rooilijn.

herbergen,
18de eeuw
smidsen, stallen

143412

Villa in neorégencestijl met tuin

Ronse

Ronse

Oswald Ponettestraat 99 (Ronse)

De grote villa is gelegen op de hoek van de Oswald Ponettestraat met
de Mérodestraat. De villa in neorégencestijl met art‐deco‐interieur
wordt omgeven door een omheinde en omhaagde beboomde tuin, en
werd volgens bouwplannen gebouwd in opdracht van handelaar A. De
Meestere, naar ontwerp van architect M. Tock.

143413

Burgerhuis naar ontwerp van architect A.
Massez

Ronse

Ronse

Oude Vesten 15 (Ronse)

Burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl gebouwd in opdracht van Léon
Cambier in 1925 naar ontwerp van architect Albert Massez.

143414

Burgerhuis naar ontwerp van architect A.
Massez

Ronse

Ronse

Oude Vesten 25 (Ronse)

Burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, gesigneerd en volgens bouwplan burgerhuizen
naar ontwerp van architect Albert Massez, van 1928.

interbellum

143415

Herenhuis

Ronse

Ronse

Oude Vesten 37 (Ronse)

Imposant hoekpand gebouwd in 1905 in opdracht van Dr. O. Delghust‐ herenhuizen
Portois, burgemeester van Ronse van 1911 tot 1926, naar ontwerp
van architect A. Massez.

voor WO I

143416

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Ronse

Ronse

Oudstrijderslaan 12 (Ronse)

Rijwoning in Nieuwe Zakelijkheid, volgens plintopschrift en bouwplan burgerhuizen
van 1933, naar ontwerp van architect R. Ledoux.

interbellum

143417

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Oudstrijderslaan 15 (Ronse)

Burgerhuis in zakelijke stijl, gesigneerd en volgens bouwplan naar
ontwerp van architect L. Damide, van 1938.

burgerhuizen

interbellum

Damide Louis (Ontwerper)

143418

Villa

Ronse

Ronse

Ovide Decrolylaan 102 (Ronse)

Villa naar ontwerp van R. Delgutte van 1941. Onderkelderd
geelbakstenen gebouw van twee bouwlagen met plat dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

WO II

Delgutte Raymond (Ontwerper)

1477/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Fonteyne Henri (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
tuinpaviljoenen,
siertuinen,
opslagplaatsen,
hekken

beaux‐artsstijl,
art deco

Tock Marcel (Ontwerper)

burgerhuizen, interbellum
omheiningsmur
en

beaux‐artsstijl

Massez Albert (Ontwerper)

beaux‐artsstijl

Massez Albert (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

modernisme

Ledoux R. (Ontwerper)
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143419

Villa

Ronse

Ronse

Ovide Decrolylaan 29 (Ronse)

villa's
Ruime villa in beboomde tuin gebouwd in opdracht van
(bouwkundig
textielfabrikant L. Piessevaux in de buurt van zijn bedrijf in de
Nijverheidsstraat naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe, confer ook erfgoed)
steen in hekpijler, van 1936.

143420

Villa

Ronse

Ronse

Ovide Decrolylaan 76 (Ronse)

Villa voor P. Van Coppenolle naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe van 1937. Bakstenen tuinafsluiting en hek van 1941.

omheiningsmur interbellum,
WO II
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143421

Villa

Ronse

Ronse

Ovide Decrolylaan 78 (Ronse)

Villa van twee bouwlagen met keldergarage en plat dak naar ontwerp omheiningsmur interbellum
en, villa's
van S. Van Cauwenberghe van 1937. Voortuin met aangepaste
(bouwkundig
afsluiting en hek.
erfgoed)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143422

Herenhuis

Ronse

Ronse

Peperstraat 10 (Ronse)

Voormalig herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, vernieuwd circa 1870 door industrieel J.‐B. Dekeyser.

143423

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Peperstraat 16 (Ronse)

Rijwoning met oudere kern, twee traveeën en twee bouwlagen onder winkels
mansardedak (leien) en behouden zadeldak (nok loodrecht op de
straat) met achterpuntgevel.

143424

Apotheek Cleeren

Ronse

Ronse

Peperstraat 19 (Ronse)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gecementeerde
bovenbouw.

143425

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Peperstraat 32 (Ronse)

winkels
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), met eenvoudige 19de‐eeuwse kern en behouden houten
winkelpui van het drieledige type met dieperliggende deur tussen
gebogen glaswanden, aflijnende pilasters en bekronend hoofdgestel,
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

143426

Tabakswinkel Maison Bourlez

Ronse

Ronse

Peperstraat 7 (Ronse)

Tabakswinkel zogenaamd "Maison Bourlez" gesticht in 1923 (zie
jaartal en tabakspot op deur), eerst in Spillegem, sinds 1940 op
huidige locatie.

winkels

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw, WO
II

143428

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 12, 18 (Ronse)

Respectievelijk dubbel‐ en enkelhuis van drie en twee traveeën en
drie bouwlagen met plat dak volgens bouwplannen van 1933 en
1934, naar ontwerp van architect R. Cordier.

burgerhuizen

interbellum

143429

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 14 (Ronse)

Art‐decowoning met twee bouwlagen en mansardedak, opgetrokken burgerhuizen
uit baksteen met contrasterende beschilderde banden en
omlijstingen.

interbellum

art deco

143430

Garage in art deco‐stijl

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 21 (Ronse)

Garage opgericht voor S.A. L'Union in 1930 naar ontwerp van
architect Albert Massez. Gebouw in art‐decostijl met drie traveeën,
twee bouwlagen en plat dak.

garagebedrijven interbellum

art deco

143431

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 24 (Ronse)

Deels vrijstaande rijwoning met twee bouwlagen en plat dak, volgens burgerhuizen
bouwplan naar ontwerp van architect L. Demarke van 1935.

interbellum

Demarke Léonid (Ontwerper)

143432

Drie burgerhuizen

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 26, 36‐38 (Ronse)

Drie rijhuizen respectievelijk gebouwd in 1935 en 1936 naar ontwerp burgerhuizen
van architect S. Van Cauwenberghe.

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143433

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 28 (Ronse)

Deels vrijstaande rijhuis in historiserende stijl, volgens bouwplan van burgerhuizen
1936 naar ontwerp van architect Van Hack (?). Traditionele bak‐ en
zandsteenbouw.

interbellum

143434

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 4‐6 (Ronse)

Gekoppelde burgerhuizen gesigneerd: "Emile De Nil, arch. Gent" op
ceramiektegeltje op middenpenant, volgens bouwplan van 1937.

interbellum

1478/1748

typologie

herenhuizen

apotheken

burgerhuizen

datering

stijl

interbellum

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Cordier Richard (Ontwerper)

neotraditioneel

Massez Albert (Ontwerper)

Van Hack (Ontwerper)

De Nil Emile (Ontwerper)
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143435

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 46‐48 (Ronse)

Gekoppelde burgerhuizen in spiegelbeeld, gesigneerd: "S. Van
Cauwenberghe, arch.", volgens bouwplan van 1935.

burgerhuizen

interbellum

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143436

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)

Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd:
"Arch. Coppieters. Veermeer ‐ Gand", volgens de eigenaar gebouwd
in 1946‐1947.

burgerhuizen

na WO II

Coppieters Fritz (Ontwerper),
Verbanck Geo (Ontwerper)

143427

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Pierre D'Hauwerstraat 8‐10 (Ronse)

Twee rijhuizen volgens bouwplan respectievelijk van 1938 en 1935
naar ontwerp van architect L. Demarke.

burgerhuizen

interbellum

Demarke Léonid (Ontwerper)

143437

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 13‐15 (Ronse)

Gekoppelde burgerhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen
boven een souterrain, en onder mansardedak (leien en pannen), uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

143438

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 19‐21 (Ronse)

Gekoppelde burgerhuizen van drie traveeën en respectievelijk twee burgerhuizen
en een halve en drie bouwlagen onder zadel‐ en (later) plat dak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

143439

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 23 (Ronse)

Imposant burgerhuis van drie traveeën en drie hoge bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak (leien) met dakvenster en oculi, gebouwd in opdracht
van Rousseau‐Lecompte naar ontwerp van architect Albert Massez,
van circa 1900.

voor WO I

143440

Textielververij Theodoor Vandendaele

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 24 (Ronse)

Voormalige "textielververij Theodoor Vandendaele". Rechthoekig
gebouw op een afhellend terrein in achterbouw, negen traveeën en
drie bouwlagen onder schilddak; volgens archiefdocumenten
gebouwd in 1878 door Th. Vandendaele op door hem in 1874
gekochte grond.

fabrieksschoors vierde kwart
19de eeuw
tenen,
textielververijen

143441

Herenhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 26 (Ronse)

Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van
circa 1875.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143442

Neoclassicistisch herenhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 33 (Ronse)

Neoclassicistisch herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak (leien), uit het derde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen,
koetshuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

143443

Herenhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 37 (Ronse)

Herenhuis van de familie Clarist, met links aanpalend zogenaamd
Clariststeegje, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), met kern uit het derde kwart van de 19de eeuw en
aangepaste gecementeerde art‐decogevel volgens bouwplan van
1926 naar ontwerp van architect J. Cordier.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

art deco

143444

Hoekhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 52‐54 (Ronse)

Hoekpand met typische afgeschuinde hoektravee, twee, één en twee stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), uit het vierde
kwart van de 19de eeuw.

143445

Café en burgerhuis

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 56‐58 (Ronse)

Café en burgerhuis bij de afgeschafte spoorwegoverweg, uit eind
19de eeuw. Donkere baksteenbouw op breukstenen plint.

burgerhuizen,
cafés

143446

Drie woningen in eenheidsbebouwing

Ronse

Ronse

Politiekegevangenenstraat 6‐8 (Ronse)

Ensemble van drie woningen in eenheidsbebouwing, respectievelijk
vijf, drie en vier traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

143447

Twee boerenwoningen

Ronse

Ronse

Pontstraat 160‐162 (Ronse)

Voormalige nagenoeg tegenover elkaar gelegen eenvoudige
boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
boerenhuisjes met jaarankers van respectievelijk 1895 en 1887 (?), op n
de zijgevels.

1479/1748

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Massez Albert (Ontwerper)

Architecten Demeestere+Garmyn
& Partners bvba (Ontwerper),
Everaert Guy (Ontwerper)

Cordier J. (Ontwerper)
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143448

Hoeve

Ronse

Ronse

Pontstraat 227 (Ronse)

Voormalige hoeve met woonhuis en bedrijfsgebouw oorspronkelijk in boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
U‐ thans in L‐vormige opstelling, erf van de straat afgesloten door
hoeven,
middel van ijzeren hek.
schuren, stallen

143449

Hoeve

Ronse

Ronse

Populierstraat 2 (Ronse)

boerenwoninge derde kwart
Gerenoveerde voormalige hoeve, van de straat gescheiden door
n, hoeven
19de eeuw
gracht. Boerenhuis van anderhalve bouwlaag onder schilddak,
vermoedelijk oudere kern, aangepast in het derde kwart van de 19de
eeuw.

143450

Brouwerij De Keyser

Ronse

Ronse

Priestersstraat 13 (Ronse)

Voorbouw in eclectische decoratieve baksteenarchitectuur uit eind
19de‐begin 20ste eeuw; achteraan, tegen het hoofdgebouw
aanleunende voormalige koeltoren met laat 19de‐eeuwse kern.

brouwerijen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

eclecticisme

De Bonte L. (Ontwerper),
Verstraetebouw (Uitvoerder)

143451

Dekenij

Ronse

Ronse

Priestersstraat 15 (Ronse)

Voormalige dekenij van het kapittel, sinds 1952 Museum van Folkore
en Regionale Geschiedenis. Complex met vier vleugels geschikt
rondom een vierkante gekasseide binnenplaats, toegankelijk via
Bruul, oorspronkelijk via het zuidelijke poortgebouw over de
overwelfde Molenbeek aan het einde van het steegje in de
Priestersstraat.

17de eeuw,
dekenijen,
tweede helft
koetshuizen,
18de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
stallen

traditioneel

Blockx Frank (Ontwerper)

143452

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Priestersstraat 17 (Ronse)

directeurswonin voor WO I
Voormalige directeurswoning van de aanpalende brouwerij, met
garage en achterin gelegen bedrijfsgebouwen aan de Molenbeek, van gen
1905. Enkelhuis van twee traveeën met souterrain en drie bouwlagen
onder zadeldak (pannen).

143453

Architectenwoning Bruneel

Ronse

Ronse

Priestersstraat 19 (Ronse)

architectenwoni vierde kwart
Burgerhuis met 19de‐eeuwse kern, oorspronkelijk één geheel met
ngen
19de eeuw,
nummer 21, volgens bouwvergunning van 1889 voorzien van een
eerste helft
nieuwe voorgevel in eclectische baksteenarchitectuur vermoedelijk
19de eeuw
naar ontwerp van de eigenaars‐bewoners en architecten F. A. en/of C.
Bruneel.

eclecticisme

Bruneel Cyr (Ontwerper), Bruneel
Frédéric Auguste (Ontwerper)

143454

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Priestersstraat 21 (Ronse)

Voormalig woonhuis van de familie Bruneel, aanvankelijk één geheel gedenktekens,
burgerhuizen
met nummer 19. Rijwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw,
thans nog vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen).

eerste helft
19de eeuw

143455

Rest van de voormalige dekenij

Ronse

Ronse

Priestersstraat 24 (Ronse)

Rest van de voormalige dekenij. Sinds de 12de eeuw reeds locatie van dekenijen
de dekenij van het kapittel van Sint‐Hermes. In 1954 verbouwde
woning van vier traveeën en twee bouwlagen.

17de eeuw,
19de eeuw, na
WO II

143456

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Priestersstraat 3 (Ronse)

Neoclassicistisch ensemble van twee woningen van respectievelijk
vier en vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
doorlopend zadeldak, in kern één ensemble op voorheen U‐vormige
plattegrond opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw,
gesplitst en voorzien van een nieuwe voorgevel circa 1865.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

143457

Winkelhuis

Ronse

Ronse

Priestersstraat 36 (Ronse)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens bouwvergunning met vernieuwde voorgevel van 1882.

winkels

vierde kwart
19de eeuw

143458

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Priestersstraat 38 (Ronse)

Oorspronkelijk huis met ververij (opgericht in 1850) van de familie
Canfijn, volgens bouwvergunning van 1857 met vernieuwde
voorgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143459

Stadswoning

Ronse

Ronse

Priestersstraat 40 (Ronse)

Rijwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(leien) op de oude verspringende rooilijn, in kern opklimmend tot
eerste helft 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

143460

Stadswoning

Ronse

Ronse

Priestersstraat 6 (Ronse)

Rijhuis, vroeger café, onder mansardedak (leien) met dakkapellen, uit stadswoningen derde kwart
het derde kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw

1480/1748

typologie

datering

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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143461

Maalderij

Ronse

Ronse

Priestersstraat 7 (Ronse)

Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak (pannen) met links getrapt dakvenster, uit de eerste kwart
van de 20ste eeuw.

maalderijen,
weverijen

voor WO I,
interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

143462

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Priestersstraat 8 (Ronse)

burgerhuizen
Rijwoning met 19de‐eeuwse kern en vernieuwde voorgevel in art‐
decostijl gesigneerd: "J. Vandenbossche, arch." volgens bouwplan van
1944.

19de eeuw, WO art deco
II

Vandenbossche José (Ontwerper)

143463

Maison Blanche

Ronse

Ronse

Rijkswachtdreef 23 (Ronse)

Witbepleisterde villa met leien daken en alleenstaand dienstgebouw
met garage, gebouwd door J. Hebbelynck (Gent) voor P. Dupont in
1932.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

143464

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Rijkswachtdreef 49‐51 (Ronse)

Aaneengesloten rij eenlaagse arbeidershuisjes gebouwd door G.
Scribe in de tweede helft van de 19de eeuw en in 1929 aangepast
door P. Dupont naar ontwerp van Albert Massez, onder meer met
toevoeging van een zolderverdieping.

arbeiderswonin tweede helft
gen
19de eeuw

143465

Kindertuin Ter Stookt

Ronse

Ronse

Rode Broeckstraat 127 (Ronse)

Gelegen aan de hoek met de Jules Bordetlaan. Zogenaamd
"Kindertuin Ter Stookt". Modernistisch schoolgebouw van architect
Albert Massez van 1936. Begraasde voortuin met aangepaste
afsluiting met ijzeren hekwerk op bakstenen muurtjes.

kleuterscholen

143466

Burgerhuis en textielfabriek

Ronse

Ronse

Rode Broeckstraat 158 (Ronse)

Volgens bouwaanvraag van 1935, "maison de campagne" van V.
Verhaeghen naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe, en gebouwd
voor een reeds bestaande textielfabriek, thans fabriek van
zuurconserven. Rode baksteenbouw onder plat dak, aanleunend bij
de art deco.

burgerhuizen, interbellum
gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

143467

Villa

Ronse

Ronse

Rode Broeckstraat 34 (Ronse)

Zijdelings op de straat gelegen villa in omhaagde tuin met vervallen
serres en afgesloten door ijzeren hek. Geelbakstenen villa in
cottagestijl met pannendaken aansluitend bij de regionalistische
strekking in de villabouw, volgens bouwaanvraag van 1935 en
volgens gevelsteen naar ontwerp van architect A. Van Laethem.

hekken, serres, interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143468

Directeurswoning en textielververij Van
Coppenolle

Ronse

Ronse

Rode Mutslaan 101 (Ronse)

Directeurswoning en textielververij opgericht door René Van
Coppenolle in 1919‐1920 en zogenaamd "Teinturerie du Bonnet
Rouge". Oudste ververij gelegen links van de Molenbeek, uitgebreid
rechts van Molenbeek na de Tweede Wereldoorlog.

directeurswonin interbellum
gen,
textielververijen

143469

Ververij‐appret Tardel ‐ Raoul Delbar

Ronse

Ronse

Rode Mutslaan 103 (Ronse)

Bakstenen fabrieksgebouwen met typisch sheddak., gelegen naast en textielververijen interbellum
achter ververij Van Coppenolle aan de Molenbeek. Naar verluidt
opgericht circa 1925.

143470

Villa

Ronse

Ronse

Rode Mutslaan 147 (Ronse)

Bakstenen villa gebouwd in 1947, naar ontwerp van architect A. De
Gavre van 1946, voor G. Hantson naast zijn confectiebedrijf.

143471

Watermolen De Block

Ronse

Ronse

Rode Mutslaan 19 (Ronse)

Molenaarshuis en schuur van de voormalige watermolen "De Block", molenaarswoni 17de eeuw
in kaart gebracht in 1684.
ngen, schuren,
watermolens

143472

Neogotische kapel met linde

Ronse

Ronse

Rode Mutslaan zonder nummer (Ronse)

Neogotische kapel onder linde uit het derde kwart van de 19de eeuw. betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

143473

Hof ter Guchten

Ronse

Ronse

Rotterij 278 (Ronse)

Voorheen zogenaamd "Hof van Ronsses", nu "Hof ter Guchten".
Voormalige hoeve met gerenoveerde losstaande bestanddelen.
Boerenhuis gedateerd 1803 en schuur.

1481/1748

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

stijl

plantensoort

modernisme

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

persoon

Massez Albert (Ontwerper)

modernisme

Massez Albert (Ontwerper)

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

cottagestijl

Van Laethem Albert (Ontwerper)

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

na WO II

derde kwart
19de eeuw

context

De Gavre Antoine (Ontwerper)

neogotiek

Tilia
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143474

Café en rolschaatsbaan Biarrits

Ronse

Ronse

Rotterij 306 (Ronse)

Voormalig café zogenaamd "Biarrits", volgens bouwplan naar
ontwerp van architect S. Van Cauwenberghe van 1938 gelegen in het
zogenaamd "Watsbrugge bosch". In 1941 werd naar ontwerp van
dezelfde architect achter de villa een rolschaatsbaan gebouwd,
volgens bouwplan zogenaamd "Patinage Biarrits".

cafés,
schaatsbanen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum,
WO II

143475

Spoorwachtershuis en seinhuisje

Ronse

Ronse

Rotterij 307, zonder nummer (Ronse)

Voormalig spoorweghuisje en seinhuisje gelegen aan de vroegere
spoorweg Ronse‐Lessen.

seinhuizen,
baan‐ en
seinwachterswo
ningen

143476

Villa

Ronse

Ronse

Rozenaaksesteenweg 27 (Ronse)

villa's
Modernistische villa van S. Van Cauwenberghe van 1939.
Baksteenbouw van twee bouwlagen en keldergarage onder schilddak (bouwkundig
erfgoed)
(pannen).

interbellum

143477

Villa van Teinturerie du Clipet

Ronse

Ronse

Rozenaaksesteenweg 34 (Ronse)

Villa van 1926 naar ontwerp van R. Cordier, horend bij de voormalige villa's
"Teinturerie du Clipet" opgericht in de jaren 1920.
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143478

Weverij Napoléon Annicq‐Willems

Ronse

Ronse

Ruyffelaerekoer 32‐34 (Ronse)

Fabrieksgebouwen naar ontwerp van A. Massez van 1924; de slechts
één bouwlaag hoge gebouwen werden in 1927 met twee bouwlagen
verhoogd. Boogvormige poort met ijzeren hek, toegang verlenend tot
een smalle ingesloten binnenplaats. Industriegebouwen in een
functionele architectuur met strak afgelijnde bouwlagen.

conciërgewonin interbellum
gen, hekken,
ketelhuizen,
opslagplaatsen,
smidsen,
weverijen

Massez Albert (Ontwerper)

143479

Industrieel gebouw

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 134 (Ronse)

Industrieel gebouw, oorspronkelijk van Planchon. Het aan de straat
gelegen bedrijfsgedeelte van zes traveeën met bureaus en
magazijnen, tien traveeën diep, dateert van 1926 en werd gebouwd
onder leiding van L. Van Laethem.

nijverheidsgebo interbellum
uwen en
productieplaats
en

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

146390

Villa

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 14 (Ronse)

Villa gebouwd voor M. Dewattripont‐Pessemier in 1929 naar ontwerp villa's
(bouwkundig
van Albert Massez. Bakstenen villa van drie traveeën en twee
erfgoed)
bouwlagen onder schilddak (pannen).

interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

143480

Villa met atelier

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 16 (Ronse)

Villa met atelier gebouwd voor A. Crennaut door architect J.
Vandenbossche volgens bouwplan van 1941.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
werkplaatsen

WO II

Vandenbossche José (Ontwerper)

143481

Gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 18‐20 (Ronse)

In spiegelbeeld gekoppelde driegevelwoningen in art‐decostijl,
daterend van 1939 en naar ontwerp van architect B. De Beurme.

burgerhuizen

interbellum

143482

Villa

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 5 (Ronse)

Villa eertijds horend bij de ernaast gelegen textielfabriek, gelegen in villa's
omhaagde en beboomde tuin afgesloten door middel van ijzeren hek (bouwkundig
erfgoed)
tussen bakstenen pijlers.

143483

Weverij La Doublure Renaisienne

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 7, 7A (Ronse)

Voormalige mechanische weverij zogenaamd "La Doublure
Renaisienne", van F. Trauwaert‐Van der Aa. Aanvraag tot bouw van
weverij, machinegebouw, ketelhuis, etcetera in 1909, uitbreiding in
1911 en 1914.

conciërgewonin voor WO I,
interbellum
gen, hekken,
hekpijlers,
machinezalen,
omheiningsmur
en, weverijen

143484

Villa van Cotonnière du Moulin

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 70 (Ronse)

Vrijstaand villaatje van achterliggend katoenbedrijf zogenaamd
"Cotonnière du Moulin", opgericht in 1923 door A. Dardenne.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143485

Villa

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat 75 (Ronse)

villa's
Alleenstaande villa in omhaagde tuin gebouwd als "maison de
campagne" voor V. en M. Raevens in 1932 naar ontwerp van architect (bouwkundig
erfgoed)
Henri Cuvelier.

interbellum

1482/1748

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

modernisme

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Cordier Richard (Ontwerper)

art deco

De Beurme B. (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

Cuvelier Henri (Ontwerper)
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143486

Pessemiersbrug

Ronse

Ronse

Saint‐Sauveurstraat zonder nummer
(Ronse)

Zogenaamde Pessemiersbrug, betonnen boogbrug over de spoorweg, bruggen,
balustrades
wederopgebouwd in 1922 na de vernieling tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Rijbaan geflankeerd door betonnen bogen en
voetpaden met betonnen leuningen. Aan de kant van de
Oudstrijderslaan, natuurstenen balustrade met dezelfde eenvoudige
siermotieven, en gietijzeren balustrade.

143487

Twee boerenwoningen

Ronse

Ronse

Savooistraat 106‐108 (Ronse)

boerenwoninge eerste helft
Twee boerenhuizen en één aangepast dienstgebouw in U‐vorm
19de eeuw
gegroepeerd op een gemeenschappelijk erf, minstens opklimmend tot n, hoeven,
schuren,
de eerste helft van de 19de eeuw.
waterpompen

vakwerkbouw

143488

Burgerhuis met art‐decogevel

Ronse

Ronse

Savooistraat 115 (Ronse)

Rijhuis met gele bakstenen gevel in late art‐decostijl, als verbouwing burgerhuizen
van een ouder huis met behoud van zadeldak (pannen), naar ontwerp
van S. Van Cauwenberghe van 1941.

art deco

143489

Dorpswoningen

Ronse

Ronse

Savooistraat 118 (Ronse)

Samenstel van twee dorpswoningen waarvan het rechter uit
geleemde vakwerkbouw, onder doorlopend zadeldak (pannen, nok
loodrecht op de straat).

dorpswoningen

143490

Weverij‐ververij en conciërgewoning

Ronse

Ronse

Savooistraat 131‐133 (Ronse)

Aan de Drieborrebeek, voormalig industrieel complex met
conciërgewoning. Voorheen weverij van L. Ruyffelaere, opgericht in
1909‐1910, vergroot in 1920 en 1922, laatstgenoemde na machtiging
tot inrichten van een ververij; in 1922 aangekocht door "Louis De
Wael en co".

conciërgewonin voor WO I,
interbellum
gen,
textielververijen
, weverijen

143491

Villa

Ronse

Ronse

Savooistraat 168 (Ronse)

villa's
Villa van industrieel R. Vandercoilden door R. Delgutte van 1937,
confer bouwplan en gevelsteentje, gebouwd bij de in 1930 opgerichte (bouwkundig
erfgoed)
fabriek zogenaamd "Tissage du Tunnel", gelegen tegenover het
voormalige station van Louise‐Marie en bij de spoorwegtunnel.

143492

Hoeve

Ronse

Ronse

Savooistraat 169 (Ronse)

Voormalige hoeve, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw,
gesloten erf toegankelijk via ijzeren hek aan bakstenen pijlers en
muur.

143493

Herberg en maalderij N.V. Molens
Verpoort

Ronse

Ronse

Savooistraat 174 (Ronse)

Voormalige herberg en maalderij, voorheen zogenaamd "N.V. Molens herbergen,
maalderijen,
Verpoort". Eertijds gelegen aan het spoorwegstation van Louise‐
opslagplaatsen
Marie. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak (pannen), uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

143495

Spoorwachtershuis

Ronse

Ronse

Savooistraat 189 (Ronse)

Eenvoudig spoorwachtershuis gelegen aan de spoorwegviaduct en
het verdwenen station van Louise‐Marie, daterend uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

tweede helft
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

143496

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Savooistraat 193 (Ronse)

Burgerhuis van vijf en één travee en twee bouwlagen onder
afgewolfd schilddak, gebouwd als woonhuis en werkplaats van G.
Planchon naar ontwerp van Albert Massez van 1924.

burgerhuizen,
werkplaatsen

143497

Café en veevoedersbedrijf Depriester

Ronse

Ronse

Savooistraat 195‐197 (Ronse)

Naar verluidt voormalig café en thans nog bestaand
veevoedersbedrijf Depriester. Groot burgerhuis en links aanleunende
arbeiderswoning van respectievelijk zes en twee traveeën onder
schilddak, van omstreeks 1925.

arbeiderswonin interbellum
gen, cafés,
veevoederfabrie
ken

143499

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Savooistraat 32 (Ronse)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
afgewolfd zadeldak (pannen); opgetrokken uit kleurrijke baksteen.

143500

Weverij Le Tilleul

Ronse

Ronse

Savooistraat 34 (Ronse)

Voormalige weverij zogenaamd "Le Tilleul", gebouwd in 1928 naar
ontwerp van architect Henri Cuvelier; uitbreiding in 1930 onder
leiding van dezelfde architect, onder meer bouw van magazijn,
ketelhuis, schoorsteen en een nieuwe weverij links naast de
bestaande.

1483/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

WO II

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

vakwerkbouw

interbellum

De Bie J. (Ontwerper)

Delgutte Raymond (Ontwerper)

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

interbellum

fabrieksschoors interbellum,
WO II
tenen,
ketelhuizen,
opslagplaatsen,
weverijen

Massez Albert (Ontwerper)

Cuvelier Henri (Ontwerper)
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143501

Burgerhuis met achterliggende weverij

Ronse

Ronse

Savooistraat 66 (Ronse)

143502

Herberg In den Hert

Ronse

Ronse

143503

Boerenwoning

Ronse

143504

Boerenhuis

143505

datering

stijl

Rijhuis vernieuwd naar ontwerp van S. Van Cauwenberghe in 1942‐ weverijen,
1943, met achterliggende voormalige mechanische weverij, eerst van burgerhuizen
Gebroeders De Roo later Victor De Roo, gebouwd in 1941 onder
leiding van architect B. De Beurme.

WO II

modernisme

Savooistraat 70 (Ronse)

Markant hoekhuis van twee bouwlagen onder schilddak, door middel herbergen
van muurankers gedateerd 1895.

vierde kwart
19de eeuw

Ronse

Savooistraat 83 (Ronse)

Boerenhuis onder zadeldak (pannen) met voortuintje, vermoedelijk
uit de 18de eeuw. Gecementeerde voor‐ en achtergevel met
schijnvoegen.

boerenwoninge 18de eeuw
n

Ronse

Ronse

Schavaart 1 (Ronse)

Voormalige hoeve, thans lokalen van de "VZW Jaren 80 vrienden".
Gerenoveerd en aangepast boerenhuis en haaks erop voormalige
thans sterk vervallen stallen; erf met gekasseide oprit afgesloten door
vernieuwd hek naast hoge populier met kapelletje.

boerenwoninge 20ste eeuw
n, hoeven,
stallen,
pijlerkapellen

Villa met dienstgebouw

Ronse

Ronse

Schavaart 4 (Ronse)

Villa met dienstgebouw in tuin daterend van circa 1920. Woonhuis op villa's
L‐vormige plattegrond en dienstgebouw in gelijkaardige baksteenstijl. (bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143506

Villa

Ronse

Ronse

Scherpenberg 11 (Ronse)

Villa in prachtige tuin van 11 hectare op de flank van de "Hootond".
Voorheen zomerverblijf van textielindustrieel A. Meulenyzer uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw.

priëlen,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw,
interbellum

143507

Gesloten hoeve

Ronse

Ronse

Schoonboeke 22 (Ronse)

Gerestaureerde hoeve van het gesloten type, vermoedelijk
opklimmend tot de 18de eeuw, op plaats van oudere hoeve, zie
kaartboek van 1684.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterputten,
gesloten hoeven

143508

Langgestrekte hoeve Shamrock

Ronse

Ronse

Schoonboeke 24 (Ronse)

Voorheen hoevetje van het langgestrekte type, reeds in kaart
gebracht in 1684, vanaf 1962 gerenoveerd tot villa. Tuin afgesloten
door ijzeren hek aan gewitte bakstenen pijlers.

hekken,
hekpijlers,
langgestrekte
hoeven

143509

Kapel

Ronse

Ronse

Schoonboeke zonder nummer (Ronse)

Bakstenen kapelletje met rondboogdeur onder zadeldak (bitumineuze betreedbare
dakbedekking), gedateerd in baksteen boven deur 1905.
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

143510

Villa in art deco

Ronse

Ronse

Schorissesteenweg 3 (Ronse)

Villa in art deco van circa 1935, in een beboomde tuin aan de beek,
toegankelijk via hek in aangepaste stijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

interbellum

143511

Boerenarbeiderswoning

Ronse

Ronse

Schorissesteenweg 46 (Ronse)

Afgelegen boerenarbeidershuis van vijf traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak (pannen) en bakhuis, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

boerenarbeider tweede helft
19de eeuw
swoningen,
bakhuizen

143512

Boerenarbeiderswoning

Ronse

Ronse

Schorissesteenweg 5 (Ronse)

Aan de straat, eind 19de‐eeuws boerenarbeidershuis van vier
traveeën onder zadeldak, met bakhuis.

boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
swoningen,
bakhuizen

143513

Burgerhuis en bedrijfsgebouw

Ronse

Ronse

Schorissesteenweg 62 (Ronse)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met
bijhorend bedrijfsgebouw, vermoedelijk uit het eerste kwart van de
20ste eeuw.

werkplaatsen,
burgerhuizen

143514

Villa

Ronse

Ronse

Schorissesteenweg 80 (Ronse)

Bakstenen villaatje van één bouwlaag onder groot schilddak (pannen) villa's
met dakkapellen, uit het interbellum.
(bouwkundig
erfgoed)

1484/1748

typologie

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

plantensoort

context

persoon
De Beurme B. (Ontwerper), Van
Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)

art deco
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143515

geheel van vier gekoppelde burgerhuizen

Ronse

Ronse

Sint‐Cornelisstraat 35‐41 (Ronse)

Ensemble van vier woningen in spiegelbeeldschema, twee traveeën
en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen (leien),
gebouwd in opdracht van A. Dopchie‐Willequet volgens
bouwaanvraag van 1911. Nummer 35 met bewaard achterhuis,
toegevoegd in 1926.

burgerhuizen

voor WO I,
interbellum

143516

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Sint‐Cornelisstraat 65 (Ronse)

burgerhuizen
Bakstenen rijwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw
vermeldenswaard door de sgraffitopanelen met gestileerde art‐
nouveaubloemmotieven en centrale medaillon met vrouwenhoofdje.

143517

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Sint‐Hermesstraat 1 (Ronse)

In kern een woning uit de eerste helft van de 19de eeuw, van vier
traveeën en twee bouwlagen met eenvoudige rechthoekige vensters
en links zijrisaliet, volgens bouwplan van 1942 "gerestaureerd" na
oorlogsschade naar ontwerp van architect Albert Massez.

143518

Dekenij

Ronse

Ronse

Sint‐Hermesstraat 2 (Ronse)

burgerhuizen
Oorspronkelijk bepleisterde en geschilderde voorgevel van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gerestaureerd in 1898
naar ontwerp van architect J. Goethals (Aalst). Volgens bouwplan van
1934 aangepaste voorgevel naar ontwerp van architect R. Delgutte.

143520

Estaminet en winkeltje Uutvercoren

Ronse

Ronse

Sint‐Martensplein 6 (Ronse)

Voormalige estaminet "'t Zwart Paard" en winkeltje, sinds 1958
zogenaamd "Uutvercoren". Laag hoekgebouw (vroeger twee
woningen) van het spievormig huizenblok tussen de oude, vroegere
Kerkhofstraat en het kerkhof, in kern vermoedelijk het oude
grafmakershuisje afgebeeld op de kaart van 1684, minstens
opklimmend tot de 17de eeuw.

cafés, winkels

143519

Gedesaffecteerde parochiekerk Sint‐
Martinus

Ronse

Ronse

Sint‐Martensplein 9‐10 (Ronse)

Kerk in lokale gotische baksteenstijl uit de 15de eeuw,. Vierkante
westtoren met kenmerkende achthoekige bekroning, tweebeukige
hallenkerk en drie zuidelijke kapellen. Als gevolg van de
bevolkingstoename eind 18de eeuw uitbreiding met een derde
zuidbeuk in plaats van kapellen in 1807 en bouw in 1829 van een
imposant transept en onderkelderd koor met sacristie en
vergaderzaaltje in strenge classicistische stijl volgens plannen van
architect L. Roelandt.

parochiekerken 15de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

gotiek,
classicisme

143521

Neoclassicistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 11 (Ronse)

Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

neoclassicisme

143522

Spijshuis In den Armen Duivel

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 16 (Ronse)

In kern twee 19de‐eeuwse rijhuizen, later samengevoegd en volgens restaurants,
winkels
bouwaanvraag in 1933 voorzien van huidige winkelpui en rechts
poort met zwarte en rode faïencetegels, gesigneerd "Cordier Renaix"
in rechter penant.

143523

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 25 (Ronse)

Voormalige pastorie met ommuurde tuin van de Sint‐
Martinusparochie gebouwd in 1886 in historiserende stijl. Ingeplant
op dezelfde locatie als de oude pastorie (zie kaartboek van 1684) op
de zuidoostelijke hoek van het voormalig kerkhof.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs,
pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en

143524

Stadswoning met winkelpui

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 4 (Ronse)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen), volgens bouwvergunning heropgebouwd in 1877 en in
1927 voorzien van drieledige houten winkelpui.

stadswoningen, vierde kwart
winkels
19de eeuw,
interbellum

143525

Stadswoning met winkelpui

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 7 (Ronse)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak,
uit midden 19de eeuw.

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

1485/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

Massez Albert (Ontwerper), Van
Boeckel Lodewijk junior
(Ontwerper)

burgerhuizen, eerste helft
schoenfabrieke 19de eeuw, WO
II
n

tweede kwart
19de eeuw

't Kindt J.M. (Ontwerper),
Delgutte Raymond (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper),
Royers Jean Baptiste (Ontwerper)

17de eeuw

eerste helft
19de eeuw

Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper), Buels (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper), Missu
F.E. (Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Van Hasselt J.
(Ontwerper)

19de eeuw,
interbellum

Bruneel Frédéric Auguste
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

143526

Stadswoning met winkelpui

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 8 (Ronse)

Rijwoning van drie traveeën en twee hogere bouwlagen onder
zadeldak, uit de jaren 1860.

winkels,
derde kwart
stadswoningen 19de eeuw

143527

Neoclassicistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat 9 (Ronse)

Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie en een halve
bouwlaag onder zadeldak (leien), uit midden 19de eeuw.

burgerhuizen

143528

Oorlogsmonument ontworpen door
Valentin Vaerwyck

Ronse

Ronse

Sint‐Martensstraat zonder nummer
(Ronse)

oorlogsgedenkt interbellum
Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers naar ontwerp van
ekens
architect Valentin Vaerwyck werd op 3 juni 1923 onthuld. Het
beeldhouwwerk werd uitgevoerd door Godried Devreese uit
Schaarbeek en Oscar Sinia, de aannemer was Bruxelman uit Ledeberg.

143529

Auberge Sint Sebastien

Ronse

Ronse

Sint‐Pietersnieuwstraat 36‐38 (Ronse)

Voormalig geboortehuis van Dr. Ovide Decroly (zie bronzen
gedenkplaat op hekpijler), thans "Auberge Sint‐Sebastien". In 1937,
verkoop van het huis en verbouwing in 1942 in villastijl naar ontwerp
van architect R. Cordier, sinds 1956 door brouwerij Rodenbach
ingericht als café en lokaal van de "Royal Antique Gilde St.Sebastien"
met overbouwde staande wip achteraan.

arbeiderswonin WO II, 19de
eeuw
gen,
gedenktekens,
herbergen,
schietstanden,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143530

Technisch Instituut Depoorter

Ronse

Ronse

Sint‐Pietersnieuwstraat 6 (Ronse)

Voormalig Sint‐Vincentiusgesticht sinds 1928 Glorieux Instituut met
klooster van de broeders van Goede Werken, sinds 1888 broeders van
Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes genoemd, lagere school en Technisch
Instituut Depoorter.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
lagere scholen,
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143531

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Spillegem 15 (Ronse)

burgerhuizen
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen) gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in plaats van
twee huisjes.

143532

Neoclassicistisch herenhuis

Ronse

Ronse

Spillegem 20 (Ronse)

Neoclassicistisch herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen,
thans met plat dak, volgens bouwvergunning gereconstrueerd in
1867 door industrieel I. Cambier‐De Raedt; achterin aanpalende
textielfabriek.

derde kwart
herenhuizen,
gebouwen voor 19de eeuw
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

143533

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Spillegem 22 (Ronse)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met kern
uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangepast in de jaren 1860.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

143534

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Spillegem 24 (Ronse)

Ontpleisterd bakstenen burgerhuis van drie traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak (pannen), uit het derde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143535

Stadswoning

Ronse

Ronse

Spillegem 26 (Ronse)

Oorspronkelijk 19de‐eeuws rijhuis met vernieuwde voorgevel volgens stadswoningen 19de eeuw, WO
bouwplan van 1943 naar ontwerp van architect L. De Wilde.
II

143536

Hoekhuis met café

Ronse

Ronse

Spillegem 28 (Ronse)

cafés
Typisch afgeschuind hoekpand, voormalig café, met thans
beschilderde bakstenen gevels geritmeerd door getoogde vensters op
dorpels en halve venstertjes in het hoofdgestel, uit eind 19de eeuw.

1486/1748

datering

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Devreese Godefroid (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Cordier Richard (Ontwerper)

neogotiek
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

Cordier Richard (Ontwerper), De
Wilde Maurice (Ontwerper),
Leenknegt Michiel (Ontwerper),
Suys Léon Pierre (Ontwerper), Van
Laethem Albert (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Wilde Leo (Ontwerper)
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143537

Boerenarbeiderswoning

Ronse

Ronse

Spinessenberg 4 (Ronse)

Voormalig klein boerenarbeidershuis in leembouw, vermoedelijk uit
de 17de eeuw en recent gerenoveerd.

boerenarbeider 17de eeuw
swoningen

vakwerkbouw

143538

Eclectisch hoekhuis

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 1 (Ronse)

Eclectisch hoekhuis met aanhorigheden van circa 1900. Voorgevel
van drie traveeën en twee bouwlagen tussen de twee straten.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

143539

Bedrijfsgebouwen N.V. Uttexbel

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 107, 113 (Ronse)

Fabriekscomplex zogenaamd "N.V. Utexbel". Oprichting van de
"Teinturerie, Retorderie Léon Lagache" in 1909‐1910. Enkele jaren
later oprichting van de spinnerij van Henri Lagache. Na de krisis van
1929 overgenomen door de "Société Générale" en omgedoopt in
"Utexbel" (Usines Textiles Réunies de Belgique).

fabrieksschoors voor WO I,
interbellum
tenen,
kantoorgebouw
en, ketelhuizen,
opslagplaatsen,
spinnerijen,
textielververijen
, weverijen

143540

Sporttereinen Park Lagache

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 115 (Ronse)

Sporttereinen aangelegd onder invloed van Henri Lagache in 1923
naast zijn fabriek, met onder meer tennisveld, zwembad en
schietstand met staande wip.

schietstanden, interbellum
sportterreinen,
zwembaden

143541

Villa

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 119 (Ronse)

Villa volgens bouwplan van 1934 getekend door C. Vanden Bossche,
dak vermoedelijk pas opgetrokken in 1940.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143542

Lagere school

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 32, 36 (Ronse)

Voormalige lagere school, voorheen zogenaamd "aangenomen lagere lagere scholen
school van de Zonnestraat". Typische schoolarchitectuur uit einde
19de eeuw.

143543

Hoekcomplex

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 76‐78, Victor
Lagachestraat 31 (Ronse)

Hoekcomplex uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met afgekante
hoektravee met deur en uitlopend in dakvenster.

143544

Café en winkel

Ronse

Ronse

Spinstersstraat 80, 84, Victor
Lagachestraat 30 (Ronse)

cafés, winkels, eerste helft
Voormalig café zogenaamd "Au Faubourg du Parc", "Chez Tr. De
Bisschop", winkelhuis en woonhuis, vermoedelijk uit het eerste kwart stadswoningen 20ste eeuw
van de 20ste eeuw.

143545

Feestpaleis ‐ Volkshuis ‐ De Verbroedering Ronse

Ronse

Stationsstraat 21 (Ronse)

Imposant complex met café, feestzaal en burelen van de socialistische
coöperatieve "De Verbroedering ‐ La Fraternelle" opgericht
28.12.1896 in de Beukenlaan. Sinds 1907 in de zogenaamde "oude
Verbroedering" in de Joseph Ferrantstraat met danszaal, café en
bakkerij, in 1925 verhuisd naar huidige locatie.

143546

Gekoppelde stadswoningen

Ronse

Ronse

Stationsstraat 23‐25 (Ronse)

stadswoningen vierde kwart
Ensemble van twee identieke rijhuizen van drie traveeën en drie
19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak met centraal getrapt dakvenster, uit eind
19de eeuw.

143547

Neotraditioneel winkelhuis

Ronse

Ronse

Stationsstraat 26 (Ronse)

Voormalige "Imprimerie‐Lithografie Du Bon Marché ‐ Antoine
Courtin", opgericht in 1881, later "Drukkerij Leherte‐Courtin",
"Papeterie commerciale et industriëlle L. Derenoncourt‐Leherte",
thans "Papeterie‐geschenken Derenoncourt".

winkels

voor WO I,
interbellum

143548

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Stationsstraat 7 (Ronse)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
(pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143549

Villa

Ronse

Ronse

Stooktstraat 249 (Ronse)

Villa met omringende tuin gebouwd voor Mevr. Lacompte‐Pessemier villa's
in 1939 naar ontwerp van architect G. Henderick (Gent).
(bouwkundig
erfgoed)

1487/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

interbellum

Vanden Bossche C. (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

stadswoningen eerste helft
20ste eeuw

bioscopen,
cafés,
feestzalen,
volkshuizen

BARO (Ontwerper), Bauwens
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

interbellum

neotraditioneel,
art deco

Henderick Geo (Ontwerper)
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143550

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

Ronse

Ten Houte 18 (Ronse)

Hoeve met losse bestanddelen rondom gekasseid erf. Boerenhuis van boerenwoninge
anderhalve bouwlaag onder afgewolfd schilddak.
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143552

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Veemarkt 27A (Ronse)

Rijwoning van het enkelhuistype, twee traveeën en twee bouwlagen
onder mansardedak (pannen), op de plint gesigneerd: "S. Van
Cauwenberghe/ architecte" volgens bouwplan van 1938.

143551

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Veemarkt 3‐4, 7‐10, 11‐13 (Ronse)

Rij arbeidershuisjes op hoger straatniveau. Enkelhuizen van twee
arbeiderswonin derde kwart
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. gen
19de eeuw

143553

Notariswoning in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Verlorenstraat 16 (Ronse)

notariswoninge interbellum
Voormalige brouwerij Arsène Cambier, volgens bouwplan in 1928
omgevormd tot woning in opdracht van notaris L. Cambier. Achterin, n, hekken
voormalig brouwerijgebouw met aan de straat palende vroegere
portierswoning en ijzeren hek.

143554

Mechanische weverij Jean Cambier

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 18‐20, 40‐48 (Ronse)

Mechanische weverij Jean Cambier, hier vermoedelijk opgericht eind
19de eeuw, uitgebreid in 1910, en met belangrijke bouwcampagnes
in de loop van de jaren 1920 en 1940. Bureelgebouw in nieuwe
zakelijkheid door A. De Gavre uit 1945.

fabrieksschoors
tenen,
kantoorgebouw
en, spinnerijen,
textielververijen
, weverijen

modernisme
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
WO II, na WO II

De Gavre Antoine (Ontwerper),
Massez Albert (Ontwerper)

143555

Burgerhuis in art‐decostijl

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 21 (Ronse)

Burgerhuis in art‐decostijl met klassieke enkelhuisopstand en
gecementeerd parement, volgens bouwplan van 1929 naar ontwerp
van architect H. Cuvelier.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143556

Burgerhuizen

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 27‐29 (Ronse)

Achterin gelegen burgerhuizen met voortuintjes afgesloten door
ijzerwerk en fraai hek, bij nummer 29 volgens bouwplan van 1934.

burgerhuizen,
hekken

interbellum

143557

Twee burgerhuizen

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 37, 41 (Ronse)

Twee haast identieke burgerhuizen in neo‐Lodewijk XVI‐stijl, volgens burgerhuizen
bouwplannen beiden gebouwd voor A. Vandenhende naar ontwerp
van architect H. Cuvelier, respectievelijk van 1929 (zie plintopschrift)
en 1928.

interbellum

beaux‐artsstijl

Cuvelier Henri (Ontwerper)

143558

Villa

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 4 (Ronse)

Villa volgens bouwplan gebouwd voor R. Boursier in 1936 naar
ontwerp van architect S. Van Cauwenberghe. Baksteenbouw met
beraapte partijen drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143559

Burgerhuis en magazijn

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 5 (Ronse)

opslagplaatsen, interbellum
Burgerhuis en magazijn, volgens bouwplan van 1927 naar ontwerp
burgerhuizen
van architect L. Van Laethem. Enkelhuis opgetrokken uit bak‐ en
natuursteen en gemarkeerd door drielichten, een erker en bekronend
gebogen dakvenster in linker travee.

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)

143560

Burgerhuis uit 1934

Ronse

Ronse

Viermaartlaan 9 (Ronse)

burgerhuizen
Burgerhuis van 1934 naar ontwerp van architect R. Delgutte.
Voorgevel met enkelhuisopstand en drie bouwlagen, opgetrokken uit
donkere baksteen in decoratief metselverband.

Delgutte Raymond (Ontwerper)

143561

Semigesloten hoeve

Ronse

Ronse

Vlamingenweg 66 (Ronse)

boerenwoninge tweede kwart
Semigesloten hoeve met drie gewitte vleugels op gepikte plint
19de eeuw
gegroepeerd rondom erf afgesloten met ijzeren hek. Volgens midden n, hoeven,
wagenhuizen
19de‐eeuwse kaarten oorspronkelijk met losse bestanddelen,
namelijk woonhuis en erop ten westen dienstgebouw.

143562

Weverij Tissage Mécanique du Prinskouter Ronse

Ronse

Voorzienigheidsstraat 27, 27A‐B (Ronse)

Voormalige weverij zogenaamd "Tissage Mécanique du Prinskouter". weverijen
Gesticht in 1907 door de Felix Carteus en de familie Gheerolfs. Oudste
gedeelte in Langehaag onder zeven sheddaken en met blinde
bakstenen straatgevel. Uitbreiding in 1923 naar ontwerp van
architect L. Van Laethem met vleugel in Voorzienigheidsstraat onder
vier sheddaken.

1488/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

interbellum

interbellum

voor WO I,
interbellum

plantensoort

context

persoon

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

art deco

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

Van Laethem Ludovicus
(Ontwerper)
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143563

Pachthof van Waeyenberghe

Ronse

Ronse

Waaienberg 7 (Ronse)

boerenwoninge tweede kwart
In de straatbocht gelegen grote gesloten hoeve. Huidige
19de eeuw,
n, schuren,
hoevegebouwen van onbeschilderde baksteen met overstekende
zadeldaken (pannen en kunstleien), opgetrokken rondom gekasseide gesloten hoeven derde kwart
19de eeuw
binnenplaats, toegankelijk via rechthoekige inrijpoort naast het
woonhuis.

143564

Directeurswoning en koetshuis van
mechanische weverij Léon Cambier

Ronse

Ronse

Watermolenstraat 11‐13 (Ronse)

Voormalige directeurswoning en koetshuis van de in 1980 gesloopte directeurswonin derde kwart
19de eeuw
gen,
"Mechanische weverij Léon Cambier", oorspronkelijk gebouwd
volgens bouwvergunning van 1865 door B. Béatse bij zijn fabriek op koetshuizen
de Molenbeek. Burgerhuis van vier traveeën en twee hoge bouwlagen
onder tentdak. Links aanpalende voormalige dienstgebouwen en
koetshuis, het laatste volgens bouwvergunning van 1866.

143565

Herenhuis van 1911

Ronse

Ronse

Wijnstraat 10 (Ronse)

Herenhuis met garage gebouwd in 1911 door de industriële familie
Delhaye. Art‐nouveau‐getinte voorgevel met gemarkeerd links risaliet
met bekronende puntgevel; faiencetegeltableaus met met attributen
van handel en nijverheid; jaarsteentje "anno 1911" in top.

143566

Woning van Dr. Hermes Van Wynghene

Ronse

Ronse

Wijnstraat 12 (Ronse)

burgerhuizen
Voormalige woning van Dr. Hermes Van Wynghene, raadsheer van
Keizer Karel, volgens archiefdocumenten door zijn zoon in 1586
"gereconstrueerd". Vanaf begin 17de eeuw zogenaamd "Huis van
Cuerne" naar de eigenaar Jean de Tollenaere, heer van Cuerne,
gehuwd met de dochter van H. Van Wynghene. Woonhuis met oude,
vermoedelijk eind 16de‐eeuwse kern op L‐vormige plattegrond, in de
eerste helft van de 19de eeuw aangepast in empirestijl.
Gecementeerde achtertrapgevel.

vierde kwart
16de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

143567

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Wijnstraat 16 (Ronse)

burgerhuizen
Burgerhuis met verbouwde winkelpui, vier traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de
eeuw, volgens archiefdocumenten verbouwd in 1909.

tweede helft
19de eeuw

143568

Twee stadswoningen

Ronse

Ronse

Wijnstraat 25‐27 (Ronse)

Twee rijhuizen met oude kern en doorlopend steil zadeldak (pannen). stadswoningen eerste helft
19de eeuw

143569

Poortgebouw en magazijn

Ronse

Ronse

Wijnstraat 4 (Ronse)

Voormalig poortgebouw (?) op sluitsteen gedateerd 1699 en
voorzien van een wapenschild, volgens A. Cambier van kanunnik
Vynckier van het Sint‐Hermeskapittel, volgens kadastergegevens
circa 1865 achteraan uitgebreid met een magazijn door D. Haillez,
circa 1900 stoomververij en katoenweverij "J. en A. Dopchie et
soeurs".

opslagplaatsen, vierde kwart
17de eeuw,
poorten
(bijgebouwen) derde kwart
19de eeuw

143570

Directeurswoning Dopchie

Ronse

Ronse

Wijnstraat 40 (Ronse)

Herenhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd volgens bouwaanvraag
van 1870 door de industrieel Pierre Dopchie‐Crocq, één van de vijf
broers Dopchie, die zich sinds de tweede helft van de 19de eeuw
vanuit Ath in Ronse vestigde.

derde kwart
hekken,
19de eeuw,
siertuinen,
interbellum
weverijen,
directeurswonin
gen,
wintertuinen

143571

Herenhuis

Ronse

Ronse

Wijnstraat 42‐44 (Ronse)

Oorspronkelijk één woning met oudere kern op vierkante plattegrond gebouwen voor eerste helft
19de eeuw, WO
textiel‐ en
met binnenplaats, minstens opklimmend tot de eerste helft van de
lederwarenprod I
19de eeuw.
uctie,
herenhuizen

143572

Stadswoning

Ronse

Ronse

Wijnstraat 46 (Ronse)

Diephuis met oude kern in gevelsteen gedateerd 1651, aangepast met stadswoningen 19de eeuw,
derde kwart
lijstgevel in de 19de eeuw. Drie traveeën en twee en een halve
17de eeuw
bouwlaag onder links afgeschuind dak.

143573

Winkelpand

Ronse

Ronse

Wijnstraat 49 (Ronse)

Gelegen aan de hoek met Schipstraat. Winkelpand met typische
afgeschuinde hoektravee met bekronend getrapt dakvenster, tien
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens
bouwvergunning heropgebouwd in 1886.

1489/1748

typologie

garages,
herenhuizen,
koetshuizen,
veranda's

winkels

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

traditioneel,
empire

neoclassicisme,
art deco

Beirnaert Henri (Ontwerper),
Cuvelier Henri (Ontwerper),
Helman Céramiques d'Art
(Ontwerper)
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143574

Herenhuis

Ronse

Ronse

Wijnstraat 54 (Ronse)

Herenhuis van de industrieel J.B. Dopchie‐Delhaye die zich in 1851
vanuit Ath in Ronse vestigde. Bepleisterde en witgeschilderde
voorgevel volgens bouwvergunning van 1865, vier traveeën en drie
bouwlagen onder schilddak.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

143575

Burgerhuis met winkelpui

Ronse

Ronse

Wijnstraat 6 (Ronse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
(pannen) uit de eerste helft van de 19de eeuw, met vlechtingen in
linker zijgevel wijzend op oudere kern. Winkelpui uit de jaren 1920.

burgerhuizen,
winkels

eerste helft
19de eeuw,
interbellum

143576

Vis‐ en groentenwinkel

Ronse

Ronse

Wijnstraat 64 (Ronse)

Winkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak winkels
met poortrisaliet, volgens bouwvergunning in 1909 voorzien van
nieuwe voorgevel in opdracht van A. Bisman‐Ghys. Opmerkelijk
parement van witte en gele faiencetegels verrijkt met kleurrijke
tegeltableaus met vissen en fruitkorf.

143577

Hoekcomplex met twee winkels

Ronse

Ronse

Wijnstraat 68‐70 (Ronse)

Hoekcomplex met twee winkels, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Gepleisterd en geschilderd parement met aan de Wijnstraat
rechthoekige omlijste vensters met sluitsteen en aflijnend
hoofdgestel.

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

143578

Steegbeluik uit 1895

Ronse

Ronse

Willocqsteegje 1‐16 (Ronse)

Eenzijdig bebouwd steegbeluik tussen de Abeelstraat en Charles
Vandendoorenstraat met overbouwde doorgangen respectievelijk in
nummer 16 en 11. Vijftien huisjes gebouwd in 1895 door weduwe A.
Willocq. Geplaveide steeg met greppel langs blinde muur.

beluiken

143579

Hotel

Ronse

Ronse

Winston Churchillplein 4‐5 (Ronse)

Bakstenen hoekcomplex in eclectische stijl uit eind 19de eeuw, zeven hotels
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met drie getrapte
dakvensters.

143580

Station Ronse met goederenloods en
telefoon‐ en telegraafkantoor

Ronse

Ronse

Winston Churchillplein 6 (Ronse)

Het stationsgebouw van Ronse is een middelgroot station in
neoclassicistische stijl, oorspronkelijk in 1841 te Brugge opgericht
naar het ontwerp van Architect Payen en in 1881 naar Ronse
verplaatst. Ten noordoosten van het stationsgebouw bevindt zich een
goederenloods; ten westen het voormalig telefoon‐ en
telegraafgebouw.

143581

Villa

Ronse

Ronse

Wodecqstraat 143 (Ronse)

143582

Villa 1938

Ronse

Ronse

143583

Hoeve met losse bestanddelen

Ronse

143584

Boerenburgerhuis en Onze‐Lieve‐
Vrouwkapel

143585

Villa

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

opslagplaatsen,
stationsgebouw
en,
telefooncentral
es,
telegraafkantor
en

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

neoclassicisme

Dupont V. (Ontwerper), Payen
Auguste (Ontwerper)

Bovenop de heuvel zogenaamd Clairmont ingeplante grote villa in
ruime tuin met mooi vergezicht gebouwd in opdracht van de heer
Capelle Henry de Faveaux in 1952 naar ontwerp van architecten Ch.
en G. Hoge. Anglo‐Normandische cottagestijl met imitatievakwerk.

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

cottagestijl

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)

Wodecqstraat 15 (Ronse)

Imponerende villa van 1938 gebouwd in opdracht van G.
Debodinance naar ontwerp van architect J. Vandenbossche, zie
bouwaanvraag en gevelsteen in plint. Typische verspringende
volumewerking met platte daken en hoog zadeldak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Ronse

Wodecqstraat 23 (Ronse)

Hoeve met losse bestanddelen, uit de 19de eeuw. Door oude linde
beschaduwd ijzeren ingangshek.

boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

Ronse

Ronse

Wodecqstraat 33 (Ronse)

Schuin ingeplant boerenburgerhuis van vier traveeën en anderhalve
bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat),
vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Bijhorende Onze‐Lieve‐Vrouwekapel aan de straat, eveneens uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

boerenburgerhu tweede helft
izen,
19de eeuw
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

Ronse

Ronse

Wolvestraat 100 (Ronse)

villa's
Ruime villa gebouwd in opdracht van textielindustrieel Laemont‐
(bouwkundig
Delcoigne in 1933 naar ontwerp van architect A. Massez.
erfgoed)
Witgeschilderde bakstenen villa, haaks ingeplant op de straat, met
geknikt leien dak, centrale ingangspartij opgetrokken als puntgevel en
veelhoekig uitgebouwde hoektorentjes.
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interbellum

Vandenbossche José (Ontwerper)

Massez Albert (Ontwerper)
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143586

Textieldrukkerij De Nieuwe Leie

Ronse

Ronse

Wolvestraat 37 (Ronse)

Eerste fabriek, spinnerij, weverij en ververij, opgericht door J. Van Ex‐
Toelen in 1911. Binnen de herbestemde site resteren vandaag nog
enkele markante onderdelen van het fabriekscomplex, zoals een klein
deel van de gebouwen onder sheddaken, de voormalige
machinekamer en ketelhuis.

eerste helft
ketelhuizen,
machinezalen, 20ste eeuw,
voor WO I
spinnerijen,
textielververijen
, weverijen

143587

Drie burgerhuizen

Ronse

Ronse

Wolvestraat 42‐46 (Ronse)

Drie aaneensluitende woningen van twee bouwlagen onder
mansardedak (kunstleien), naar ontwerp van architect M. Tock van
1924 en 1926, volgens bouwaanvragen en gevelsteen (1925) in plint
bij nummers 44 en 46.

burgerhuizen

interbellum

143588

Villa

Ronse

Ronse

Zandstraat 22 (Ronse)

Villa waarvoor bouwaanvraag van 1927. Voormalig buitenhuis van
twee bouwlagen onder afgewolfd dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143589

Burgerhuis en koffiebranderij Sint‐Hermes Ronse

Ronse

Zonnestraat 17 (Ronse)

Burgerhuis veranderd naar ontwerp van architect S. Van
Cauwenberghe volgens plan van 1941. Typische gele bakstenen gevel
van drie bouwlagen met enkelhuisopstand; deur met ijzerwerk
gesigneerd O. en A. Dufour. Achterliggend bedrijfsgebouw,
oorspronkelijk sedert 1933 groothandel van koloniale waren, vanaf
de jaren 1950 koffiebranderij.

koffiebranderije WO II, na WO II
n,
opslagplaatsen,
burgerhuizen

Van Cauwenberghe Siméon
(Ontwerper)

143590

Directeurswoning

Ronse

Ronse

Zonnestraat 18 (Ronse)

Voormalige woning Victor Derudder, directeur van het erachter
gelegen voormalige textielbedrijf Derudder, opgericht in 1904.
Herenhuis vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
aangepast naar ontwerp van architect A. Massez van 1923.

directeurswonin vierde kwart
gen
19de eeuw,
interbellum

Massez Albert (Ontwerper)

143591

Rij arbeiderswoningen

Ronse

Ronse

Zonnestraat 183‐201 (Ronse)

Rij eenvoudige arbeiderswoningen van twee bouwlagen,
vermoedelijk gebouwd voor mevrouw Joly‐Van Hove in 1888.

arbeiderswonin vierde kwart
gen
19de eeuw

143592

Villa en weverij L'Aurore en
textieldrukkerij Usines Andre Leroy

Ronse

Ronse

Zonnestraat 215‐217 (Ronse)

Villa en voormalige weverij zogenaamd "L' Aurore" en textieldrukkerij
zogenaamd "Usines Andre Leroy" opgericht in het eerste kwart van de
20ste eeuw, bouwvergunningen in 1921, 1924, 1930 en 1946,
laatstgenoemde vergroting onder leiding van ingenieur L. Verboven
en architect A. Coosemans (Etterbeek). Villa van 1925 naar ontwerp
van R. Cordier.

fabrieksschoors interbellum, na
WO II
tenen,
textieldrukkerije
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
weverijen

143593

Lokalen Christen Volksbond

Ronse

Ronse

Zonnestraat 27 (Ronse)

cafés,
Bepleisterde en witgeschilderde gevel van negen traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Gevelaanpassingen feestzalen,
vermoedelijk uit de jaren 1920. Erachter gelegen feestzaal van 1912. volkshuizen

143594

Villa Diane

Ronse

Ronse

Zonnestraat 319 (Ronse)

Modernistische villa met vrij strakke vormgeving gebouwd in
opdracht van C. De Pauw naar ontwerp van R. Delgutte in 1938.
Onderkelderd bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder plat
dak.

143595

Herenhuis

Ronse

Ronse

Zonnestraat 365 (Ronse)

Alleenstaand bakstenen herenhuis van twee bouwlagen onder
herenhuizen
schilddak (pannen) met ijzeren nokbekroningen. Oudste kern (drie
rechter traveeën) van 1926, volgens bouwaanvraag in 1936
veranderd en uitgebreid met licht uitspringende travee naar ontwerp
van Lesceux.

143596

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Altijddurende Bijstand

Ronse

Ronse

Zonnestraat 514 (Ronse)

Parochiekerk van de wijk Klijpe, gelegen eind van de Zonnestraat.
Bakstenen kerk gebouwd naar ontwerp van architect R. Van Houtte
van 1953; eerstesteenlegging 13 oktober 1957.

143597

Woon‐ en handelspand

Ronse

Ronse

Zonnestraat 58‐60 (Ronse)

burgerhuizen,
Woon‐ en handelspand naar ontwerp van 1940 van P. Goolaerts,
confer bouwaanvraag en gevelsteen van 1941. Gebouwd in opdracht winkels
van J. T'Kint voor zijn achterliggend bedrijf.
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datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Tock Marcel (Ontwerper)

Coosemans A. (Ontwerper),
Cordier Richard (Ontwerper),
Verboven L. (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

opslagplaatsen, interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
garages
interbellum

parochiekerken na WO II

WO II

modernisme

Delgutte Raymond (Ontwerper)

Lesceux (Ontwerper)

Leenknegt Jan (Ontwerper), Van
Houtte Raoul (Ontwerper)

Goolaerts P. (Ontwerper)
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143598

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Zuidstraat 1 (Ronse)

Oorspronkelijk burgerhuis in neo‐Lodewijk XVI‐stijl gebouwd in in
opdracht van Ameels‐Guisset in plaats van een bepleisterd 19de‐
eeuws huis volgens bouwplan van 1929 naar ontwerp van architect A.
Massez.

burgerhuizen, interbellum
garages,
omheiningsmur
en

143599

Feestzaal Patria

Ronse

Ronse

Zuidstraat 10 (Ronse)

Voormalige feestzaal van de Franstalige katholieke kring zogenaamd feestzalen
"Patria" gebouwd in 1888 door burgemeester E. De Malander die zelf
de plannen zou opgesteld hebben en laten tekenen door
stadsarchitect I. De Pauw.

143600

Neoclassicistisch burgerhuis

Ronse

Ronse

Zuidstraat 11 (Ronse)

Neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

143601

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Zuidstraat 2 (Ronse)

Oorspronkelijk rijwoning met oude L‐vormige kern en voorgevel in
Spillegem, bij het openen van de Zuidstraat eerst met blinde zijgevel
aan de nieuwe straat, begin 20ste eeuw voorzien van een
neotraditionele bak‐ en hardstenen top‐en lijstgevel achter hoge
tuinmuur.

burgerhuizen, eerste helft
omheiningsmur 19de eeuw,
voor WO I
en

143602

Burgerhuis

Ronse

Ronse

Zuidstraat 20 (Ronse)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand, vier traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder pannen zadeldak, uit de jaren 1880.

143603

Villa van 1907

Ronse

Ronse

Zuidstraat 25 (Ronse)

Deels vrijstaande villa, gebouwd in 1907 door gemeentesecretaris E.
Degand‐Dopchie, in 1913 uitgebreid met een garage achteraan, sinds
1983 "Hostellerie Lou Pahou". Tuin aan het Kerkplein afgezet door
fraaie ijzeren hekken aan dito pijlertjes.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143604

Au Soulier d'Or

Ronse

Ronse

Zuidstraat 41 (Ronse)

Eind 19de‐eeuws burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen
onder zadeldak. Volgens bouwplan van 1941 verbouwde pui naar
ontwerp van architect J. Vandenbossche.

burgerhuizen,
winkels

143605

Neoclassicistische burgerhuizen

Ronse

Ronse

Zuidstraat 49, 53 (Ronse)

burgerhuizen
Gelijkaardige neoclassicistische burgerhuizen van vier traveeën en
drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de
19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

143606

Eclectisch herenhuis

Ronse

Ronse

Zuidstraat 9 (Ronse)

Voorgevel met voornamelijk neogotische en art‐nouveauvormgeving, herenhuizen
zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met
klimmende dakkapellen, rechts boven de plint gesigneerd en
gedateerd: "A. Massez, architecte, Renaix, 1904".

voor WO I

eclecticisme

143610

Wegkruis

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Buitenstraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

Arduinen kruis uitgewerkt als een boomstam en omringd door
gietijzeren hek.

hekken,
wegkruisen

vierde kwart
19de eeuw

143631

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van VII Weeën

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Kapelstraat 60 (Sint‐Gillis‐Waas)

Neogotisch, bakstenen gebouw in 1878 opgetrokken ter vervanging
van haar voorgangster van 1804 en het ommegangkapelletje van
1721, opgericht door de paters recolletten. De kapel bestaat uit een
rechthoekig beukje van twee traveeën en een lager en smaller
rechthoekig koor.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

143654

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaart

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Klingedorp 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

Niet‐georiënteerde neogotische pseudobasiliek uit 1848 naar
ontwerp van architect Jan De Somme‐Servais. Het voormalige
kerkhof, gelegen achter het koor werd in 1971 verwijderd en
vervangen door een parkeerplaats.

parochiekerken tweede kwart
19de eeuw

143655

Gemeentehuis

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Klingedorp 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

gemeentehuize tweede helft
Dubbelhuis met gecementeerde en geschilderde lijstgevel van zes
19de eeuw
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft n
van de 19de eeuw.

143656

Bronzen borstbeeld

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Klingedorp zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

Bronzen borstbeeld van Jan Frans van Hove, burgemeester van De
Klinge, naar ontwerp van Van Havermaet uit 1870.
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sculpturen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

beaux‐artsstijl

Massez Albert (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

De Pauw I. (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

neotraditioneel

vierde kwart
19de eeuw

Vandenbossche José (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw, WO
II

derde kwart
19de eeuw

Massez Albert (Ontwerper)

neogotiek

neogotiek

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

Van Havermaet Frans
(Ontwerper)
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143668

Schuur

143674

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Molenhoekstraat 10 (Sint‐Gillis‐Waas)

hoeven, schuren eerste helft
De haaks op de straat ingeplante, monumentale schuur van circa
20ste eeuw
1900‐1920 heeft een aan de noordwestelijke zijde afgewolfd zadeldak
met een bekleding van golfplaten.

Schuur

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Oude Molenstraat 26A (Sint‐Gillis‐Waas)

Grote dwarsschuur onder mansardedak, restant van een hoeve met
losse bestanddelen.

143692

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 11 (Sint‐Gillis‐Waas)

dorpswoningen tweede helft
Dorpswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

143693

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 12 (Sint‐Gillis‐Waas)

Iets achter de rooilijn staand breedhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken in vereenvoudigde neogotische stijl, in
gevelstenen 1901 gedateerd.

pastorieën

voor WO I

143694

Sint‐Jozefklooster

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 20 (Sint‐Gillis‐Waas)

Klooster, circa 1884 gebouwd en in 1969 verkocht. Lange bakstenen
gevel van tien traveeën en twee bouwlagen onder plat dak.

kloosters

vierde kwart
19de eeuw

143695

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 25 (Sint‐Gillis‐Waas)

Achter de rooilijn staand burgerhuis met geschilderde en bepleisterde burgerhuizen
lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak,
uit begin 20ste eeuw; centrale dakkapel met vleugelstukken.

143696

Hoekhuis

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 51 (Sint‐Gillis‐Waas)

Diep hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit eind 19de ‐ begin 20ste eeuw. Baksteenbouw op
gecementeerde plint en verlevendigd met witte gecementeerde
muurbanden.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

143697

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Sint‐Gillisstraat 53 (Sint‐Gillis‐Waas)

Herenhuis op het einde van een wegel. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het
tweede kwart van de 19de eeuw. Bergstal en tuinhuis in baksteen.
Kruisbeeld aan ingang.

tweede kwart
herenhuizen,
19de eeuw
stallen,
tuinpaviljoenen,
kruisen

143703

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas De Klinge

Spaanskwartier 43 (Sint‐Gillis‐Waas)

boerenwoninge tweede kwart
Boerenwoniong met gecementeerde voorgevel van vijf traveeën en
19de eeuw
één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit het tweede n
kwart van de 19de eeuw, haaks op de straat ingeplant, met voortuin
afgesloten door een haag.

143665

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Margrietstraat 38 (Sint‐Gillis‐Waas)

Boerenhuis van hoeve op deels gekasseid erf; aangelegde voortuin
met haag en ijzeren hekken. Woonhuis met geschilderde voorgevel
van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, met in 1861 gedateerde
deuromlijsting.

boerenwoninge derde kwart
n, hekken
19de eeuw

143666

Burgerhuizen

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Meerdonkdorp 25 (Sint‐Gillis‐Waas)

Twee woningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met speelse
gevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

143667

Kapel Heilige Cornelius

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Meerdonkdorp zonder nummer (Sint‐Gillis‐ Kleine rechthoekige kapel onder zadeldak, opgericht in 1897.
Waas)

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

143669

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Molenhoekstraat 46 (Sint‐Gillis‐Waas)

Boerenhuis van het dubbelhuistype met bakstenen voorgevel van vijf boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het laatste kwart 18de ‐ n
eerste kwart
eerste kwart 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.
19de eeuw

143670

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Molenhoekstraat zonder nummer (Sint‐
Gillis‐Waas)

betreedbare
Eenvoudig bakstenen kapelletje van 1919 als aanzet van een lange
kapellen (klein
wegel naar de hoeve. De eerste kapel werd begin 19de eeuw
erfgoed)
gebouwd door de familie D'hondt en na de Eerste Wereldoorlog
herbouwd en opgeknapt uit dankbaarheid voor het ongedeerd uit de
oorlog weerkeren van de twee zonen.
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typologie

datering

stijl

schuren

neogotiek

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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143677

Parochiekerk Sint‐Cornelius

143678

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Plezantstraat 1 (Sint‐Gillis‐Waas)

Neoclassicistische pseudobasilicale kerk te midden van de kleine
dorpskern. Beeldbepalende lindebomen voor de westelijke en
zuidelijke gevels; oorlogsgedenkteken in Euvillesteen. De kerk gaat
terug op een kapel van 1682‐83 maar werd in de loop van de 19de
eeuw meermaals verbouwd en vergroot.

parochiekerken, tweede kwart
oorlogsgedenkt 19de eeuw
ekens

Hoekhuis

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Plezantstraat 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

burgerhuizen
Hoekhuis uit 1832 van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met bakstenen gevel met arduinen plint en houten kroonlijst
met modillons, voorts verlevendigd door gecementeerde
muurbanden en aanzet‐ en sluitstenen.

tweede kwart
19de eeuw

143679

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Meerdonk

Plezantstraat 4 (Sint‐Gillis‐Waas)

burgerhuizen
Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

143611

Hof Sanders met tuin

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Burgemeester Omer De Meyplein 1 (Sint‐
Gillis‐Waas)

parken,
Landhuis in traditionele bak‐ en zandsteenarchitectuur uit de 16de
landhuizen
eeuw, bestaande uit twee vleugels, haaks op elkaar, met in het
snijvlak een achtkantige traptoren. Aansluitende tuin, thans ingericht
als gemeentepark.

16de eeuw

143612

Villa ten Doorn

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Doornstraat 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

villa's
Complexe villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met twee
bouwlagen onder afgesnuite zadeldaken; bovenverdieping uitgewerkt (bouwkundig
erfgoed)
in imitatievakwerk en ingang voorafgegaan door overdekt terrasje.

eerste helft
20ste eeuw

143613

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Doornstraat 73 (Sint‐Gillis‐Waas)

Open hoeve bestaande uit woonhuis, bietenbewaarkeldertje en
dwarsschuur onder afgewolfd dak met opwaartse welving boven de
menpoort en nog gedeeltelijk houten wanden. Het beboomd erf, aan
de straatzijde afgezoomd door een meidoornhaag is verminkt door
een modern woonhuis, terwijl het oude vandaag dienst doet als
bergschuur.

boerenwoninge eerste kwart
17de eeuw
n, hagen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen,
bietenkelders

143621

School

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Eeckbergstraat 10, 10A‐F (Sint‐Gillis‐Waas) Schoolgebouw van twaalf traveeën onder zadeldak, uit begin 20ste
eeuw. Rechts ertegen: voormalig schoolhuis uit eind 19de eeuw, van
vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw,
eerste helft
ningen
20ste eeuw

143630

Wachthuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Holstraat 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

Spoorweg‐wachthuisje uit vierde kwart 19de eeuw van het door de
Belgische Staat opgelegde standaardtype, aan de voormalige
spoorlijn Moerbeke‐Sint‐Gillis. Gewit bakstenen gebouwtje van drie
traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

wachthuizen

143632

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kemzekestraat 1 (Sint‐Gillis‐Waas)

Achterin gelegen boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

143633

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kemzekestraat 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

Open hoeve met ruim met gras begroeid en beboomd voorerf met
ijzeren inrijhek. Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Haaks op het woonhuis, ten
noordoosten ervan, bakstenen dwarsschuur uit het tweede tot derde
kwart van de 20ste eeuw.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekken

143634

Gemeentehuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 21 (Sint‐Gillis‐Waas)

Gemeentehuis, sinds 1961 ingericht als politiecommissariaat na het
verhuizen van de administratieve diensten naar het Hof Sanders.
Karaktervol classicistisch gebouwtje, in 1742 opgetrokken naar
ontwerp van Joannes Fredericus Manderschaidt.

gemeentehuize tweede kwart
n
18de eeuw

classicisme

Manderschaidt Joannes
Fredericus (Ontwerper)

143635

Parochiekerk Sint‐Egidius

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 23 (Sint‐Gillis‐Waas)

Niet‐georiënteerde ruime neogotische kerk van 1873‐ 1876 naar
ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny. De torenspits werd pas
in 1887 aangebracht. Driebeukige kruiskerk met vierkante
voorgeveltoren en polygonaal koor geflankeerd door zijkoren en
kleinere, rechthoekige sacristieën in de oksels.

gedenktekens, derde kwart
parochiekerken 19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Nijs Egidius Adriaan
(Ontwerper)

1494/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

Altenrath S. (Ontwerper), De
Somme‐Servais Jan (Ontwerper)

traditioneel

De Boom Hilaire (Ontwerper)

traditioneel

vierde kwart
19de eeuw
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143636

Burgerhuis

143637

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 24 (Sint‐Gillis‐Waas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen,
hekken
de tweede helft van de 19de eeuw. Getoogde deur in geprofileerde
arduinen omlijsting waarboven een rechthoekige balkon op zware
consoles met balusterborstwering.

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 26 (Sint‐Gillis‐Waas)

Enkelhuis van drie traveeën van hetzelfde type als het aanpalend
nummer 24, doch sterk vereenvoudigd.

143638

Dorpswoning van 1844

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

Grondig gewijzigd dubbelhuis met behouden arduinen deuromlijsting dorpswoningen tweede kwart
met rechte waterlijst en op de fries 1844 gedateerd.
19de eeuw

143639

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 34 (Sint‐Gillis‐Waas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw.

143640

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 36 (Sint‐Gillis‐Waas)

Statig herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met zes
traveeën en twee bouwlagen; gedecapeerde bakstenen lijstgevel op
hoge arduinen sokkel, onder zadeldak. Begane grond met
imitatievoegen, uitstralend boven de vensters.

herenhuizen

143641

Herenhuis met tuin

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 37 (Sint‐Gillis‐Waas)

Alleenstaand herenhuis met omheinde voortuin waarin monumentale
rode beuk en twee esdoorns. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee
bouwlagen afgedekt door een schilddak, in kern opklimmend tot de
18de eeuw, doch in de loop van de 19de eeuw aangepast. Achtertuin
met vijver

18de eeuw,
herenhuizen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
tuinen, vijvers,
opgaande
bomen,
omheiningsmur
en

143642

Ensemble burgerhuizen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 38‐40 (Sint‐Gillis‐Waas)

burgerhuizen
Ensemble van twee eenvoudige burgerhuizen onder zadeldak, met
identiek afgewerkte, ontpleisterde lijstgevels onder zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

143643

Arbeiderswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 39 (Sint‐Gillis‐Waas)

Arbeiderswoning met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en één arbeiderswonin derde kwart
bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
gen
19de eeuw

143644

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 46 (Sint‐Gillis‐Waas)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

143645

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 48 (Sint‐Gillis‐Waas)

Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op hoge arduinen sokkel. Privaat park afgesloten door
ijzeren hek en arduinen pijlers in Lodewijk XVI‐stijl. Rechts van het hek
bevindt zich het vroeger koetshuis onder schilddak.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
parken

tweede helft
19de eeuw

143646

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 5 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
derde kwart 19de eeuw met gedecapeerde lijstgevel op hoge
arduinen plint.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143647

Dorpswoningen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 50‐52 (Sint‐Gillis‐Waas)

Twee enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, in spiegelbeeld gebouwd in de tweede helft van de 19de
eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

143648

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 55‐57 (Sint‐Gillis‐Waas)

Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit herenhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevel op
hoge arduinen plint.

1495/1748

typologie

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

dorpswoningen

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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143649

Ensemble van stadswoningen

143650

Onze‐Lieve‐Vrouwe‐Instituut

143652

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 6‐10 (Sint‐Gillis‐Waas)

stadswoningen tweede helft
Aanvankelijk ensemble van drie gelijkaardige huizen, twee
19de eeuw
enkelhuizen en een dubbelhuis met twee bouwlagen onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat 91 (Sint‐Gillis‐Waas)

Bakstenen gebouw van negen traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Rechts jongere
aanbouw van zeven traveeën in decoratieve baksteenarchitectuur.

onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw

Oorlogsmonument ontworpen door Alfred Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas
Courtens

Kerkstraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint‐Gillis‐Waas. Sterk
beeldbepalend gelegen in het dorpscentrum, aan de hoofdstraat van
het dorp. Met de rug gericht naar het ingangsportaal van de Sint‐
Egidiuskerk.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

143651

Gemeentepomp

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kerkstraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

Gemeentepomp van 1739, in 1921 afgebroken bij de aanleg van het
wegdek en later getrouw gereconstrueerd naar het oorspronkelijk
model. De bak en het voetstuk zijn originele stukken.

waterpompen

143657

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kronenhoekstraat 12 (Sint‐Gillis‐Waas)

Herenhuis met gedecapeerde bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en herenhuizen
twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de
eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

143658

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kronenhoekstraat 14 (Sint‐Gillis‐Waas)

Rijhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143659

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kronenhoekstraat 26 (Sint‐Gillis‐Waas)

Huis met vijf traveeën en twee bouwlagen onder haaks op elkaar
staande zadeldaken. Baksteenbouw in combinatie met natuursteen
aangewend voor vensterkruisen, aanzet‐, boog‐ en sluitstenen en
muurbanden. Geblokte korfboogdeur tussen neerhangende
vleugelstukken, op de sluitsteen 1882 gedateerd.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143660

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Kronenhoekstraat 6 (Sint‐Gillis‐Waas)

Onderkelderd herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder herenhuizen
zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw., met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel, op de begane grond versierd met
imitatiebanden, uitstralend boven de muuropeningen.

tweede helft
19de eeuw

143661

Pastorie Sint‐Egidiusparochie met tuin

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Lage Kerkwegel 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

pastorieën,
Pastorie met voortuin, van de straat afgesloten door ijzeren hek op
bakstenen muurtje en achterliggende beboomde tuin. Alleenstaand hekken,
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit pastorietuinen
de tweede helft van de 19de eeuw. Decoratieve aanwending van
zandsteen voor venster‐ en deurafwerking en hoekblokken.

tweede helft
19de eeuw

143664

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Loeverstraat 18 (Sint‐Gillis‐Waas)

Hoeve met losse bestanddelen bestaande uit woonhuis en schuur.
Ruim voorerf als groentetuin in gebruik. Woonhuis met geschilderde
voorgevel van vijf + één travee en één bouwlaag onder zadeldak, in de
tweede helft van de 19de eeuw te dateren. Achtergevel wijst op oude
kern uit de 17de tot de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, moestuinen,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

17de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

143671

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Nieuwkerkenstraat 9 (Sint‐Gillis‐Waas)

Alleenstaand diephuis van 1666 onder wolfsdak in ruime, met gras
begroeide en beboomde tuin. Gewitte bakstenen gevels op gepikte
plint. Voorgevel naar het oosten gericht.

dorpswoningen derde kwart
17de eeuw

143672

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Okkevoordestraat 49 (Sint‐Gillis‐Waas)

Achterin gelegen boerenwoning met voorgevel van zes traveeën
onder zadeldak. Verankerde baksteenbouw, bepleisterd en
geschilderd.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw

143673

Duitse bunker

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Okkevoordestraat zonder nummer (Sint‐
Gillis‐Waas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

1496/1748

typologie

datering

stijl

context

persoon

Courtens Alfred (Ontwerper)

tweede kwart
18de eeuw,
interbellum

WO I

plantensoort

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

traditioneel
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143675

Burgerhuis

143687

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Parkstraat 15 (Sint‐Gillis‐Waas)

Burgerhuis met gecementeerde gevel van vier traveeën onder
afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechter
zijgevel bevat de rondboogvormige ingangsdeur in licht
vooruitspringende middentravee.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

Molenaarswoning met maalderij

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Reepstraat 123 (Sint‐Gillis‐Waas)

Woonhuis oorspronkelijk horend bij de Kluizenmolen, die in 1913
werd afgebroken. Molenaarswoning met kleine voortuin en voorgevel
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in kern
opklimmend tot de 17de eeuw, doch in 1847 aangepast. Ten oosten
van het woonhuis, resten van de voormalige mechanische maalderij
uit eind 19de eeuw en bewaarde cilindrische bakstenen schouw.

fabrieksschoors
tenen,
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
17de eeuw

143688

Duitse bunker

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Reepstraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

143689

Maalderij Van Goethem

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Samelstraat 61 (Sint‐Gillis‐Waas)

Maalderij Van Goethem, met een eenvoudige woning, en een
achtzijdig bakstenen maalderijgebouw uit de 19de eeuw.

19de eeuw
maalderijen,
molenaarswoni
ngen

143690

Hoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Schuilhoekstraat 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

hoeven
Opmerkelijk klein hoevetje, dwars op de straat ingeplant met de
voorgevel naar het zuiden gericht. Klein voortuintje en ruime
achtertuin met haag. Dubbelhuisje met verankerde en gewitte gevel
op gepikte plint; drie + één travee onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

143698

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Sint‐Niklaasstraat 117 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. Cementering met
imitatievoegen, hoekblokken en festoenen op de borstwering van de
bovenverdieping in art‐decostijl uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

143699

Maalderij Baetens

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Sint‐Niklaasstraat 135 (Sint‐Gillis‐Waas)

maalderijen,
Haaks op de straat ingeplant, eenvoudig bakstenen
molenaarswoni
maalderijgebouwtje uit eind 19de eeuw doch met jonger dak;
bewaarde technische infrastructuur. Woonhuis van drie traveeën en ngen
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste
eeuw.

143700

Schoolgebouw

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Sint‐Niklaasstraat 136 (Sint‐Gillis‐Waas)

Schoolgebouw uit 1917 van zes traveeën onder zadeldak met nok
loodrecht op de straat. Baksteenbouw; traveeën aangegeven door
lisenen.

gedenktekens, WO I
onderwijsgebou
wen

143701

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Sint‐Niklaasstraat 199 (Sint‐Gillis‐Waas)

Open hoeve bestaande uit woonhuis van 1661 met vijf onregelmatige
traveeën onder zadeldak voorzien van een getrapt dakvenster, een
grote dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak met typische opwaartse
welving boven de menpoort en enkele kleinere aanhorigheden.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

143702

Duitse bunker

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Sint‐Niklaasstraat zonder nummer (Sint‐
Gillis‐Waas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

143704

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Stationstraat 144 (Sint‐Gillis‐Waas)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

143705

Villa Bloemenlust

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Stationstraat 157 (Sint‐Gillis‐Waas)

Huis met voortuin, van de straat gescheiden door lage betonnen
paaltjes. Grondig gewijzigd huis van vijf traveeën.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143706

Dorpswoningen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Stationstraat 92‐94 (Sint‐Gillis‐Waas)

Huis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het derde dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
kwart van de 19de eeuw. Links aanpalend, identiek enkelhuis van
twee traveeën onder lager zadeldak.

1497/1748

burgerhuizen

stijl

19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

art deco

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

143708

Duitse bunker

143707

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Vosstraat 6 (Sint‐Gillis‐Waas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

Boerenwoning van herenhoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Vosstraat 6 (Sint‐Gillis‐Waas)

Woonhuis met aanleunende stallen, overgebleven gebouwen van een boerenwoninge tweede helft
in het veld gelegen herenhoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. n, stallen
19de eeuw

143709

Kasteel en tuinpaviljoen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Gillis‐Waas

Vosstraat 8 (Sint‐Gillis‐Waas)

Complex kasteeltje gelegen in een deels omwald park met onder
meer eeuwenoude ceder en polygonaal tuinpaviljoentje. Arduinen
hekstijlen met siervazen aan de ingang. Neotraditionele bak‐ en
zandsteenbouw, volgens gevelsteen in 1848 opgetrokken.

tweede kwart
hekpijlers,
19de eeuw
landhuizen,
parken,
tuinpaviljoenen,
walgrachten

143607

Dorpskom Sint‐Pauwels

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Bakkersdreef, Beekstraat, Brouwershof,
Dries, Ettingestraat, Gentstraat,
Herdershof, Heuldonk, Hof ter Vierschaar,
Klapdorp, Kruisputwegel, Meulenberg,
Pastorijstraat, Pastorijwegel, Potterstraat,
Schoolwegel, Wallenhof, Zandstraat (Sint‐
Gillis‐Waas)

De dorpskom van Sint‐Pauwels wordt bepaald door een driehoekige
met gras begroeide en beboomde dries. Ten noorden liggen onder
andere de parochiekerk Sint‐Paulus, het kerkplein, de pastorie en de
Roomanmolen.

driesen,
openbare
pleinen, dorpen,
verharde wegen

143608

Roomanmolen met molenaarswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Beekstraat 10, Pastorijwegel 16 (Sint‐Gillis‐ De Roomanmolen of voorheen Gelaagmolen is een stenen koren‐ en
Waas)
oliewindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen), gebouwd in
1847 door koopman Pieter Paul Persoon‐Rollier. Aan de straatzijde
bevindt zich het molenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw.

143609

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Beekstraat 8 (Sint‐Gillis‐Waas)

Alleenstaand huis van vijf traveeën onder zadeldak voorzien van een dorpswoningen 18de eeuw
centraal dakvenster met rechthoekige lichtopening, in de 18de eeuw
te dateren.

143614

Herenhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 14‐16 (Sint‐Gillis‐Waas)

Herenhuis met gecementeerde lijstgevel van zeven traveeën en twee herenhuizen
bouwlagen onder zadeldak, in de tweede helft van de 18de eeuw te
dateren, nu tot twee woningen ingericht. Gewijzigde begane grond en
twee linker traveeën.

143615

Schoolgebouw

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 17‐19 (Sint‐Gillis‐Waas)

Schoolgebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedenktekens, vierde kwart
volgens gedenkplaat in rechter travee gesticht in 1890.
onderwijsgebou 19de eeuw
wen

143616

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 20 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
gedecapeerde lijstgevel op arduinen plint. Rechthoekige arduinen
deuromlijsting met gestrekte tussendorpel voorzien van ruitmotieven
en jaartal 1804.

143617

Gemeentehuis van Sint‐Pauwels

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 21 (Sint‐Gillis‐Waas)

gemeentehuize vierde kwart
Neotraditionele baksteenarchitectuur van 1890; drie traveeën en
19de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een dakkapel boven de n
vooruitspringende deurtravee.

143618

Parochiekerk Sint‐Paulus

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 23 (Sint‐Gillis‐Waas)

Georiënteerde kerk omringd door een plantsoen waarin een
gedenkteken aan de Boerenkrijg in 1798, en één aan de beide
Wereldoorlogen. Smeedijzeren afsluithek van 1760, aan vierkante
arduinen pijlers met siervaasbekroning. De kruiskerk met
vroeggotische vieringtoren werd in de eerste helft van de 15de eeuw
progressief heropgebouwd en hoger opgetrokken.

143619

Burgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries 4 (Sint‐Gillis‐Waas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw, met bakstenen lijstgevel op lage
arduinen sokkel.

1498/1748

machinezalen,
windmolens,
molenaarswoni
ngen

hekken,
hekpijlers,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Weyers Fernand (Ontwerper),
Wieme Molenbouw (Uitvoerder)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

tweede helft
18de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
15de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw
eerste helft
20ste eeuw

neotraditioneel

gotiek

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper),
Vandevelde Henri (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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aanduid_id

naam

gemeente

143620

Gemeentepomp

143623

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Dries zonder nummer (Sint‐Gillis‐Waas)

Dubbele arduinen waterpomp op de beboomde dries door De Lateur
gebouwd in 1777. Min of meer rechthoekige sokkel met aan beide
zijden een koperen sproeier in een leeuwenkop. Conisch toelopende
hals met guirlandes en gestileerde siervaas als bekroning.

waterpompen

vierde kwart
18de eeuw

Hof ter Grouwesteen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Feuselsdreef 3 (Sint‐Gillis‐Waas)

Omwalde hoeve bestaande uit een klein woonhuis van 1781 en een
recente veldschuur evenwijdig eraan, beiden haaks op de straat
ingeplant.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven, sites 18de eeuw
met walgracht

143622

Hoeven en site met walgracht

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Feuselsdreef, Grouwesteenstraat (Sint‐
Gillis‐Waas)

hoeven, sites
De vrij grote hoeven zijn gelegen aan de kruising van de
Grouwesteenstraat en de Feuselsdreef. De dwarsschuur, opgetrokken met walgracht
met houten wanden en een rieten dak, werd in 1986 afgebroken. Aan
de andere kant van de straat ligt een hoeve met losstaande
bestanddelen.

143624

Hof ter Vierschaar

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Gentstraat 33, 33A (Sint‐Gillis‐Waas)

Oorspronkelijk volledig omwald hof. Ruim met gras begroeid voorerf.
Dubbelhuistype uit de eerste helft van de 17de eeuw met verankerde
bakstenen voorgevel van vijf traveeën en één bouwlaag. Haaks op het
woonhuis, bakstenen dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak, met
een centrale, rondbogige wageningang.

boerenwoninge eerste helft
17de eeuw
n, hoeven,
schuren, sites
met walgracht

143625

Hoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Gentstraat 38 (Sint‐Gillis‐Waas)

Hoeve met woonhuis en grote dwarsschuur. Ruim, met gras begroeid
voorerf afgezoomd door haagbeukhaag. Dubbelhuis met verankerde
bakstenen voorgevel van zes traveeën onder hoog zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen dwarsschuur met drie
dakvensters, circa 1940‐1950 te dateren.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw, na
n, hoeven,
WO II
schuren,
gevelniskapelle
n

143626

Hoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Gentstraat 53 (Sint‐Gillis‐Waas)

Kleine hoeve met woonhuis en stal aan met gras begroeid voorerf,
voorzien van toegangspad geflankeerd door hardstenen hekpijlers.
Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart
van de 19de eeuw. Haaks op het woonhuis, ten zuidwesten ervan:
kleine bakstenen stal onder gebogen zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
hekpijlers

143627

Hof te Voorde

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Groenstraat 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

Omwald herenhuis, in 1930 gereconstrueerd met
recuperatiemateriaal.

herenhuizen,
sites met
walgracht

143628

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Grouwesteenstraat 56, 54A‐B (Sint‐Gillis‐
Waas)

Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op
een met gras begroeid binnenerf met centrale mestvaalt. Woonhuis
van vijf traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Dwarsschuur
onder afgewolfd zadeldak met brede overstek en nog grotendeels
met riet bedekt. Sommige wanden nog van hout. Bewaarde houten
steekpomp. Klein bakstenen varkenskot afgedekt door een rieten
schilddak.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

143629

Twistkapellen met omgeving

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Grouwesteenstraat zonder nummer (Sint‐ Twee bakstenen constructies, begin 19de eeuw gebouwd onder de
Gillis‐Waas)
vorm van ommegangkapelletjes met de voorzijde naar elkaar
gekeerd. Beide kapelletjes staan op een ovaal pleintje, met linden
afgeboord.

pijlerkapellen

143653

Brouwerij de Waepenaert

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Klapdorp 8 (Sint‐Gillis‐Waas)

Brouwerij, circa 1884 opgericht en circa 1948 stopgezet en bestaande
uit aan de straat gelegen woonhuis en achterin gelegen
dienstgebouwen. Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met haakse vleugel rechts met trapgevel
van 1900. Kleine voortuin met gietijzeren hek op arduinen sokkel.

vierde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw
gen, hekken,
hekpijlers,
mouterijen,
paardenstallen

143662

Hoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Lijkveldestraat 88 (Sint‐Gillis‐Waas)

Hoeve met boerenwoning van het dubbelhuistype uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven met 19de eeuw
losse
bestanddelen

1499/1748

interbellum

eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

143663

Heilig Hartkapel

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

143676

Omwalde pastorie met neogotische kapel
en tuin

143680

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Lijkveldestraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐ Kapel, in 1927 opgetrokken door bouwmeester Van Houte, met
Waas)
plattegrond in de vorm van een Grieks kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

neoromaans

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Pastorijstraat 7, zonder nummer (Sint‐
Gillis‐Waas)

De bakstenen pastorie met tuin uit de 19de eeuw is gelegen op een
omwalde site die vermoedelijk teruggaat tot de 16de eeuw. Het pand
bestaat uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.
Langs beide zijden werden aanbouwsels opgetrokken van één travee
en één bouwlaag onder een lessenaarsdak. Net buiten de wal werd in
1884 een neogotische kapel van één travee breed en drie traveeën
diep opgetrokken.

pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
tuinbruggen,
sites met
walgracht,
pastorietuinen,
koetshuizen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Boerenburgerhuis

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 10 (Sint‐Gillis‐Waas)

boerenburgerhu tweede kwart
Achter de rooilijn staand boerenburgerhuis met ruime voortuin.
19de eeuw,
Dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in het izen
derde kwart
tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.
19de eeuw

143681

Boerenwoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 101 (Sint‐Gillis‐Waas)

Tot twee woningen verbouwde boerenwoning uit de 17de eeuw met boerenwoninge 17de eeuw
n
kleine voortuin. Gewitte en verankerde bakstenen gevel van vijf
traveeën op gepikte plint en beëindigd op een bepleisterd
hoofdgestel.

143682

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 16 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

143683

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

dorpswoningen vierde kwart
Dorpswoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder
18de eeuw
zadeldak Verankerde baksteenbouw; licht verhoogde begane grond
op cementplint. Behouden rechthoekige arduinen deuromlijsting met
kraallijst, bewerkte bovendorpel (guirlandes), tussendorpel met
jaartal 1789.

143684

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 21 (Sint‐Gillis‐Waas)

dorpswoningen voor WO I
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Bakstenen lijstgevel geritmeerd door witte muurbanden en dito
aanzet‐ en sluitsteen boven de getoogde vensters. Rechthoekige deur
in arduinen omlijsting met hoge neuten, op de latei 1907 gedateerd.

143685

Dorpswoningen

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 22‐26 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dorpswoningen respectievelijk twee en drie traveeën en één
bouwlaag afgedekt door een doorlopend zadeldak, uit derde kwart
negentiende eeuw.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

143686

Dorpswoning

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Potterstraat 4 (Sint‐Gillis‐Waas)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde lijstgevel op hoge
arduinen sokkel.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

143691

Schuur en kapel

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Shondstraat 28 (Sint‐Gillis‐Waas)

Dwarsschuur van 1931 en eenvoudige neogotische Onze‐Lieve‐
Vrouwekapel op vierkante plattegrond, opgetrokken in 1920.

schuren,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
hoeven met
losse
bestanddelen

143710

Hoeve

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Wijnstraat 17 (Sint‐Gillis‐Waas)

Hoeve met woonhuis en aanhorigheden zonder
boerenwoninge vierde kwart
noemenswaardigheden. Erf omzoomd door ligusterhaag.
n, hoeven
19de eeuw,
eerste helft
Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
20ste eeuw
het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

1500/1748

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

interbellum

neogotiek

plantensoort

context

persoon
Van Houte (Ontwerper)
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naam

gemeente

143711

Hoekhuis

143712

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Zandstraat 2 (Sint‐Gillis‐Waas)

Hoekhuis met gedecapeerde lijstgevel van twee + twee traveeën en dorpswoningen tweede helft
19de eeuw
twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, voorzien van een dakkapel
boven de linker zijgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Kapel Heilige Antonius

Sint‐Gillis‐Waas Sint‐Pauwels

Zandstraat zonder nummer (Sint‐Gillis‐
Waas)

In 1864 opgetrokken neogotische bakstenen kapel bestaande uit
achtzijdig beukje onder tentdak en vierkant koor onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

143716

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Beoostereedepolderdijk 1 (Sint‐Laureins)

Open hoevetype met losse bestanddelen, met woonhuis op de
straathoek en achterliggende bedrijfsgebouwen op met gras begroeid
erf, vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw; de huidige
bedrijfsgebouwen werden later opgetrokken. Vlak voor de aan de
straat gelegen boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak met oude kern uit de 18de eeuw, staan vijf leilinden.

vierde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143717

Boerenwoning

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Beoostereedepolderdijk 4 (Sint‐Laureins)

boerenwoninge interbellum
Mooi gelegen boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak op de met populieren beplante dijk en in de nabijheid n
van het Leopoldkanaal en de Bentillekreek. Huidige woning
vermoedelijk gebouwd circa 1920 op de plaats van een ouder huis.

143807

Klooster, school en parochiezaal van Sint‐
Jan‐Baptistparochie, Bentille

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Moerstraat 2‐3 (Sint‐Laureins)

Haaks op de straat ingeplante schoolvleugel van veertien traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak uit 1931. Ten zuiden van het
schoolgebouw, nieuw klooster op vierkante plattegrond met
aanpalende iets dieper gelegen kapel, beide uit 1936 naar ontwerp
van architect De Boever. Kloosterhuis in villastijl met twee bouwlagen
en zwart pannen tentdak met centrale dakkapel. Bakstenen kapel met
bepleisterde voorpuntgevel voorzien van kruisbeeld.

kleuterscholen, vierde kwart
19de eeuw,
kloosters,
lagere scholen, interbellum
parochiezalen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143835

Hoeve Engelendael

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Janspolderdijk 14 (Sint‐Laureins)

Grote hoeve met losse bestanddelen, witgeschilderd op gepikte plint,
mooi ingeplant tussen de kreken. Oude hoeve reeds opgetekend op
de Ferrariskaart van 1771‐1778. Boerenwoning van zeven traveeën
met zadeldak. Op het erachter gelegen erf, ruim dienstgebouw met
schuur en stallen.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

143836

Café Gemeentehuis

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat 122 (Sint‐Laureins)

Gelegen aan de Sint‐Jansbrug over het Leopoldkanaal. Het oude café, cafés
met één bouwlaag, werd tijdens de oorlog in 1940 totaal vernield en
volledig heropgebouwd in 1941, nu twee bouwlagen hoog. Tijdens de
beschietingen van oktober 1944 eveneens beschadigd. Bewaarde café‐
inrichting.

143837

Gemeenteschool en schoolhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat 20‐22 (Sint‐Laureins)

Gemeenteschool en schoolhuis, opgericht in 1877. Bakstenen
constructie van twee en één bouwlaag, onder pannen zadeldaken.
Het schoolhuis is een typisch dubbelhuis van drie traveeën. De
aansluitende schoolvleugel wordt verlicht door zes, hooggeplaatste
brede getoogde vensters.

143838

Sint‐Eligiuskerk Bentille met kerkhof

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat 4 (Sint‐Laureins)

gedenktekens,
Huidig kerkje, met behouden koor van een eenbeukige kapel van
parochiekerken,
1758, uitgebreid in 1852 met vier traveeën en in 1926 voorzien van
kerkhoven
twee zijbeuken. Bakstenen kerkgebouw van zeven traveeën met
driezijdig koor onder geknikt leien zadeldak met houten
klokkentorentje boven de voorgevel. Achter de kerk gelegen bijna
volledig geruimd en vergroend kerkhof met een kleine staalkaart aan
voornamelijk 20ste‐eeuwse graftekens.

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

143841

Vlaszwingelarij

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat zonder nummer (Sint‐
Laureins)

Voormalige vlaszwingelarij, vermoedelijk uit de jaren 1950. Betonnen vlasfabrieken
vlasroterij met vier rootputten en bakstenen parement.

na WO II

1501/1748

typologie

datering

derde kwart
19de eeuw

WO II

lagere scholen, vierde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

stijl

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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143840

Watertoren

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat zonder nummer (Sint‐
Laureins)

Watertoren van 1983 van het paddenstoeltype, opgetrokken uit
beton en bestaande uit een hoge conische kuip met een volume van
800 kubieke meter op een naar onderen toe versmallende schacht;
kolommen tot tegen de schacht als steunberen.

watertorens

vanaf 1975

143839

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist en kerkhof

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Jansstraat zonder nummer (Sint‐
Laureins)

Landelijk kerkje, mooi ingeplant in de Sint‐Janspolder met omringend
beplant, deels omhaagd en omgracht, als landschap beschermd
kerkhof. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers en een pad
loopt in de as van het portaal naar de kerk. Op het kerkhof staat een
collectie graftekens die de 20Ste eeuw overspannen. Het huidige
kerkgebouw dateert van 1682, mogelijk met behoud van de muren
van het vroegere koor. Het meeste, nog bestaande meubilair dateert
ook uit het einde van de 17de en begin van de 18de eeuw.

gedenktekens, vierde kwart
parochiekerken, 17de eeuw
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven

143843

Omgrachte hoeve met losse bestanddelen Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Sint‐Livinuspolder 4 (Sint‐Laureins)

De hoeve is opvallend ingeplant in het landschap, wordt omgeven
door populieren en is toegankelijk via een gekasseide
populierendreef. De oude hoeve is een representatief voorbeeld van
een met zorg bewaarde hoeve met losse bestanddelen gelegen in een
gedeeltelijk bewaarde omgrachting. Aangezien het gebied ingedijkt
werd in 1652 is een datering in de tweede helft van de 17de eeuw
mogelijk. Indrukwekkende schuur, kenmerkend voor de grote schuren
in het Meetjesland en het krekengebied, met paardenstallen en
wagenhuis. Verder nog varkensstallen, reeds opgetekend op een pré‐
primitief kadastraal verzamelplan van 1821, en bakhuis.

bakhuizen,
walgrachten,
boerenwoninge
n, dreven,
hekken,
hekpijlers,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

143867

Hoeve Brouwershof

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Warande 20 (Sint‐Laureins)

Afgelegen hoeve ten zuiden van de Graaf Jansdijk, vermoedelijk
daterend van rond 1800. Boerenwoning van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Ruim bakhuis, gedateerd 1891. Bakstenen
dienstgebouw van elf traveeën met schuur en stallen onder zadeldak.

boerenwoninge
n, brouwerijen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

143869

Langgestrekte hoeve met herberg De
Appel

Sint‐Laureins

Sint‐Jan‐in‐Eremo

Zonnehoek 1 (Sint‐Laureins)

Hoevetje met voormalige herberg, gebouwd in 1852. Langgestrekte
hoeve met woonhuis van drie en twee traveeën. Voor het huis staan
drie linden. Links aangebouwde bakstenen schuur van vier traveeën
met in het dak hoger opgetrokken rechthoekige inrijpoort.

herbergen,
langgestrekte
hoeven,
gekandelaarde
bomen

derde kwart
19de eeuw

143720

Duitse bunker

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Bredeweg zonder nummer (Sint‐Laureins) Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken bij het
gehucht Boterhoek als onderdeel van de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

143721

Villa Groenendael

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Caatsweg 10 (Sint‐Laureins)

Villaatje in met gras begroeide tuin toegankelijk via brugje over
gracht met betonnen leuning en ijzeren hek aan bakstenen pijlers.
Baksteenbouw met twee bouwlagen onder pannendaken, volgens
kadastergegevens gebouwd in 1931.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
toegangsbrugge
n

143722

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Caatsweg 9 (Sint‐Laureins)

Hoeve van het open type met losse bestanddelen, vermoedelijk
daterend uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. Voorliggend
begraasd erf, afgesloten met vernieuwd ijzeren hek aan decoratieve
betonnen hekstijlen die versierd zijn met leeuwenkopjes en rozetten.

boerenwoninge
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1502/1748

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

De Vleeschhouwer Marcel
(Ontwerper)
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stijl

143728

Parochiekerk Sint‐Laurentius met kerkhof

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 107 (Sint‐Laureins)

Parochiekerk met omringend vergroend kerkhof, afgesloten met een
ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855. In 1947 werd
een bronzen Heilig Hartbeeld geplaatst. Het oudste deel van de kerk,
de toren, vertoont vroeggotische kenmerken opklimmend tot circa
1350‐1400. Vergrotingswerken uitgevoerd in de jaren 1550; in de
18de en 19de eeuw vonden herstellingen plaats; restauratie in de
periode 1890‐1906 onder leiding van architect F. Van Wassenhove.
Op het kerkhof staan 20ste‐eeuwse graftekens opgesteld.

Heilig
Hartbeelden,
parochiekerken,
kerkhoven,
hekken,
hekpijlers

na WO II,
tweede helft
14de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

Coucke Samuel (Ontwerper),
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Pauli Adolphe (Ontwerper),
Peeters‐Divoort Hendrik
(Ontwerper), Vaerwyck Raymond
(Ontwerper), Vaerwyck‐Suys
Henri (Ontwerper), Van
Wassenhove Frans (Ontwerper)

143729

Godshuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 11‐57 (Sint‐Laureins)

Opgericht in 1843 door juffrouw Antonia Van Damme van Sint‐
Laureins, die haar omvangrijk fortuin gebruikte om een hospice voor
ouderlingen, een tehuis voor wezen en een hospitaal voor zieken te
laten bouwen. Imposant neoclassicistisch gesloten bakstenen
complex op rechthoekige plattegrond met verschillende,
symmetrische vleugels gegroepeerd rondom twee binnenhoven,
oorspronkelijk een afdeling voor mannen en vrouwen, aan de
oostzijde gemarkeerd door een uitspringende kapel met
neorenaissancekoepel en belvedère.

godshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Bruyenne Justin (Ontwerper)

143730

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 119 (Sint‐Laureins)

Neoclassicistisch burgerhuis, gebouwd in 1909 op de plaats van de
voormalige herberg De Pluim, teruggaand tot midden 16de eeuw.
Enkelhuis met bepleisterde en geschilderde voorgevel, drie traveeën
en twee bouwlagen gemarkeerd door schijnvoegen op de begane
grond en een klassiek hoofdgestel onder de houten kroonlijst.

burgerhuizen

voor WO I

143731

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 132 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen
Beeldbepalend ingeplant burgerhuis, gebouwd in 1880. Dubbelhuis
met beraapt parement en drie op drie traveeën met twee bouwlagen
onder zwart pannen schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

143732

Kapel van Heilig Hart en Sint‐Blasius

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 143 (Sint‐Laureins)

Neogotisch processiekapel op rechthoekige plattegrond, opgericht in betreedbare
1906.
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

143733

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 146 (Sint‐Laureins)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
behouden parement van beige faiencetegels met bruine banden en
ontlastingsboogjes.

dorpswoningen

143734

Woning en graanhandel

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 161 (Sint‐Laureins)

Aan de straat ingeplante villa op vierkante plattegrond met twee
bouwlagen en tentdak met achterin gelegen graanhandel, gebouwd
in 1949.

na WO II
silo's,
groothandels,
opslagplaatsen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143735

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 165 (Sint‐Laureins)

Aan de straat ingeplant interbellum burgerhuis met twee bouwlagen burgerhuizen
en plat dak met overstekende dakrand, gebouwd in 1937. Sobere
baksteenbouw met verspringende volumes en verhoogde begane
grond.

143736

Burgerhuis Bloemendale

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 17 (Sint‐Laureins)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door een fraai
ijzeren hek, met voetgangershekje tegenover de deur en breed hek
aan vierkante gemetste pijlers links van het huis. Neoclassicistisch
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, op de gevel gedateerd 1905.

burgerhuizen

voor WO I

143737

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 174 (Sint‐Laureins)

Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door een nieuw
ijzeren hek en voetgangershekje aan gemetste pijlers in de as van de
voordeur. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen schilddak, gebouwd in 1903. Achteraan links, aansluitende
lange verankerde bakstenen bedrijfsvleugel.

bijgebouwen,
burgerhuizen

voor WO I

1503/1748

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Bauters Raymond (Ontwerper)

interbellum

neoclassicisme
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143738

Villa Zonneweelde

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 176 (Sint‐Laureins)

Interbellumvilla met beplante voortuin afgesloten door een laag
ijzeren hek tussen gemetste pijlertjes, boven de deur gesigneerd en
gedateerd 1934. Verzorgde baksteenbouw met lichte art‐deco‐inslag,
twee bouwlagen en zwart pannen schilddak.

hekpijlers,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143739

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 46 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, opklimmend tot begin 19de eeuw. Oorspronkelijk beraapte
voorgevel op een plint van arduinplaten geritmeerd door
rechthoekige, vlak omlijste vensters op lekdrempels.

143740

Twee stadswoningen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 73‐75 (Sint‐Laureins)

Oorspronkelijk twee identieke rijhuizen, gebouwd door de kerkfabriek stadswoningen derde kwart
19de eeuw
in 1875 en palend aan een toegang tot het Godshuis. Enkelhuizen van
drie traveeën en twee bouwlagen onder overstekende en
doorlopende houten kroonlijst.

143741

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 82 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis met voortuin, gebouwd in 1900. Enkelhuis met bakstenen burgerhuizen
parement, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, sterk
horizontaal gemarkeerd door bepleisterde banden en hardstenen
cordons.

143742

Gemeentehuis van Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat 91 (Sint‐Laureins)

gedenktekens, voor WO I
Gemeentehuis, gebouwd in 1902 naar de plannen van architect
gemeentehuize
Lambert De Vleeschouder. Gemeentehuis in historiserende,
n
neotraditionele stijl geïnspireerd op de Brugse neogotiek. Het
gemeentehuis herbergde in de onderbouw tot circa 1940 ook een
café en conciërgewoning. Door zijn schuine en vrijstaande inplanting
op een vrij groot terrein, nu omgeven door een groenblijvende
beplanting, werd vooral het representatieve karakter van het gebouw
beklemtoond.

143743

Oorlogsmonument

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Dorpsstraat zonder nummer (Sint‐
Laureins)

interbellum
hekken,
Vroeg voorbeeld van een herdenkingsteken, opgericht kort na de
oorlogsgedenkt
opdracht aan de gemeenten om voor de militaire en
burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog een monument op te ekens
richten. Monument in de vorm van een stèle op vierkante sokkel met
uitgespaarde hoeken. Een laag, fraai smeedijzeren hekwerk op
achtzijdige plattegrond omgeeft het gedenkteken en de
bloemenperken en struiken.

143744

Hoeve

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Eerstestraat 13 (Sint‐Laureins)

Oude hoeve totaal vernieuwd in 1938, zie jaartal in dakpannen van
het bedrijfsgebouw. Boerenburgerwoning in modernistisch getinte
villastijl met voorgevelparement van gele baksteen, van twee
bouwlagen onder schilddak.

boerenburgerhu interbellum
izen, hoeven

143745

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Eerstestraat 30 (Sint‐Laureins)

Hoeve met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf
afgesloten met ijzeren hek tussen gecementeerde, versierde
hekpijlers met vaasbekroning. De hoeve wordt reeds vermeld in de
16de eeuw; de huidige boerenwoning klimt op tot minstens 18de
eeuw, en werd naar verluidt in de 19de eeuw uitgebreid met twee
traveeën. De huidige bedrijfsgebouwen dateren uit de 20ste eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, hekken,
interbellum
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143746

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Eerstestraat 48 (Sint‐Laureins)

Hoeve van het open type met losse bestanddelen op een met gras
begroeid erf afgesloten met ijzeren hek aan betonnen pijlers, reeds
vermeld in de 16de eeuw. Boerenwoning van vier traveeën en twee
latere traveeën onder zadeldaken, daterend uit de 18de eeuw. Rechts
aangebouwd bedrijfsgebouw met stallen onder lessenaarsdak. Groot
bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak met schuur en stallen,
oorspronkelijk met twee mendeuren, daterend van 1905. Bakhuis van
het tweeledige type onder zadeldaken.

boerenwoninge
n, braskoten,
hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

1504/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neotraditioneel

De Vleeschouder Lambert
(Ontwerper)

De Visscher J. (Ontwerper)
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143775

Hoeve

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Kleine Boterhoek 10 (Sint‐Laureins)

Hoevetje op de hoek met Noordwegelken, erf afgesloten door
meidoornhaag en ijzeren hek aan betonnen pijlers. Boerenwoning van
drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk in kern
daterend uit eind 18de eeuw.

vierde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hagen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven

143782

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Kruiskenstraat 45 (Sint‐Laureins)

Hoeve met losse bestanddelen op erf afgesloten door ijzeren hekken
met voorstelling van paarden, aan betonnen pijlers. Een klein
voortuintje voor de woning is omheind met ijzeren hekwerk. De oude
hoevegebouwen, volgens R. Bernaert het oudste huis van de
gemeente, werden aangepast, blijkens de aangebrachte jaartallen in
1910 en 1924. Zeer ruim bakstenen bedrijfsgebouw van in totaal
zestien traveeën.

eerste helft
bijgebouwen,
boerenwoninge 20ste eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143783

Gemeentelijke lagere school

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 1 (Sint‐Laureins)

Opgericht als jongensschool in 1860. Schoolgebouw met drie klassen lagere scholen,
en aanpalende onderwijzerswoning, naar de plannen van architect E. onderwijzerswo
ningen
de Perre. Latere uitbreidingen in 1896‐97, 1912, 1913‐14 en 1938.
Van het voorheen ommuurde bakstenen schoolcomplex bleef de
rechter zijtrapgevel met sierankers en twee rondboogvormige
zoldervenstertjes van 1896 behouden en enkele brede rechthoekige
vensters met nieuw schrijnwerk van de vleugel van 1914.

143784

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 12 (Sint‐Laureins)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1871, voorheen één ensemble vormend met
nummer 14.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143785

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 14 (Sint‐Laureins)

Gelijkaardig burgerhuis als nummer 12, gebouwd in 1871 maar met
behouden beraapt voorgevelparement en ijzeren hek omheen de
voortuin. Getoogde omlijste muuropeningen met nieuw schrijnwerk
naar vroeger model.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143786

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 143 (Sint‐Laureins)

Op de rooilijn ingeplante dorpswoning, volgens R. Bernaert
heropgebouwd in 1877 als herberg. Heden gecementeerd en
geschilderd huis van vier traveeën onder pannen zadeldak.

dorpswoningen, vierde kwart
herbergen
19de eeuw

143787

Herenhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 15 (Sint‐Laureins)

Empiregetint herenhuis met omhaagde voortuin en imposante Linde. herenhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1834 en aangepast in 1893.

143788

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 19 (Sint‐Laureins)

Op de rooilijn ingeplant, alleenstaand rijhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen, gebouwd in 1899 en naar verluidt verhoogd met
een bouwlaag en voorzien van het huidige parement van witte en
groene geglazuurde tegels in 1929.

burgerhuizen

143789

Villa Dennenhof

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 22 (Sint‐Laureins)

Voormalige notariswoning gebouwd in 1889 en aanvankelijk
omgeven door een prachtige tuin. In 1951 werd achteraan door de
familie Buysse de Wasserij St. Antonius gebouwd. Eclectische villa op
vierkante plattegrond, drie op drie traveeën en twee bouwlagen
onder laag schilddak met ijzeren nokhek en bliksemafleiders.

notariswoninge vierde kwart
19de eeuw, na
n, villa's
WO II
(bouwkundig
erfgoed),
wasserijen

143790

Melkerij Sint‐Laurentius

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 24 (Sint‐Laureins)

Melkerij Sint‐Laurentius gesticht in 1936 in de oude olieslagerij in de zuivelfabrieken interbellum
Dorpsstraat en in 1940 overgebracht naar de nieuwe moderne
zuivelfabriek in de Leemweg, opgericht in 1938‐39. Achterin gelegen,
heden bepleisterd en geschilderd gebouw met nog herkenbaar
kubistisch volume met verspringende gevelvlakken en plat dak.

143791

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 25 (Sint‐Laureins)

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, drie traveeën en twee
bouwlagen, in kern daterend van 1908 en in 1913 voorzien van een
erkervormige uitbouw rechts.

1505/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper), Cambien‐
Spruyt Charles (Uitvoerder)

WO I, derde
kwart 19de
eeuw, vierde
kwart 19de
eeuw, voor WO
I

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
Manufactures Ceramiques
d'Hemixem Gilliot & Cie
(Uitvoerder)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

voor WO I

eclecticisme

Groosman Luc (Ontwerper)
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143792

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 27 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis met omhaagd voortuintje, gebouwd in 1893. Dubbelhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak met
donker bakstenen parement verrijkt met witte bakstenen banden en
hardstenen plint, puilijst en cordon.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

143793

Boerenwoning van hoeve Ons hoekje

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 35 (Sint‐Laureins)

Achterin gelegen boerenwoning van voormalige hoeve uit 1902 met
voortuin met geschoren taxussen en bewaarde fraaie ijzeren hekken
tussen gietijzeren zuiltjes op lage voet van blauwe hardsteen.
Dubbelhuis van vijf traveeën onder zwart pannen zadeldak met
bepleisterde en witgeschilderde voorgevel met schijnvoegen en
hoofdgestel.

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
boerenwoninge
n, hoeven

143794

Pastorie Sint‐Laurentiusparochie

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 5 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen,
Voormalige pastorie, gebouwd in 1884 als woonhuis en in 1891 in
pastorieën
gebruik genomen als pastorie tot eind van de jaren 1990. Imposant
dubbelhuis met voortuintje, vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zwart pannen zadeldak met links aansluitende travee onder lager dak.

143795

Boerenwoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 51 (Sint‐Laureins)

Achterin gelegen boerenwoning in omhaagde tuin, van vijf traveeën
onder pannen zadeldak, gebouwd in 1901. Baksteenbouw met
getoogde muuropeningen.

boerenwoninge voor WO I
n

143796

Villa

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 62 (Sint‐Laureins)

Oudere villa in sobere cottagestijl met kern uit begin 20ste eeuw en
uitgebreid tot zijn huidige vorm in 1933, ingeplant in een ruime
beboomde tuin en aan de straat afgesloten door een hoge
ligusterhaag en fraai ijzeren hek tussen gemetste pijlers. Imposante
Bruine beuk links van het hek.

eerste helft
hekken,
hekpijlers, villa's 20ste eeuw
(bouwkundig
erfgoed)

143797

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 63 (Sint‐Laureins)

Oorspronkelijk vrijstaand burgerhuis uit 1874 met ruime voortuin.
Heden ontpleisterd huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zwart pannen zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

143798

Villa

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Leemweg 64 (Sint‐Laureins)

villa's
Interbellumvilla uit 1933 achterin een omhaagde tuin. L‐vormig
gebouw opgetrokken uit gele baksteen en gemarkeerd door een hoge (bouwkundig
erfgoed)
voorpuntgevel en steil, overstekend zwart pannen zadeldak met
dakvensters in de zijkanten.

interbellum

143800

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Middeldorpe 11 (Sint‐Laureins)

Hoeve met losse bestanddelen, heropgebouwd in 1864.
Boerenwoning van oorspronkelijk vijf traveeën, later uitgebreid met
aanpalend voormalig dienstgebouw onder doorlopend zadeldak.
Voormalige bakstenen schuur met zadeldak met centrale
rechthoekige inrijpoort.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

143801

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Middeldorpe 12 (Sint‐Laureins)

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen op de hoek met
Roodwegelken, met erftoegang in beide straten, vermoedelijk
opklimmend tot het einde van de 18de eeuw. Boerenwoning van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met pannen.

na WO II, vierde
bijgebouwen,
boerenwoninge kwart 18de
n, hoeven met eeuw
losse
bestanddelen

143802

Kapel voor Onze‐Lieve‐Vrouw

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Middeldorpe zonder nummer (Sint‐
Laureins)

Aan het kruispunt met Roodwegelken en op de hoek van het erf van
de hoeve nummer 12, betonnen, wit en blauw geschilderd
wekkapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw, geflankeerd door twee
imitatieboomstammen van beton.

staakkapellen

143803

Rij van acht arbeiderswoningen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Moershoofde 16‐30 (Sint‐Laureins)

Rij van acht arbeiderswoningen, volgens het kadasterarchief op de
arbeiderscités
plaats van de vellenfabriek door de Eeklose industrieel Herman Enke,
opgericht in 1901, in 1935 door V. Rotman omgebouwd tot acht
huisjes. Eenheidsbebouwing van één bouwlaag met enkelhuisjes van
twee traveeën volgens repeterend schema.

143804

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Moershoofde 46 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
daterend van 1868.

1506/1748

stijl

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I,
interbellum

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

cottagestijl

plantensoort

context

persoon
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143805

Brouwerswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Moershoofde 50‐52 (Sint‐Laureins)

Brouwerswoning van 1887, vermoedelijk in 1964 gesplitst in twee
woningen; voortuintje met ijzeren omheining en hek tussen gemetste
vierkante hekstijlen. Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak.

brouwerswonin vierde kwart
19de eeuw, na
gen,
burgerhuizen, WO II
hekken,
hekpijlers

143806

Hof Van Halen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Moershoofde 56 (Sint‐Laureins)

Oude hoeve met losse bestanddelen aan de grens met Nederland. In
de 17de en 18de eeuw eigendom van de familie Begheyn; huidige
dienstgebouwen uit 20ste eeuw.

derde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143834

Hoeve

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Roodwegelken 2 (Sint‐Laureins)

Voormalig hoevetje, vermoedelijk gebouwd als tweegezinswoning in boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
19de eeuw
1877. Boerenwoning met gewitte gevels onder zadeldak met rode
pannen, met zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.

143860

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Vaakweg 11 (Sint‐Laureins)

Hoeve met huidige hoevegebouwen vermoedelijk daterend uit het
laatste kwart van de 19de eeuw. Boerenwoning van vier traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Bakstenen bedrijfsgebouwen onder
zadeldak met rood geschilderd houtwerk. Tegen linker zijgevel
aangebouwde bakoven onder lessenaarsdakje. Schuur met
rechthoekige inrijpoort.

143862

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Vlamingstraat 1 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen vierde kwart
Dorpswoning, oorspronkelijk samen met aanpalende woning
19de eeuw,
(huisnummer 3) behorend tot één huis, volgens kadastergegevens
voor WO I
gebouwd door schrijnwerker A. Gernaey in 1897 en in 1903 in twee
gesplitst. Dorpswoning met beraapte lijstgevel van twee traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak.

143863

Boerenwoning

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Vlamingstraat 12 (Sint‐Laureins)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
vermoedelijk opklimmend tot het einde van de 18de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
18de eeuw

143864

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Vlamingstraat 22 (Sint‐Laureins)

Hoeve, minstens uit de 18de eeuw, zie de Ferrariskaart van 1771‐
1778. Boerenwoning met vernieuwde bedrijfsgebouwen. Schuin
ingeplante boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak met
gewitte gecementeerde voorgevel.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

143727

Hoeve

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Comer‐Graafjansdijk 2 (Sint‐Laureins)

Voormalig hoevetje, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de
eeuw, boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak vermoedelijk uit de 19de eeuw. Links aangebouwd
bakstenen stalletje.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
stallen

143747

Klooster van de zusters franciscanessen

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein 1 (Sint‐Laureins)

Klooster en meisjesschool van de zusters franciscanessen van
Evergem, gebouwd in 1935.

kloosters,
lagere scholen

143748

Parochiekerk Sint‐Margareta

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein 1b (Sint‐Laureins)

vierde kwart
De actuele parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Margareta, werd hekken,
gebouwd in 1881 naar de plannen van de Gentse architect Edmond de parochiekerken 19de eeuw
Perre‐Montigny van 1877. Dit is het vijfde kerkgebouw van dit
polderdorpje op de grens met Zeeuws Vlaanderen, dat reeds in de
eerste helft van de 13de eeuw vermeld werd.

143749

Pastorie Sint‐Margaretaparochie

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein 2 (Sint‐Laureins)

Ten zuiden van het huidige dorpsplein en ten westen van het kerkhof burgerhuizen,
en site van de vroegere parochiekerk ingeplant burgerhuis met
pastorieën
voortuin afgesloten door een lage bakstenen muur met ezelsrug,
voorheen met fraai ijzeren hekwerk. Typisch dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met flankerende
aanbouwsels onder lessenaarsdak, in kern opklimmend tot 1749.

1507/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

interbellum

tweede kwart
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Cromheecke Laurent (Ontwerper),
De Beule Aloïs (Ontwerper), de
Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Dobbelaere Jules
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
Hollevoet Pierre (Ontwerper)
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143750

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein 5 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning met voortuin, heden met de linkerzijgevel grenzend aan dorpswoningen derde kwart
19de eeuw
de kerkhofmuur. Verankerde baksteenbouw op een witgeschilderde
plint, vier traveeën onder pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief meer achterin heropgebouwd in 1873.

143753

Gemeentepomp

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein zonder nummer (Sint‐Laureins)

Gietijzeren armpomp, heden ingeplant in de voortuin van de kerk,
rechts van de toegang, opgericht in 1909 ter vervanging van een
houten exemplaar. De arduinen watervergaarbak met jaartal bleef
behouden, de gietijzeren armpomp werd in 1929 vervangen door de
huidige gesigneerde pomp en omgeven door een heraangelegd
gekasseid pad.

143752

Tiendenpaal

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein zonder nummer (Sint‐Laureins)

grenspalen
Eén van de drie bewaarde paalstenen in Sint‐Margriete op de
grenslijn van de tiendrechten van de Sint‐Baafsabdij en van het
kapittel van Doornik. De paalsteen in de voortuin van de parochiekerk
op het Kerkplein is vermoedelijk afkomstig van de Roeselarepolder en
werd aldaar geplaatst in 1654.

143751

Kerkhof, kapel en ommegang van Sint‐
Margareta

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Kerkplein zonder nummer (Sint‐Laureins)

Kerkhof en site van de vroegere kerk. Omhaagd en door leilinden
afgeboord kerkhof op rechthoekige plattegrond, toegankelijk via een
vernieuwd ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes aan de westzijde van
het huidige Kerkplein. 19de‐eeuwse neogotische kapel met binnenin
een 18de‐eeuws altaar, afkomstig uit de gesloopte parochiekerk.

hekken,
hekpijlers,
kerkhofkapellen
, kerkhoven,
ommegangen,
waterputten,
staakkapellen

143808

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Molenkreekstraat 3 (Sint‐Laureins)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, reeds opgetekend op
de kaart van de Ferraris van 177‐1778. Boerenwoning van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk op de plaats
van het oude woonhuis, doch sterk aangepast. Ten oosten, bakstenen
schuur met zadeldak, voorheen met stro belegd.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143809

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Molenkreekstraat 6 (Sint‐Laureins)

Hoeve, nog niet opgetekend in het landboek van 1714, wel
opgetekend op de kaart van de Ferraris van 1771‐1778. Erftoegang
met oprit naar de hoevegebouwen, afgesloten door ijzeren hekken.
Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak met rode pannen,
gebouwd in 1914, volgens jaartal in dakpannen, ter vervanging van
het oude huis.

boerenwoninge 18de eeuw, WO
I
n, hekken,
hoeven met
losse
bestanddelen

143842

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Livinuspolder 10 (Sint‐Laureins)

Mooi gelegen hoeve in de Sint‐Livinuspolder aan de Molenkreek en de boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hoeven,
Nederlandse grens. De hoeve en de achterliggende waterplas zijn
vijvers
reeds opgetekend op het landboek van 1714. Voor het huis drie
leilinden. Boerenwoning van vier en een bouwlaag onder geknikt
zadeldak.

143844

Tiendenpaal

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Livinuspolder zonder nummer (Sint‐
Laureins)

grenspalen
Eén van de drie bewaarde paalstenen in Sint‐Margriete op de
grenslijn van de tiendrechten van de Sint‐Baafsabdij en van het
kapittel van Doornik. De paalsteen in Sint‐Livinuspolder werd
geplaatst in 1654 op de plaats waar ook in 1482 een paal geplaatst
werd, naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe grenspalen na de
indijking van verschillende kleine polders in 1652. Deze zandstenen
paal is in totaal circa 1m50 hoog en is vrij goed bewaard.

143845

Molenaarswoning met romp
Baeyensmolen

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Margrietestraat 25, zonder nummer
(Sint‐Laureins)

Voormalig molenerf met romp van een stellingmolen uit 1876 en
gelijktijdig gebouwde molenaarswoning van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak; dubbelhuis met gecementeerd, roze
geschilderd parement met arduinen plint en witgeschilderde
decoratieve onderdelen. Op het erf staat een dienstgebouw uit 1927
met schuur en stallen, voorzien van een niskapel in de geveltop.

1508/1748

typologie

waterpompen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I,
interbellum

derde kwart
17de eeuw

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

derde kwart
17de eeuw

molenaarswoni vierde kwart
19de eeuw,
ngen,
interbellum
windmolens,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n

neogotiek

Nisol Fernand (Ontwerper)
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143846

Gemeentehuis van Sint‐Margriete

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Margrietestraat 53 (Sint‐Laureins)

Gemeentehuis en onderwijzerswoning naar ontwerp van architect
Edmond de Perre en in gebruik genomen in 1875. Beeldbepalend, in
de as van de dorpsstraat ingeplant hoofdgebouw op vierkante
plattegrond, van drie op drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen tentdak. Links, aansluitend gebouwtje van 1935 met in de
straatgevel een hardstenen oorlogsgedenkteken voor de slachtoffers
van beide Wereldoorlogen.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw,
n,
onderwijzerswo interbellum
ningen,
oorlogsgedenkt
ekens

143848

Weeghuis met weegbrug

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Margrietestraat zonder nummer (Sint‐ Op het kruispunt met de Molenkreekstraat, weeghuis en weegbrug,
Laureins)
opgericht door de samenwerkende vennootschap De Weegbrug in
1960. Bakstenen witgeschilderd gebouwtje met plat dak.

weegbruggen

na WO II

143847

Tiendenpaal

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Sint‐Margrietestraat zonder nummer (Sint‐ Eén van de drie bewaarde paalstenen op de grenslijn van de
Laureins)
tiendrechten van de Sint‐Baafsabdij en van het kapittel van Doornik
op het vroegere grondgebied van Sint‐Margriete. Hardstenen
monoliet met kenteken met drie verticale lijnen. Deze paal dateert
vermoedelijk nog van 1482, toen de Sint‐Baafsabdij na de oprichting
van de nieuwe parochiekerk van Sint‐Margriete in 1470 en de
indijking van de Sint‐Livinuspolder in 1482 vier nieuwe paalstenen
oprichtte op de in 1244 uitgestippelde grens.

grenspalen

vierde kwart
15de eeuw

143865

Hoeve

Sint‐Laureins

Sint‐Margriete

Vlamingstraat 90 (Sint‐Laureins)

143713

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Appelstraat 1 (Sint‐Laureins)

Interbellumwoning, gebouwd in 1933. Achterin gelegen, haaks op de dorpswoningen interbellum
straat ingeplant bakstenen gebouw met één bouwlaag onder pannen
mansardedak. Opengewerkte begane grond met rondbooggalerij
onder omlopende bepleisterde booglijsten.

143714

Hoeve 't Appelken

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Appelstraat 3 (Sint‐Laureins)

Het boerenerf is een mooi voorbeeld van een traditionele open
dorpshoeve met eenvoudige boerenwoning uit 1887, losstaande
opvallende bedrijfsgebouwen met onder meer 18de‐eeuwse schuur
en een hoogstamboomgaard. Een bochtig gekasseid pad voert vanaf
het inrijhek naar de hoevegebouwen. Een oude drinkpoel voor het
vee, reeds opgetekend op het primitief kadasterplan van 1834, is
omringd door knotwilgen.

143715

Pastorie Sint‐Niklaasparochie met tuin

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Appelstraat 4 (Sint‐Laureins)

pastorieën,
Voormalige pastorie, ingeplant in een grote beboomde tuin ten
pastorietuinen
zuiden van de kerk en uitziend op het omhaagde kerkhof. Huidig
gebouw daterend van 1837 en gebouwd op de oude site van de eerste
pastorie van Oudeman. Typisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak met ijzeren klokkenstoeltje en
klok, links en rechts geflankeerd door bijgebouwtjes onder
lessenaarsdak.

Hoeve gebouwd vlak bij het Leopoldkanaal door brouwer L. Huyghe in boerenwoninge voor WO I
n, hoeven
1903. Aan de straat gelegen boerenwoning van oorspronkelijk drie,
heden vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, jaartalankers
1903 in de voorgevel.

1509/1748

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n,
boomgaarden,
braskoten,
hekken,
moestuinen,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
poelen, hoeven
met losse
bestanddelen,
knotbomen,
fruitbomen,
geënte bomen

18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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143754

Dorpswoning

Sint‐Laureins

143755

Dorpswoning

143756

adres

korte beschrijving

typologie

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 10 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning van vier traveeën onder pannen zadeldak, gebouwd in
de tweede helft van de 19de eeuw, na de Tweede Wereldoorlog
tijdelijk gebruikt als gemeentehuis.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 11 (Sint‐Laureins)

Dubbelhuis van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1912.

dorpswoningen voor WO I

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 1A (Sint‐Laureins)

interbellum
Verzorgd bakstenen hoekhuis, volgens het kadasterarchief opgericht cafés,
dorpswoningen
in 1939 met één bouwlaag en hoge mansardeverdieping met brede
dakvensters. Afgeschuinde travee onder pseudofronton.

143757

Parochiekerk Sint‐Niklaas

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 2 (Sint‐Laureins)

De sobere Sint‐Niklaaskerk, opgericht na de definitieve grensbepaling,
werd gebouwd in 1670‐1672. De 17de‐eeuwse constructie werd
onder het beheer van de invloedrijke Gentse Sint‐Pietersabdij eind
18de eeuw verrijkt en midden 19de eeuw uitgebreid. Het omringende
kerkhof met nog deels aanwezige oude taxushaag, de 19de‐eeuwse
calvariekapel en de oude graftekens, vormt een historische eenheid
met de kerk.

calvariebergen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
afsluitingshagen

143758

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 22 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning van vijf traveeën onder pannen zadeldak, door middel
van jaartalankers onder de dakrand, 1827 gedateerd.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

143759

Gemeentehuis

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 30 (Sint‐Laureins)

Neoclassicistisch herenhuis, volgens het kadasterarchief opgericht in gemeentehuize vierde kwart
1876, later woning van de gemeentesecretaris en in 1952 aangekocht n, herenhuizen 19de eeuw
door de gemeente en ingericht als gemeentehuis. Alleenstaand
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
schilddak.

143760

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 34 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning uit 1845 van vijf traveeën onder pannen zadeldak,
oorspronkelijk met bepleisterde en witgeschilderde voorgevel met
schijnvoegen en uitgewerkt hoofdgestel met versierde panelen;
heden met nieuw bakstenen parement.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

143761

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat 40 (Sint‐Laureins)

Hoeve met gras begroeid erf met twee ijzeren toegangshekken, één
bij het woonhuis tussen gietijzeren zuiltjes en één bij de schuur tussen
gemetste pijlers. Boerenwoning van vier traveeën en anderhalve
bouwlaag onder pannen zadeldak en grote dwarsschuur met
vernieuwde houten beplanking op bakstenen voet, beide in kern
minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143764

Parochiezaal Sint‐Niklaasparochie
Waterland‐Oudeman

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat zonder nummer (Sint‐Laureins) Volledig vrijstaande, haaks op de straat ingeplant bakstenen gebouw, parochiezalen, interbellum
gevelniskapelle
opgericht door de Parochiale Werken in 1933. Diep gebouw onder
n
geknikt zadeldak. Rondboognis met Heilig Hartbeeld in de
straatgeveltop.

143763

Oorlogsgedenkteken

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat zonder nummer (Sint‐Laureins) Obeliskvormig hardstenen gedenkteken op vierkante sokkel opgericht oorlogsgedenkt interbellum
ekens
voor de helden van de Eerste Wereldoorlog en ingehuldigd op 28
augustus 1921. Op de sokkel, toegevoegde plaat met de namen van
de oorlogsslachtoffers van 1940‐1945.

143762

Heilige Sacramentskapel

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Kerkstraat zonder nummer (Sint‐Laureins) Neoclassicistische processiekapel, schuin ingeplant aan het
driehoekig pleintje op de splitsing van de Kerkstraat en de
Nieuwstraat, gebouwd door de gemeente in 1873.

1510/1748

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper), De
Smet Hyppolyte (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Ganton‐Defoin Camille
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

18de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

neoclassicisme

neoclassicisme
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143830

Maalderij

Sint‐Laureins

143831

Burgerhuis

143832

adres

korte beschrijving

typologie

datering

Waterland‐Oudeman Nieuwstraat 40 (Sint‐Laureins)

Maalderijgebouw opgetrokken in 1890, op het erf van de oude
houten korenwindmolen, reeds afgebeeld op de kaart van Pourbus
van 1570 en gesloopt in 1910. Bakstenen maalderijgebouw van drie
bouwlagen hoog onder zadeldak met getoogde poortopening met
erboven laadluiken in de zijgevel op het erf.

maalderijen

vierde kwart
19de eeuw

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Nieuwstraat 44 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen
Burgerhuis in art‐decogetinte stijl, gebouwd in 1931, van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bakstenen lijstgevel
met dubbelhuisopstand met gevelvlakken in simili rond de vensters.
Rechthoekige benedenvensters en deur, op de bovenverdieping met
afgekante hoeken.

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Nieuwstraat 46 (Sint‐Laureins)

Kleine dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, van 1902, met verankerde gecementeerde lijstgevel met
schijnvoegen met dubbelhuisopstand.

143866

Hoeve Spreeuwenburg

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Vluchtelingenstraat 1 (Sint‐Laureins)

Mooi gelegen hoeve aan de Brandkreek, aan de grens met IJzendijke, bijgebouwen,
hoeven
Nederland. Ten noorden, woonhuis, in feite het voormalige
bijgebouw, een kantoortje, naast de oude woning, die naar verluidt in
het interbellum werd gesloopt. Twee grote bakstenen
bedrijfsgebouwen, ingeplant tegenover het woonhuis, zijn door
middel van jaartalankers gedateerd 1892 en 1896.

143868

Arbeiderswoning

Sint‐Laureins

Waterland‐Oudeman Zandstraat 1 (Sint‐Laureins)

arbeiderswonin vierde kwart
Kleine arbeiderswoning van 1879, aansluitend bij de kleine
19de eeuw
dorpswoningen in de Nieuwstraat, die meestal verbouwd zijn. Typisch gen
polderhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
witgeschilderde gevels.

143718

Villa

Sint‐Laureins

Watervliet

Blekkersdijk 2 (Sint‐Laureins)

Vrijstaande pittoreske woning met villakarakter met omringende
tuin, gebouwd in 1912. Het vrijstaande woonhuis van twee
bouwlagen hoog is opgetrokken van rode baksteen in een stijl
aanleunend bij de cottagestijl en met enige late invloeden van de art
nouveau in de decoratieve detaillering. De voorgevel van het huis is
asymmetrisch opgebouwd met verspringende volumes.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143719

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Watervliet

Blekkersdijk 4 (Sint‐Laureins)

Hoeve met met boomgaard en drinkpoel op het erf voor het
woonhuis, aan de straat afgesloten met ijzeren hek en meidoornhaag.
Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
gedateerd 1876, ruime schuur onder afgewolfd zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, vijvers,
hoeven met
losse
bestanddelen

143724

Rijkswachtkazerne

Sint‐Laureins

Watervliet

Calusstraat 13 (Sint‐Laureins)

Rijkswachtkazerne gebouwd in 1900‐1906 en als dusdanig in gebruik rijkswachtkazer voor WO I
tot 1990. Tevens huisvesting van rijkswachtgezinnen tot 1976. Ruim nes
onderkelderd bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

143725

Toegangshek Kasteel Stoffelt

Sint‐Laureins

Watervliet

Calusstraat 18B (Sint‐Laureins)

Voormalig toegangshek van het Kasteel Stoffelt, nu Molenstraat
nummer 13. Hoog ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met arduinen
deksteen, waarop de naam Stoffelt vermeld wordt.

hekken,
hekpijlers

143726

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Laureins

Watervliet

Calusstraat 9 (Sint‐Laureins)

Bakstenen boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met onbeschilderde verankerde gevel op gecementeerde
plint met dubbelhuisopstand, licht getoogde muuropeningen met
behouden schrijnwerk en persiennes. Beraapte rechter zijgevel met
getoogd venster boven keldervenstertje en rondboogvormig
zoldervenster.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

1511/1748

interbellum

dorpswoningen voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

stijl
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143723

Dorpskom Watervliet

Sint‐Laureins

Watervliet

dorpen
Calusstraat, Ketterijstraat, Kloosterstraat, Watervliet is een typische poldergemeente met kreken gelegen
tussen de Leopoldvaart en de Nederlands grens. Het huidige
Molenstraat, Stee, Veldstraat (Sint‐
Watervliet is omstreeks 1500 gesticht door Hieronymus Lauwerijn. De
Laureins)
dorpskom is gesitueerd rondom het trapeziumvormige
gemeenteplein genaamd Stee dat voorzien is van een kiosk en een
publieke waterpomp.

143765

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 18 (Sint‐Laureins)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1872. Enkelhuis met bepleisterd en
lichtgeelgeschilderd parement met rechthoekige vensters met
persiennes op de begane grond en nieuw houtwerk naar vroeger
model.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

143766

Herberg De witte Swaen

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 2 (Sint‐Laureins)

Oude dorpsherberg, in kern opklimmend tot het begin van de 19de
eeuw, doch reeds vermeld in 1503; na de Tweede Wereldoorlog
voorzien van een nieuw bakstenen voorgevelparement in plaats van
de oorspronkelijke bepleistering.

herbergen

143767

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 22 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen vierde kwart
Dorpswoning van vijf traveeën onder pannen zadeldak,
19de eeuw
heropgebouwd in 1892. Verankerde geschilderde straatgevel op lage
groengeschilderde plint. Links aansluitende poorttravee met
steekboogpoort met houten tussendorpel en bovenlicht.

143768

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 24 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1899. Typisch dubbelhuis, opgetrokken uit
baksteen op een plint van hardsteenplaten en horizontaal
gemarkeerd door speklagen en baksteenfriezen.

143769

Villa

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 32 (Sint‐Laureins)

villa's
Villaatje met aangelegde voortuin afgesloten door fraai ijzeren
(bouwkundig
hekwerk met voetgangershek in de as van de voordeur. Heden
gecementeerd en groengeschilderd dubbelhuis met twee bouwlagen erfgoed)
en pannen schilddak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1905
en vermoedelijk in de jaren 1930 aangepast tot zijn huidig
voorkomen.

143770

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 34 (Sint‐Laureins)

Alleenstaand burgerhuis uit 1899 in ruime tuin, van de straat
afgesloten door ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op lage
bakstenen voet en dubbel toegangshek tussen nieuwe gemetste
pijlers rechts. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag boven
een souterrain afgedekt met zwart pannen zadeldak met hanenkam.

143771

Boerenwoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 36 (Sint‐Laureins)

boerenwoninge vierde kwart
Achterin gelegen boerenwoning uit 1899 met ruime voortuin
19de eeuw
n, hekken,
afgesloten door een ijzeren hek op hardstenen voet, met
voetgangershek tussen gietijzeren zuiltjes in de as van de voordeur en hekpijlers
dubbel hek aan gemetste pijlers links.

143772

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 38 (Sint‐Laureins)

Op de rooilijn ingeplante dorpswoning van vijf traveeën onder zwart
pannen zadeldak, gebouwd in 1899.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

143773

Boerenwoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 39 (Sint‐Laureins)

Achterin gelegen boerenwoning met ruime voortuin, van de straat
afgesloten door ijzeren hekwerk, met voetgangershekje en dubbel
hek tussen ijzeren pijlers rechts. Verankerd bakstenen woonhuis van
vijf traveeën onder pannen zadeldak, gedateerd 1887.

vierde kwart
hekpijlers,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken

143774

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Ketterijstraat 8 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen
Fraai gerenoveerd burgerhuis, in kern daterend van 1855 en begin
20ste eeuw voorzien van het huidige gecementeerde
voorgevelparement met art‐nouveaugetinte faiencetegeltableaus op
de borstwering. Rechts aansluitende laagbouw van drie traveeën
onder pannen zadeldak met gelijkaardig parement en kroonlijst en
korfboogvormige koetspoort in de rechtertravee.

1512/1748

typologie

burgerhuizen

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

datering

eerste kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon
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143776

Klooster van de zusters franciscanessen

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 16 (Sint‐Laureins)

Het kloosterhuis werd opgericht in 1910 door de zusters
franciscanessen van Crombeen te Gent op vraag van de pastoor om te
Watervliet het meisjesonderwijs te verstrekken. Het kloosterhuis is
een vrijstaand gebouw in een kleurrijke eclectische
baksteenarchitectuur ingeplant in een ruime ommuurde tuin. Het
gebouw telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien
zadeldak afgewerkt met zijtrapgevels.

voor WO I
hekpijlers,
kloosters,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n, tuinen,
hekken

143777

Kleuterschool en parochiecentrum Onze‐
Lieve‐Vrouw Hemelvaart Watervliet

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 18 (Sint‐Laureins)

Vrije gemengde kleuterschool, opgericht als privéschool voor meisjes kleuterscholen, vierde kwart
in 1879. Oorspronkelijk gebouw van zeven traveeën opgetrokken uit lagere scholen 19de eeuw,
voor WO I
baksteen onder pannen schilddak. Uitgebreid met een kleuterschool
in 1910 en bediend door de zusters franciscanessen van Gent die
ernaast een kloosterhuis oprichtten. Nieuwe aansluitende vleugel van
elf gelijkaardige traveeën en nog eens vier traveeën toegevoegd in
1912, onder doorlopend pannen zadeldak.

143778

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 2 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen
Dorpswoning van drie traveeën onder pannen zadeldak, en haakse
achterbouw van vier traveeën. Witgeschilderde verankerde voorgevel
op grijsgeschilderde plint met rechthoekige deur en vensters.

143779

Villa

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 5 (Sint‐Laureins)

Interbellumvilla, gesigneerd en gedateerd Georg. J. Callens Architect garages, villa's
Gent 1939. Woning en vrijstaande garage ingeplant in tuin. Villa met (bouwkundig
asymmetrische opbouw met opmerkelijk hoog, overstekend en mank erfgoed)
pannen zadeldak boven de linkertravee en rechts aansluitend lager
schilddak.

interbellum

143780

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 7 (Sint‐Laureins)

burgerhuizen
Alleenstaand burgerhuis in ruime tuin gebouwd in 1913. Heden
enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak
met kleurrijk oranjerood bakstenen voorgevelparement verrijkt met
witte baksteen.

voor WO I

143781

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Kloosterstraat 9 (Sint‐Laureins)

Alleenstaand burgerhuis in beboomde tuin, gebouwd in 1914.

burgerhuizen

WO I

143799

Afspanning

Sint‐Laureins

Watervliet

Maagd van Gent 65 (Sint‐Laureins)

Dijkhuis van drie traveeën en één bouwlaag hoog onder zadeldak,
gelegen op de grens met IJzendijke en vermoedelijk gebouwd eind
19de eeuw, toentertijd eveneens afspanning aan de grensovergang.
Rechts aangebouwde stal.

afspanningen,
stallen

vierde kwart
19de eeuw

143810

Villa

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 11 (Sint‐Laureins)

Oorspronkelijk bakstenen villaatje, gebouwd in 1907. Heden op het
villa's
gelijkvloers uitgebreid tot aan de rooilijn. Behouden bovenverdieping. (bouwkundig
erfgoed)

143811

Winkel

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 12 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen, voor WO I
Smal rijhuis uit 1904 van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, voorheen met winkeltje. Gelijkvloers met bewaarde winkels
houten winkelpui van het tweeledige type met deur en raam in een
geprofileerde houten omlijsting onder kroonlijst beschermd door een
zinken dakje.

143812

Herenhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 13 (Sint‐Laureins)

Twee bouwlagen hoog herenhuis uit 1869 in neoclassiciserende stijl,
met kelderverdieping en voorgevel van vijf traveeën onder zadeldak,
in ruime, gedeeltelijk omgrachte tuin met vijver en van de straat
afgesloten door ijzeren hekwerk en uitgewerkte inrij‐ en
voetgangershekken tussen arduinen pijlers met pijnappelbekroning.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
siertuinen,
vijvers

derde kwart
19de eeuw

143813

Herberg

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 136 (Sint‐Laureins)

Voormalig café van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
gebouwd in 1903.

cafés

voor WO I

1513/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Callens Georges J. (Ontwerper)

voor WO I

neoclassicisme
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143814

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 14 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen interbellum
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met twee dakvensters en kleurrijke gevel van
grijze faiencetegels en bewaard schrijnwerk met gekleurd glas van de
jaren 1920.

143815

Hoeve

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 15 (Sint‐Laureins)

paardenstallen, voor WO I
Voormalige hoeve van het ernaast gelegen kasteel Stoffelt.
hoeven,
Vernieuwd woonhuis met aanpalende stallen, ernaast stallen en
schuur in U‐vormige opstelling rondom met gras begroeid binnenerf, schuren, stallen
gebouwd in 1909. Aaneengesloten bakstenen complex in L‐vorm
onder zadeldaken met een opvallende architectuur van de
oostvleugel en dienstgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak
met gebogen inrijpoort aan zuidzijde van het erf.

143816

Romp van de Fraukensmolen met
molenaarswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 154, zonder nummer (Sint‐
Laureins)

derde kwart
windmolens,
Romp van een stellingmolen, in 1872 opgetrokken in een
molenaarswoni 19de eeuw
poldergebied aan de grens met Nederland. In 1892 werd een
stoommachine geplaatst, waardoor de molen voortaan als wind‐ en ngen, schuren
stoommolen graan maalde. In 1924 werden de typische stelling en de
kap met wieken verwijderd en bleef de molen verder werken als
stoommaalderij. Ook de molenaarswoning en vlasschuur zijn
bewaard.

143817

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 16 (Sint‐Laureins)

Lage dorpswoning van vijf traveeën onder pannen zadeldak,
opklimmend tot begin 19de eeuw. Dubbelhuis met gepleisterde en
witgeschilderde voorgevel op grijsgeschilderde plint, horizontaal
gelijnd door schijnvoegen en aflijnende geprofileerde lijst.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

143818

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 27 (Sint‐Laureins)

Interbellumwoning uit 1939 met drie bouwlagen en plat dak naar
ontwerp van architect G.J. Callens. Sterk horizontaal gemarkeerde
bakstenen voorgevel met hardstenen pui, gevelbrede erker onder
overstekend plat dakje en breed vensterregister op de bovenste
verdieping.

burgerhuizen

143819

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 38 (Sint‐Laureins)

Oorspronkelijk neoclassicistische 19de‐eeuws dorpswoning van vijf
traveeën onder mansardedak, heden met versoberde gevel.

dorpswoningen 19de eeuw

143820

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 48 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis met begin 20ste–eeuws voorkomen, heden vijf traveeën burgerhuizen, voor WO I,
opslagplaatsen vierde kwart
en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak. Oorspronkelijk
19de eeuw
huis met nieuw kolenmagazijn, volgens het kadasterarchief gebouwd
in 1876. Linker poorttravee later toegevoegd.

143821

Hovenierswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 49 (Sint‐Laureins)

Achterin gelegen hovenierswoning.

hovenierswonin
gen

143822

Villa

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 52 (Sint‐Laureins)

Deels vrijstaande villa met voortuin afgesloten door een ijzeren
hekwerk tussen bakstenen pijlers en rechts, haaks op de straat
ingeplante garage met bovenverdieping en schilddak, gebouwd in
1946.

garages, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

143823

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 54 (Sint‐Laureins)

Art‐nouveaugetint burgerhuis met voortuin afgesloten door fraai
ijzeren hekwerk, met voetgangershekje tussen gietijzeren zuiltjes in
de as van de voordeur en dubbel hek links voor de oprit.

burgerhuizen

voor WO I

143824

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 66 (Sint‐Laureins)

Vrijstaand burgerhuis, dubbelhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen hoog onder zadeldak met pannen, gebouwd in 1907.

burgerhuizen

voor WO I

143825

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 68 (Sint‐Laureins)

Halfvrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder pannendak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1907.
Oranje baksteenbouw verlevendigd met gele baksteen voor
muurbanden en hoekbanden en tegeltableaus onder de
bovenvensters.

burgerhuizen

voor WO I

1514/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon

Callens Georges J. (Ontwerper)

neoclassicisme
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143826

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 7 (Sint‐Laureins)

dorpswoningen derde kwart
Oorspronkelijk twee dorpswoningen met oude kern, volgens het
19de eeuw
kadasterarchief samengevoegd in 1870 en rond 1900 gekend als
bakkerij Felix Lievens. Heden woonhuis van vier traveeën onder zwart
pannen zadeldak. Bewaard houten winkelraam met uitgewerkte
rolluikkast en rechts twee rechthoekige vensters met persiennes en
bewaard T‐vormig houtwerk.

143827

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat 70 (Sint‐Laureins)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen, gebouwd in 1918.
Roodbakstenen gevel verlevendigd door het gebruik van witte
baksteen banden en ontlastingsbogen.

dorpswoningen WO I

143829

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat zonder nummer (Sint‐
Laureins)

Bakstenen wegkapel in neogotische stijl, volgens kadastergegevens
gebouwd door landbouwer E. Dhuyvetter eind van de jaren 1920.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

143828

Oorlogsmonument met vrijheidsboom

Sint‐Laureins

Watervliet

Molenstraat zonder nummer, zonder
nummer (Sint‐Laureins)

vrijheidsbomen, interbellum
Het oorlogsmonument ter herdenking van de gesneuvelden van de
Eerste Wereldoorlog werd opgericht in 1919 naast de oorspronkelijke oorlogsgedenkt
ekens
vrijheidsboom. Deze is nu vervangen door een jong exemplaar.

143833

Hoeve

Sint‐Laureins

Watervliet

Noorddijk 2 (Sint‐Laureins)

Ver achterin gelegen hoeve met bewaard boerenhuis van circa 1882
en later aangepaste dienstgebouwen.

vierde kwart
bijgebouwen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

143849

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 2 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, volgens het kadasterarchief bestond er in 1865 reeds een
groter huis dat zijn huidige vorm kreeg in 1924‐25. Kleurrijk
voorgevelparement van witte en bruine geglazuurde tegels op een
plint van hardsteenplaten.

burgerhuizen

143850

Afspanning De Witte Leeuw

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 20 (Sint‐Laureins)

afspanningen
Voormalige afspanning, in kern twee woningen en minstens
opklimmend tot begin 18de eeuw. Volgens het kadasterarchief
werden de twee gebouwen in 1841 samengevoegd en kregen toen
vermoedelijk het neoclassicistisch uitzicht. Heden woning van zeven
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met oranjerood
bakstenen parement en plint van arduinplaten.

eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

143851

Gemeentehuis Sint‐Laureins

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 3 (Sint‐Laureins)

Vermoedelijk van bij de oprichting van Watervliet in het begin van de schepenhuizen
16de eeuw stond het schepenhuis op deze locatie. Twee
gevelsteentjes op het bordes vermelden anno 1781, verwijzend naar
nieuwbouw of aanpassing van de oudere kern in classicistische stijl.
Volgens het kadasterarchief werd het oorspronkelijke vrijstaande
gebouw van vijf traveeën circa 1860 uitgebreid met twee zijtraveeën
met korfboogpoorten onder zadeldaken.

eerste kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

classicisme

143852

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 4 (Sint‐Laureins)

Kleurrijk en goed bewaard burgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder pseudomansardedak met oeils‐de‐boeuf en
dakvenster, gebouwd in 1926 op de plaats van twee lage
dorpshuisjes; de bovenverdieping met erker boven de poort links
werd later toegevoegd.

burgerhuizen

interbellum

143853

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Hemelvaartparochie met tuin

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 5 (Sint‐Laureins)

Imposant laatclassicistisch herenhuis, gebouwd op de plaats van de
vroegere pastorie in 1774 onder leiding van de Brugse bouwmeester
Emmanuel Van Speybroeck. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder twee parallelle leien zadeldaken en achterliggend
tuinperceel. Gemarkeerd middenrisaliet met bekronend driehoekig
fronton met ingeschreven oculus en voorafgegaan door een
hardstenen bordestrap van vier treden met twee gesmeed ijzeren
leuningen.

pastorieën,
pastorietuinen

derde kwart
18de eeuw

143854

Dorpswoning

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 6 (Sint‐Laureins)

Lage dorpswoning, oorspronkelijk in kern minstens opklimmend tot dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
het midden van de 19de eeuw, herhaaldelijk aangepast en achteraan
derde kwart
uitgebreid.
19de eeuw

1515/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

De Visscher J. (Ontwerper)

interbellum

classicisme
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143855

Burgerhuis

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee 7 (Sint‐Laureins)

Burgerhuis uit 1871 van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak. Oorspronkelijk dubbelhuis met fraai
neoclassicistisch bepleisterd en geschilderd voorgevelparement, na
de Tweede Wereldoorlog voorzien van nieuw bakstenen parement,
met behouden hardstenen deuromlijsting.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

143859

Waterpomp

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee zonder nummer (Sint‐Laureins)

Monumentale hardstenen waterpomp, ingeplant in het centrum van
het heraangelegde dorpsplein. In 1781 werd een gewone pomp
opgericht op de waterput; in 1875 vervangen door de huidige
hardstenen constructie.

waterpompen

derde kwart
19de eeuw

143858

Kiosk

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee zonder nummer (Sint‐Laureins)

muziekkiosken
Kiosk, opgericht door de muziekmaatschappij en het
gemeentebestuur in 1933. Fraaie achthoekige constructie op een
bakstenen onderbouw met kruismotieven van gele baksteen op een
betonnen sokkel. De acht hoekpilasters dragen sierlijke gietijzeren
zuilen op geprofileerde sokkels, met acanthusbladeren,
gecanneleerde schacht en gestileerde lieren als kraagstukken van het
overstekend tentdak.

interbellum

143857

Boterbank

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee zonder nummer (Sint‐Laureins)

De huidige in baksteen gemetselde bank met drie bogen en
hardstenen dekplaten is een weinig getrouwe weergave van de
vroegere boterbanken op het marktplein, gebruikt tijdens de
wekelijkse dinsdagmarkt.

marktplaatsen

vanaf 1975

143856

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart en kerkhof

Sint‐Laureins

Watervliet

Stee zonder nummer (Sint‐Laureins)

Imposante laatgotische kerk uit 1501 met dominante neogotische
toren, ingeplant te midden van het grotendeels ommuurd rechthoekig
kerkhof in de noordoosthoek van het dorpsplein. In het westen, aan
het Stee, wordt het kerkhof afgesloten door ijzeren hekken op lage
bakstenen voet tussen gemetste pijlers. Op het kerkhof staan
graftekens van de late 18de eeuw tot de late 20ste eeuw.

parochiekerken, eerste kwart
funeraire
16de eeuw,
constructies,
derde kwart
kerkhoven,
17de eeuw,
perken voor oud‐ vierde kwart
19de eeuw,
strijders,
omheiningsmur vierde kwart
en, hekpijlers, 18de eeuw,
19de eeuw
hekken,
oorlogsgedenkt
ekens,
lijkenhuizen

143861

Hoeve van verdwenen kasteel van
Watervliet

Sint‐Laureins

Watervliet

Veldstraat 10B (Sint‐Laureins)

Het kasteel, vermoedelijk daterend uit het begin van de 16de eeuw, hoeven, stallen,
sites met
gelegen in een dubbele omgrachting, was ingeplant ten zuidoosten
walgracht
achter de kerk en was toegankelijk via een dreef ten zuiden van de
kerk op het Stee. Het kasteel van de heren van Watervliet, Lauwerijn,
werd gesloopt in 1828 en de stallen, ten zuidwesten ervan,
vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw werden ingericht als
hoeve. De wallen bleven aan twee zijden bewaard.

143891

Burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Bavegem

Kerkkouterstraat 18 (Sint‐Lievens‐Houtem) Burgerhuis met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak,
1849 gedateerd door middel van muurankers in de linker
zijpuntgevel. Links, aanbouw van één bouwlaag onder lessenaarsdak.
Rechts, vlak afgedekte aanbouw van één travee en twee bouwlagen.
Deels gekasseide voortuin afgesloten door middel van muur en hek.

143892

Pastorie Sint‐Onkomenaparochie met tuin Sint‐Lievens‐
Houtem

Bavegem

Kerkkouterstraat 62 (Sint‐Lievens‐Houtem) Pastorie met ommuurde voortuin en achterliggende tuin. Dubbelhuis omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw,
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.
pastorietuinen derde kwart
Oorspronkelijk bestond het pand uit één bouwlaag, gedateerd via
18de eeuw
muurankers in de linker zijgevel: 1763. Anno 1878 werd het pand met
één bouwlaag verhoogd.

143893

Parochiekerk Sint‐Onkomena met kerkhof Sint‐Lievens‐
Houtem

Bavegem

Kerkkouterstraat zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Kruiskerk, gelegen op een hoogte. Schip uit de 18de eeuw met
neogotisch transept, toren en koor van 1911, naar ontwerp van
architect Mortier. Omringend, ommuurd kerkhof met graftekens en
bomen. Ten westen, trap geflankeerd door gecementeerde muren
met hekken.

1516/1748

plantensoort

context

persoon

gotiek,
neogotiek

Cromheecke Laurent (Ontwerper),
Dobbelaere Jules (Ontwerper),
Martens Michel (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), D'Havé Albert
(Uitvoerder), Reychler Vincent
(Uitvoerder)

neogotiek

Mortier Stephan (Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

burgerhuizen, tweede kwart
19de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en

parochiekerken, 18de eeuw,
voor WO I
kerkhoven,
omheiningsmur
en
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143904

Watermolen

Sint‐Lievens‐
Houtem

Bavegem

Meulestraat 38 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Watermolen gelegen aan de Molenbeek, met bewaard ijzeren
scheprad en sluis. De molen is heden opgenomen in een grote,
recente maalderij. Enkel de muur aan de waterkant bleef bewaard.

watermolens

143916

Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Bijstandkapel met
linden

Sint‐Lievens‐
Houtem

Bavegem

Wettersesteenweg zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Rechthoekige kapel uit 1736 met driezijdige sluiting, geflankeerd door
lindebomen. Gecementeerde en beraapte baksteenbouw op
natuurstenen plint, onder zadeldak, met traditionele korfboogdeur in
geschilderde omlijsting van zandsteen op imposten, met volutesleutel
en korte gebogen druiplijst.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

143894

Pastorie Heilige Kruisverheffingparochie

Sint‐Lievens‐
Houtem

Letterhoutem

Klein Zottegem 9 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Pastorie met ommuurd voortuintje. Dubbelhuis van vijf traveeën en omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 18de eeuw,
twee bouwlagen onder een zadeldak. Volgens de gevelsteen in de
achtergevel gebouwd in 1780. Het pand werd aangepast en verhoogd druivenserres voor WO I
in 1904. De beraapte baksteenbouw rust op een arduinen plint. Aan
de linkerkant, fraaie druivenserre met stookkamer.

143895

Sint‐Pietershof

Sint‐Lievens‐
Houtem

Letterhoutem

Letterhoutemdorp 2 (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Voormalige abdijhoeve; grote gesloten hoeve met witgeschilderde
bakstenen gebouwen van diverse volumes onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een rechthoekige gebetonneerde binnenplaats.
Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van acht
traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit de tweede helft van
de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.

19de eeuw,
abdijhoeven,
boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

143896

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing met
kerkhof

Sint‐Lievens‐
Houtem

Letterhoutem

Letterhoutemdorp zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Bakstenen hallenkerk met toren ten oosten, met omringend,
ommuurd kerkhof. De huidige kerk werd opgetrokken in 1940 naar
ontwerp van architect A. Bressers.

parochiekerken, WO II
kerkhoven,
omheiningsmur
en, perken voor
oud‐strijders

143870

Hof te Bruysbeke

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Bruisbeke 48 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Grote U‐vormige hoeve met witgeschilderde, bakstenen gebouwen
op gepikte plinten, onder zadeldaken, met deels geasfalteerd, deels
onverhard erf. Boerenwoning van het dubbelhuistype met één
bouwlaag van vijf traveeën onder gebogen zadeldak op houten
daklijstbalkjes, naar verluidt daterend van 1645, aangepast in de
19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede kwart
n, hoeven,
schuren, stallen 17de eeuw

143871

Romp van de Thienpontsmolen

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Bruisbeke 9A (Sint‐Lievens‐Houtem)

De Thienpontsmolen is een laat‐18de‐eeuwse stenen
korenwindmolen, vroeger koren‐ en oliemolen, van het type
bovenkruier.

windmolens

143873

Boerenwoning

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem 1 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vier
traveeën onder zadeldak op daklijstbalkjes, uit eind 18de eeuw tot
begin 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

143874

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem 16, zonder nummer (Sint‐Lievens‐ Vrij geïsoleerd pittoresk landelijk gebouwenensemble, goed
Houtem)
herkenbaar gebleven in het open omringend landschap als
voormalige hoeve met losse bestanddelen. De hoeve klimt in kern op
tot het derde kwart van de 19de eeuw. Zijdelings aan de straat
palende boerenwoning tegenover lagere parallelle stalvleugel, met
omhaagd achtererf. Aan de overzijde van de straat gelegen
veldschuur met verluchtingsgaten in de naar de straat gerichte
zijpuntgevel.

143875

Boerenwoning

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem 2 (Sint‐Lievens‐Houtem)

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
18de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

boerenwoninge 19de eeuw
Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf
n
traveeën onder gebogen zadeldak, uit de 19de eeuw. In de
zijpuntgevel aan de straatkant, twee zandstenen gevelstenen,
respectievelijk met wapenschild en jaartal 1626 en met jaartal 1716;
naar verluidt afkomstig van het kasteel van Oombergen waarvan de
overblijfselen als hoeve worden gebruikt.

1517/1748

stijl

Bressers Adrien (Ontwerper),
Migom Josse (Ontwerper)
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143876

Burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem 6 (Sint‐Lievens‐Houtem)

burgerhuizen
Half vrijstaand achterin gelegen burgerhuis uit 1934. Voorgevel in
baksteen met gemarkeerd voegwerk en sierbanden, gekenmerkt door
gebogen deur en vensteropeningen van verschillend formaat
benadrukt door booglijsten. Het oorspronkelijk eigentijds houtwerk
draagt sterk bij tot het origineel karakter van het huis.

interbellum

143879

Grot van Lourdes

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Mariagrotten
Beeldbepalende Mariagrot ingeplant in een straatbocht aan een
driesprong tegen een verhoogde berm. De kunstgrot zou opgericht
zijn in 1954. Vrij groot uitgewerkte grot van twee niveaus hoog sterk
omlijst door groene aanplantingen. Binnenin de benedengrot staan
knielbanken opgesteld en hangt een grote paternoster.

na WO II

143878

Bakhuisje

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

bakhuizen
Bakhuisje gelegen op de verhoogde berm naast een oprit en
geflankeerd door een boom. Het bakhuisje vormt een restant van een
hoeve met losse bestanddelen, die in kern minstens opklom tot de
eerste helft van de 19de eeuw.

tweede kwart
19de eeuw

143877

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Cotthem zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Achter de hoeve aan de Espenhoek 7, langs de Cotthemstraat,
bakstenen Onze‐Lieve‐Vrouwekapel: rechthoekig met apsis onder
pannen zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

143882

Korenwatermolen

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Eiland zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Korenwatermolen uit de 19de eeuw, gelegen op de Molenbeek in
boomrijke omgeving; bewaard ijzeren scheprad en sluis. In de 15de
eeuw was de watermolen eigendom van de Sint‐Baafsabdij.

watermolens

143883

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Espenhoek 7 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Gesloten hoeve met bakstenen dienstgebouwen onder pannen
zadeldaken, gegroepeerd rondom een geplaveid en gekasseid erf,
grosso modo uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen
boerenwoning van het dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag en
vijf traveeën onder schilddak.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n,
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

143889

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem IJshoutestraat 72 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Kleine gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder pannen daken,
gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met
vaalt. Ten zuiden, ijzeren inrijpoort. Ten noorden, boerenwoning van
het dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder
afgewolfd zadeldak uit begin 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

143890

Sint‐Lievenskapel met Sint‐Lievensbron

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Kapellekouter zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Vermaard bedevaartsoord met kapel en omringend tuintje.
Rechthoekige kapel met drie traveeën en driezijdige sluiting, onder
zadeldak, van 1640, gerestaureerd in 1702; neogotische uitbreiding
met anderhalve travee en nieuwe voorgevel.

bedevaartkapell tweede kwart
17de eeuw
en, bronnen,
waterputten,
gevelniskapelle
n

neogotiek

143898

Pastorie Sint‐Michielsparochie met tuin

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein 1 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Pastorie in ommuurde tuin, aansluitend bij het kerkhof. Het
dubbelhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën onder een schilddak
werd opgetrokken in 1894. Links en rechts van het hoofdvolume
situeren zich twee aanbouwsels van één travee en één bouwlaag
onder een schilddak. Dwars tegen het gebouw staat het oude
koetshuis.

vierde kwart
pastorieën,
19de eeuw
koetshuizen,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

neoclassicisme

143899

Brouwerij De Landsheer

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein 15‐21, 15A, 17A, 17C (Sint‐
Lievens‐Houtem)

De brouwerij bestaat uit herhaaldelijk verbouwde bakstenen
constructies van één of anderhalve bouwlaag onder zadeldaken,
geschikt rondom een binnenkoer; in het zuiden, de lokalen van een
vroeger limonadefabriekje.

vierde kwart
brouwerijen,
19de eeuw
cafés,
fabrieksschoors
tenen, water‐
en
frisdrankenfabri
eken

143900

Burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein 92 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder steil zadeldak, uit eind 18de eeuw tot begin 19de
eeuw.

burgerhuizen

1518/1748

typologie

datering

stijl

19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

143903

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden
van Sint‐Lievens‐Houtem

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sint‐Lievens‐Houtem in oorlogsgedenkt interbellum
ekens
de Eerste Wereldoorlog, gelegen aan de straatkant naast de ingang
van het ommuurde kerkhof van de parochiekerk Sint‐Michiel en
ingehuldigd op de tweede paasdag in 1920.

143902

Sint‐Lievenskruis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

marktkruisen
In het midden van het uitgestrekte dorpsplein staat nog dit
marktkruis, een zeldzaam voorbeeld van een rechtsarcheologisch
monument. Het zandstenen marktkruis in laatgotische stijl zou
teruggaan tot de 15de eeuw. De hardstenen zuil waarop het kruis rust
werd bij een herstelling in 1974 circa 40 centimeter ingekort.

143901

Parochiekerk Sint‐Michiel met kerkhof

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Marktplein zonder nummer (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Parochiekerk met romaans koor uit de 11de tot 12de eeuw,
geflankeerd door twee traptorens: van de noordtoren bleef alleen de
onderbouw bewaard, heden opgenomen onder het dak, zuidtoren
met aanpalend martyrium uit de 10de eeuw. Classicistisch schip van
circa 1776. Omgevend en ommuurd kerkhof met graftekens uit de
19de en 20ste eeuw.

143908

Eclectisch burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Polbroek 2 (Sint‐Lievens‐Houtem)

burgerhuizen, eerste helft
Huis in eclectische stijl met jugendstil elementen, met twee
bouwlagen van drie traveeën onder mansardeschilddak, uit het eerste omheiningsmur 20ste eeuw
en
kwart van de 20ste eeuw, in ommuurde voortuin.

143909

Burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Sint‐Lievens‐Houtem Polbroek 35 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Burgerhuis met twee bouwlagen van drie traveeën onder schilddak, burgerhuizen,
hekken,
met ommuurde voortuin en ijzeren hek. Links, aanbouw met twee
bouwlagen van één travee onder bekronende balustrade en plat dak. omheiningsmur
en

143872

Hof te Bussegem

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Bussegem 3 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom binnenplaats met tuin. Ten noordoosten, aan de
straatkant, rechthoekige inrijpoorten opgenomen in de dwarsschuur.
Grondig gerestaureerde en verbouwde boerenwoning van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 18de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

143897

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Luikerveld 70 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Grote gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met vaalt. Ten
westen, rechthoekige inrijpoort opgenomen in dienstgebouw. Ten
zuiden, boerenwoning van het dubbelhuistype met anderhalve
bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, verankerd jaartal 1848 op
de linker zijpuntgevel.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

143905

Burgerhuis

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Oordegemstraat 16 (Sint‐Lievens‐Houtem) Burgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder complexe
bedaking, 1902 gedateerd op gevelstenen in de linker topgevel,
gelegen middenin tuin, vooraan met gesmeed ijzeren hek.

burgerhuizen,
hekken

143906

Sint‐Reinildiskapel met linden

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Oordegemstraat zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Rechthoekige kapel geflankeerd door twee linden.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

143907

Sint‐Jozefkapel

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Oordegemstraat zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Rechthoekige kapel met driezijdige sluiting onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

143910

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Sint‐Fledericusstraat 56 (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Kleine gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
gekasseide binnenplaats. Ten noordoosten, voetgangersdeur in de
zijpuntgevel van de schuur. Boerenwoning van het dubbelhuistype
met één bouwlaag van vier traveeën, naar verluidt met kern van
1780.

boerenwoninge 19de eeuw,
vierde kwart
n, schuren,
stallen, gesloten 18de eeuw
hoeven

1519/1748

typologie

parochiekerken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

15de eeuw

10de eeuw,
11de eeuw,
12de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

tweede helft
19de eeuw

romaans,
classicisme

eclecticisme

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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143913

Pastorie Sint‐Fledericusparochie met tuin

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Vlierzeledorp 21 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Pastorie met ommuurde voortuin en achterliggende tuin, gebouwd
anno 1870 ter vervanging van een oudere pastorie. Bakstenen
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak.
Links aansluitend bij het hoofdvolume werd een aanbouwsel van één
bouwlaag onder een schilddak opgetrokken evenals een druivenserre.
Daarbij aansluitend is er een bijgebouw dat tot aan de straat loopt.
Rechts van de pastorie en los ervan situeren zich de resten van de
voormalige pastorie.

Mariagrotten, derde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en,
parochiezalen,
pastorieën,
pastorietuinen,
vijvers

143914

Hoeve in U‐vorm

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Vlierzeledorp 3 (Sint‐Lievens‐Houtem)

Afgelegen U‐vormige hoeve, bereikbaar vanuit het dorp via een
onverharde weg. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, grosso
modo uit eind 18de eeuw tot begin 19de eeuw, gegroepeerd rondom
een gekasseide en geplaveide binnenplaats met vaalt en gietijzeren
armpomp.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen,
waterpompen,
mestvaalten

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

143915

Parochiekerk Sint‐Fledericus

Sint‐Lievens‐
Houtem

Vlierzele

Vlierzeledorp zonder nummer (Sint‐
Lievens‐Houtem)

Gelegen ten oosten van het dorpsplein, met omgevend, ommuurd
kerkhof met trap ten westen. Van de kerk van 1780 bleven het schip,
het koor en de zuidelijke sacristie bewaard; neogotische westgevel
met centrale toren van 1892, jaartal vermeld op gedenksteen rechts
naast de deur, laatstgenoemde vervangt een vermoedelijk romaanse
zandstenen toren.

gedenktekens,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

143881

Hof ten Diepenborre

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Diepenborgstraat 1 (Sint‐Lievens‐Houtem) Grote gesloten hoeve, gelegen op een helling in een heuvelachtig,
beboomd landschap. Bakstenen gebouwen van diverse volumes,
gegroepeerd rondom een gekasseid erf met vaalt. Boerenwoning van
het dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën onder
zadeldak met oude kern uit 1680, aangepast in de loop van de 19de
eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

143884

Sanders' hof

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Gentsestraat 54A (Sint‐Lievens‐Houtem)

boerenwoninge
n, gesloten
hoeven

143885

Parochiekerk Sint‐Stephanus‐vinding

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Gentsestraat zonder nummer (Sint‐Lievens‐ Neoromaanse basilicale kerk van 1862, naar ontwerp van architect
Houtem)
Edmond De Perre‐Montigny, in omringend ommuurd kerkhof met
gesmeed ijzeren hek aan de westzijde. Overluifelde calvarie uit de
18de eeuw tegen de rechte koormuur.

calvariebergen, derde kwart
19de eeuw
hekken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

neoromaans

143886

Pastorie Sint‐Stephanus‐vindingparochie
met tuin

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Halleweg 15 (Sint‐Lievens‐Houtem)

19de eeuw
bruggen,
omheiningsmur
en, pastorieën,
stallen, sites
met walgracht,
pastorietuinen,
walgrachten,
vijvers

neoclassicisme

143887

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Hazenakkerstraat 2 (Sint‐Lievens‐Houtem) Gesloten hoeve rondom een gekasseide binnenplaats. Aan de
straatkant bevonden zich voorheen twee boerenwoningen uit de
19de eeuw. Vandaag is alleen de linker woning van anderhalve
bouwlaag met zes traveeën onder twee in hoogte wisselende
zadeldaken, bewaard. In het verlengde van het boerenhuis,
stalvleugel van drie traveeën.

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken.
Belangrijk volume gelegen tegenover de kerk, met nieuw woonhuis
aan de straat. Het aandak van het oorspronkelijke boerenhuis en de
zijpuntgevel met muurvlechtingen van het dienstgebouw aan de
straat wijzen op een oude kern.

Huidige pastorie met tuin uit 1859 naar ontwerp van Bernard Latte en
Jozef Demanet, op de omwalde gronden van de oude pastorie. De
voorgevel van de oude pastorie zou dienst doen als achtergevel van
de nieuwe; wat de bouwsporen in de achtergevel en binnenkoer
verklaart. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak, bekroond met een klokkenruitertje. Tegen de oostkant
van de wal situeren zich nog een reeks bakstenen stallen van één
bouwlaag onder een zadeldak.

1520/1748

datering

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven, stallen

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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143888

Moorhof

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Hazenakkerstraat 20‐24 (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Gesloten hoeve gelegen in een vallei. Bakstenen gebouwen onder
pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseid erf met
centrale loods en silo. Boerenwoning geflankeerd door twee
rechthoekige inrijpoorten. Dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag
van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
opslagplaatsen,
schuren, silo's,
stallen, gesloten
hoeven

143911

Brouwerij Rubbens

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Steenbergstraat 17, 17/5 (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Brouwerij Rubbens, een brouwerij met bijbehorende
brouwerswoning en aanhorigheden, werd opgericht in de tweede
helft van de 19de eeuw en werd gedurende ongeveer een eeuw door
dezelfde brouwersfamilie werd uitgebaat. De opmerkelijke vleugel
met paardenstallen en duiventoren kwam tot stand bij de latere
uitbreiding en aanpassing van de brouwerij in het begin van de 20ste
eeuw.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
opslagplaatsen,
stallen,
duiventorens,
tuinen,
paardenstallen

143912

Gesloten hoeve

Sint‐Lievens‐
Houtem

Zonnegem

Steenbergstraat 62, 62A (Sint‐Lievens‐
Houtem)

Kleine gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een
rechthoekige gekasseide en geplaveide binnenplaats. Boerenwoning
van het dubbelhuistype met anderhalve bouwlaag van zeven traveeën
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

143924

Café Het Scheer

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Broekstraat 28 (Sint‐Martens‐Latem)

Gewit en verankerd bakstenen gebouw van vier traveeën onder
zadeldak, daterend van circa 1875.

cafés

143925

Boerenwoning

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Broekstraat 37 (Sint‐Martens‐Latem)

Boerenwoning onder pannen zadeldak met sporen van vlechtingen in boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
linker zijpuntgevel, opklimmend tot de 18de eeuw, in de 19de eeuw n
gesplitst in twee woningen.

143926

Hoeve 't Goet ter Brouckstraaten

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Broekstraat 53‐55 (Sint‐Martens‐Latem)

Vrij hoog, gewit bakstenen gebouw op gepikte plint, vier traveeën en
oorspronkelijk één bouwlaag onder steil zadeldak met achteraan
aangebouwde keuken onder lessenaarsdak, minstens opklimmend tot
de 16de eeuw.

143927

Semigesloten hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Broekstraat 57, 57A (Sint‐Martens‐Latem) Voorheen omwalde hofstede ende huys van plaisance van de
heerlijkheid van Broekstraat, naar verluidt reeds vermeld in de 14de
of de 15de eeuw. Heden semigesloten hoeve met gedeeltelijk
vernieuwd woonhuis ten noorden, stallen ten oosten en ten zuiden
met in de oksel een nu ingebouwde duiventoren.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
n, hoeven,
17de eeuw
stallen,
duiventorens

143928

Semigesloten hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Broekstraat 66 (Sint‐Martens‐Latem)

Semigesloten hoeve met woonhuis ten zuiden, aansluitende stallen
ten oosten en losstaande schuur ten noorden van het verharde
binnenerf. Woonhuis van zeven en twee traveeën onder zadeldak, in
zijn huidige vorm daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

143936

Domein Galgeput

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 16 (Sint‐Martens‐Latem)

Domein met villa en vijver, één van de resterende turfputten van de
Warande. Op een hoogte gelegen villa in landelijke stijl in kern
daterend van circa 1910 naar verluidt naar ontwerp van Valentin
Vaerwyck.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143937

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 28 (Sint‐Martens‐Latem)

Haaks op de straat ingeplant schoolgebouw van 1856 gebouwd door lagere scholen, derde kwart
architect Edmond de Perre en uitgebreid met een klaslokaal in 1910 onderwijzerswo 19de eeuw,
voor WO I
ningen
naar ontwerp van architect Gaston Vandenheuvel. Heden
witgeschilderd bakstenen gebouw met één bouwlaag onder zadeldak
met brede voorpuntgevel met centrale rondboogdeur en twee
rondboogvensters met ijzeren roedeverdeling.

1521/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
voor WO I

tweede helft
19de eeuw

boerenwoninge 16de eeuw,
19de eeuw
n,
distilleerderijen,
hoeven

voor WO I,
interbellum

Hebbelynck Jean (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Vandenheuvel
Gaston (Ontwerper)
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143938

Oude herberg, bakkerij en winkeltje

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 35‐37 (Sint‐Martens‐Latem)

bakkerijen,
Oude herberg, bakkerij en winkeltje bij urbanisatiewerken aan de
straat in 1895 heropgebouwd en begin 20ste eeuw verder uitgebreid. herbergen,
winkels
Oorspronkelijk bakstenen gebouw, heden witgeschilderd, van elf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met recente klimmende
dakkapellen.

143939

Pastorie Sint‐Aldegondeparochie met tuin Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 39 (Sint‐Martens‐Latem)

Bakstenen gebouw uit 1785 van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, in ommuurde boomrijke tuin. Het linker aanbouwsel
van één travee en één bouwlaag onder haaks zadeldak werd
toegevoegd in 1894 naar ontwerp van architect C. Campens samen
met de afsluitmuur en monumentale poort.

omheiningsmur
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
pastorietuinen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

143940

Burgerhuis

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 41 (Sint‐Martens‐Latem)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, in
zijn huidige vorm daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw
doch met behouden oudere kern van de eerste oude priesterage.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

143941

Herberg en winkeltje In den Transvaal

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 43 (Sint‐Martens‐Latem)

Herberg en winkeltje, gebouwd in 1770, zie uithangteken. Verankerd, herbergen,
winkels
gewit bakstenen gebouw op gepikte plint, drie traveeën en één
bouwlaag onder geknikt zadeldak, loodrecht op de straat ingeplant
met behoud van een deel van de oude pastorie in de achterste travee.

derde kwart
18de eeuw

143942

Herberg d'Ouwe Hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 48 (Sint‐Martens‐Latem)

Sedert 1749 bekend als herberg, vanaf 1826 school en van 1843 tot herbergen
1854 gemeentehuis‐herberg. Gewit loodrecht op de straat ingeplant
bakstenen gebouw van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, van 1742, heden met voornamelijk 19de‐eeuws voorkomen.

tweede kwart
18de eeuw

143943

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 64 (Sint‐Martens‐Latem)

Oorspronkelijk bijzondere school opgericht door baron della Faille in
1879, in donkere baksteen met één bouwlaag onder zadeldak, geleed
door bakstenen lisenen waartussen gekoppelde spitsboogvensters. In
1948 verbouwd tot villa door architect Francis Bonaart (Brussel).
Witgeschilderd bakstenen gebouw met twee bouwlagen onder
afgewolfd pannendak, voorzien van nieuwe traditionele houten
kruiskozijnen met luiken.

na WO II, vierde
villa's
kwart 19de
(bouwkundig
eeuw
erfgoed),
onderwijsgebou
wen

143944

Villa Les Buttes Sainte Aldegonde

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 7 (Sint‐Martens‐Latem)

Neoclassicistisch getinte villa van bak‐ en natuursteen, gebouwd in
1907 door baron H. della Faille d' Huysse, burgemeester van Deurle
van 1888 tot 1922. Grote op een natuurlijke duinenheuvel gelegen
villa met omringend boomrijk park met monumentaal toegangshek
tussen vierkante arduinen hekpijlers. .

hekken,
hekpijlers,
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

143945

Dienstgebouw kasteel Les Buttes Sainte
Aldegonde

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat 9 (Sint‐Martens‐Latem)

Dienstgebouw en "bergplaats voor de automobiel" van het kasteeltje bijgebouwen,
Les Buttes Sainte Aldegonde, daterend van 1907 naar ontwerp van de garages
architecten Henri en Valentin Vaerwyck. Geschilderd bakstenen
gebouw in cottagestijl met vloeiende en verspringende leien daken
met dakruitertje en opmerkelijk houtwerk.

voor WO I

143946

Parochiekerk Sint‐Aldegonde

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat zonder nummer (Sint‐Martens‐ Pseudohallenkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw van vijf
Latem)
traveeën met drie beuken onder één zadeldak met gedeeltelijk
uitspringende vierkante westtoren met flankeertorentjes,
achthoekige klokkenkamer en naaldspitsbekroning. In het oosten iets
smaller koor met driezijdige apsis en twee sacristieën. Huidig uitzicht
van na de verbouwings‐ en herstellingswerken van 1912. Omringend
kerkhof, afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen
pijlers.

143935

Dorpskom Deurle

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Dorpsstraat, Kerkweg, Muldersdreef,
Philippe de Denterghemlaan, Pontstraat
(Sint‐Martens‐Latem)

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
kerkhoven,
parochiekerken

De dorpskom van Deurle is gelegen aan een Leiebocht en situeert zich dorpen
rondom de pittoreske Dorpsstraat.

1522/1748

datering

Campens Charles (Ontwerper),
Fermondt Josse (Ontwerper)

Bonaert Francis (Ontwerper)

cottagestijl

Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

Berteloot Romain (Ontwerper),
Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Sinia Oscar
(Ontwerper), Vandenheuvel
Gaston (Ontwerper), Van de
Cappelle Jean Baptiste junior
(Uitvoerder)
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143950

Kunstenaarswoning en atelier Gustaaf De
Smet

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Gustaaf De Smetlaan 1 (Sint‐Martens‐
Latem)

Het huis, nu museum, werd gebouwd naar plannen en onder leiding
van zijn vriend en dorpsgenoot, burgerlijk conducteur René Van Der
Plaetsen. Hij ontwierp een sobere architectuur, de bovenverdieping
afgewerkt met houten beplanking en met daklicht voor het atelier op
de bovenverdieping. Het huidige museum ademt nog de authentieke
sfeer van het kunstenaarshuis met het behoud van het oorspronkelijk
meubilair en is representatief voor een bescheiden landelijke
atelierwoning uit de dertiger jaren van de 20ste eeuw.

kunstenaarsatel interbellum
iers,
kunstenaarswo
ningen

143953

Villa Laagland

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Kasteeldreef 13 (Sint‐Martens‐Latem)

Grote villa onder strodak in ruime tuin, volgens plintsteen op
hekpijler naar ontwerp van architect F. Coppieters en volgens
archiefstukken daterend van 1937. Destijds bewoond door de
schrijver Gaston Martens.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143954

Kasteeldomein van Deurle

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Kasteeldreef 19 (Sint‐Martens‐Latem)

parken, dreven,
Bij de Leie gelegen 18de‐eeuws kasteel met omringend park. Het
oorspronkelijk kasteel, opgetrokken uit baksteen van een steenoven landhuizen,
mottekastelen
ter plaatse, werd gebouwd op een motte en was omgeven door
aangelegde tuinen, een boomgaard, grachten en talrijke dreven
waaronder de Rode Beukendreef als toegangsdreef. Het had een
rechthoekige plattegrond, negen traveeën en twee bouwlagen onder
schild‐ of zadeldak. Vermoedelijk circa 1840, onder P. de Kerchove,
toevoeging van één verdieping en nieuwe gevelordonnantie, en begin
20ste eeuw aanpassing tot huidig uitzicht.

143955

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Klapstraat 10, 10A (Sint‐Martens‐Latem)

Hoeve met omhaagd voorerf en ijzeren toegangshek. Ten noorden,
woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de
eeuw. Ten zuiden, gewitte bakstenen stallen onder zadeldak met
luchtgaten in de straatgevel.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143956

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Klapstraat 115 (Sint‐Martens‐Latem)

Ruime bakstenen hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten
noorden en stallen ten oosten van het gedeeltelijk met gras begroeide
en beboomde erf, aan de straatzijde afgesloten door een haag en
fraai ijzeren hek tussen gietijzeren hekpijlers. Woonhuis van zeven
traveeën onder zadeldak met zijaandaken met vlechtingen, in de
linker zijpuntgevel jaarankers van 1779 of 1797.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

143957

Hoeve Voldershof

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Klapstraat 149 (Sint‐Martens‐Latem)

Achterin gelegen hoeve toegankelijk via een populierendreef en
ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen hekpijlers.
Woonhuis met rechts aangebouwde stallen van zeven en vier
traveeën onder licht verspringend zadeldak, minstens opklimmend
tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

143958

Villa Rustoord

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Klapstraat 36 (Sint‐Martens‐Latem)

Gebouwd voor kunstenaar Jenny Montigny in 1904. Bakstenen villa in villa's
(bouwkundig
Engels geïnspireerde cottagestijl onder geknikt pannendak met
erfgoed)
dakruitertje en gecementeerde dakkapellen in tuitgevelvorm.

143959

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Klapstraat 80 (Sint‐Martens‐Latem)

Hoeve met losse bestanddelen, omhaagd erf en boomgaard,
toegankelijk via een ijzeren hek. Ten noorden, woonhuis van vijf
traveeën onder zadeldak met sporen van vlechtingen en jaarankers
1771 in de rechter zijpuntgevel.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hekken, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

143977

Hoeve Le vieux pignon

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Lindenstraat 15 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalig hoevetje op de straat, tot landhuis uitgebreid met
schermgevel aan de straatzijde, oorspronkelijk gelegen in het
kasteeldomein van Deurle met tegenhanger in de ertegenover
gelegen huidige Zuylenveld daterend van de aanleg van het kasteel
circa 1765.

hoeven

1523/1748

datering

interbellum

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

voor WO I

derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Der Plaetsen René
(Ontwerper)

Coppieters Fritz (Ontwerper)
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143983

Windmolen Cyriel Buysse

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Muldersdreef 12 (Sint‐Martens‐Latem)

Cyriel Buysse liet in 1922 een houten windmolentje, type staakmolen windmolens
met open voet, bouwen ter vervanging van de verdwenen grote
staakmolen op de Molenberg of de Warande uit 1592 waar hij zeer
aan gehecht was. Het molentje werd in 2004 gedemonteerd in
afwachting van de restauratie.

143982

Villa Molenberg met tuin

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Muldersdreef 12 (Sint‐Martens‐Latem)

De villa Molenberg is een ruim landhuis gebouwd op de plaats van het
zogenaamde Palenhuis van de schrijver Cyriel Buysse naast de molen.
De huidige villa werd gebouwd in 1939 in opdracht van de zoon van
Cyriel Buysse naar ontwerp van F. Coppieters. Het betreft een
beschilderde bakstenen constructie met twee bouwlagen onder
verspringende strodaken. Omgevende tuin.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

143984

Molenaarswoning

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Muldersdreef 13 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalig heden gerenoveerd molenaarshuis met omringende
omhaagde tuin en ijzeren toegangshek. Voormalig forestiershuis,
opgericht in 1586 en vermoedelijk heropgebouwd in 1665. Haaks op
de dreef ingeplant gewit bakstenen huis van zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

boswachterswo derde kwart
ningen, hekken, 17de eeuw
molenaarswoni
ngen

143985

Villa La Butte

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Muldersdreef 2‐6, 2A‐B, 4A‐B, 6A (Sint‐
Martens‐Latem)

Monumentale op een kleine zandheuvel gelegen villa in Engelse
cottagestijl gebouwd in 1909 door Henri de Spoelberch,
burgemeester van 1922 tot 1937, in omringend boomrijk park met
fraai ijzeren toegangshek tussen arduinen pijlers.

hekken,
hekpijlers,
parken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

143989

Boerenwoning

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Oude Vierschaarstraat 47 (Sint‐Martens‐
Latem)

Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak met links zijaandak
met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Rechts aanleunende,
schuin ingeplante stallen onder lager zadeldak. Ten westen, rest van
een gewit bakhuis en aangebouwde paardenstallen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
stallen,
bakhuizen

143993

Villa ontworpen door Oscar Vande Voorde Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Philippe de Denterghemlaan 2 (Sint‐
Martens‐Latem)

Villaatje in art‐nouveaustijl gebouwd door architect Oscar Vande
Voorde als modelwoning op de Brusselse Wereldtentoonstelling van
1910 en nadien hier heropgebouwd als buitenverblijf. Op een bordes
van tien treden gelegen rechthoekig gebouw met één bouwlaag
onder overstekend schilddak. Tuinaanleg met terrassen en links en
rechts van het huis paviljoentjes en houten tuinafsluiting met
geometrisch patroon.

tentoonstellings voor WO I
paviljoenen,
siertuinen,
tuinpaviljoenen

143994

Klooster en meisjesschool

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Philippe de Denterghemlaan 7 (Sint‐
Martens‐Latem)

In 1865, bouw van een nieuwe school en het klooster naar ontwerp
van architect Bordieux. Kloostergebouw: bakstenen gebouw op
kruisvormige plattegrond, opgetrokken in een eerder landelijke
villastijl met twee bouwlagen en overstekend schilddak afgezoomd
met houten windveren. Rechts aanleunende klaslokalen van één
bouwlaag onder zadeldak.

derde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen,
gevelniskapelle
n

143995

Sint‐Christoffelkapel

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Philippe de Denterghemlaan zonder
nummer (Sint‐Martens‐Latem)

Grafkapel in neoromaanse stijl van de familie de Kerchove de
Denterghem ‐ Vilain XIIII. Ruime bakstenen kapel op rechthoekige
plattegrond met één travee onder zadeldak, gebouwd in 1853.

grafkapellen

143996

Omwalde hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 11 (Sint‐Martens‐Latem)

Aanvankelijk omwalde hoeve waarvan de site minstens opklimt tot de boerenwoninge 17de eeuw
17de eeuw en bestond uit een meervoudige walgracht waarbinnen op n, hoeven,
schuren, stallen
het zuidoostelijk deel het woonhuis en stallen stonden. Huidig
woonhuis bijna volledig vernieuwd na de brand van 1976. Gewitte
bakstenen schuur en stallen, voorheen op een balk gedateerd 1811.

143997

Neerhof Koekebak

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 31 (Sint‐Martens‐Latem)

Oorspronkelijk neerhof van het kasteel van Rodenhuize, zetel van de hoeven, villa's
(bouwkundig
gelijknamige heerlijkheid, afhankelijk van de heren van Nevele en
waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot de 15de eeuw. Huidig erfgoed)
gebouw in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

1524/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

interbellum

voor WO I

derde kwart
19de eeuw

17de eeuw

Coppieters Fritz (Ontwerper)

cottagestijl

art nouveau

Van de Voorde Oscar
(Ontwerper), Van de Voorde
Oscar (Bewoner)

Bordieux (Ontwerper)
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stijl

143998

Herberg du Pêcheur

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 41 (Sint‐Martens‐Latem)

Oude herberg, in 1922 omgebouwd en uitgebreid met L‐vormige
vleugel tot hotel‐restaurant, in een op de Engelse cottage
geïnspireerde stijl. Aan de straatzijde behouden oud gebouwtje met
drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken
met vlechtingen, opklimmend tot de 17de eeuw.

herbergen,
hotels,
restaurants

17de eeuw,
interbellum

cottagestijl

143999

Villa Homestead

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 50 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa in regionalistische stijl, gebouwd in 1929 door architect August
Desmet voor kunstschilder G. De Smet, die hier verbleef tot 1935.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

regionalisme

Desmet August (Ontwerper)

144000

Landhuis Het Toreken

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 70 (Sint‐Martens‐Latem)

Geschilderde bakstenen villa in L‐vorm met in de oksel een polygonaal villa's
torentje met belvedère onder koepelvormig dak, gebouwd in 1924 en (bouwkundig
erfgoed)
omgeven door een boomrijke tuin.

interbellum

144001

Kasteeldomein Ter Laecke

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 83‐85 (Sint‐Martens‐Latem)

Kasteeltje aan de Leiebocht in een boomrijk park toegankelijk via een
smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Huidig neoclassicistisch
landhuis daterend van 1841 naar ontwerp van architect L. Minard
met latere aanpassingen en behouden kern met overwelfde kelders,
minstens uit de 17de eeuw. Links en rechts flankerende vleugels van
respectievelijk één en twee bouwlagen onder plat dak. Ten noorden
van het kasteel, voormalige stallen en koetshuizen, aangepast begin
20ste eeuw.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

144002

Villa Leiezicht

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 84 (Sint‐Martens‐Latem)

Grote villa in art‐nouveaustijl met twee bouwlagen onder steil leien hekken, villa's
(bouwkundig
schilddak met parabolische dakvensters, gebouwd in 1912 naar
ontwerp van Geo Henderick. Smeedijzeren art‐nouveau‐tuinafsluiting erfgoed)
met gestileerde florale motieven.

voor WO I

art nouveau

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Henderick Geo
(Ontwerper)

144003

Landhuis

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 87 (Sint‐Martens‐Latem)

Achterin, aan de Leiebocht gelegen voormalig neerhof van het kasteel landhuizen
Ter Laecke, minstens opklimmend tot de 17de eeuw en verbouwd tot
landhuis. Een later aangebrachte cartouche boven de deur vermeldt
het jaartal 1685.

17de eeuw

144004

Villa Zodenhof en museum

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Pontstraat 94 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa met aangelegde tuin, gebouwd in 1938 naar ontwerp van Fritz
Coppieters in opdracht van het echtpaar J. Dhondt‐Dhaenens,
stichters van het erachter gelegen museum dat hun naam draagt.

musea,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Coppieters Fritz (Ontwerper)

144006

Villa Lazy Farm

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Rode Beukendreef 29 (Sint‐Martens‐
Latem)

Buitenverblijf in regionale hoevestijl opgetrokken naar ontwerp van
Florimond Vervalcke in 1937.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Vervalcke Florimond (Ontwerper)

144007

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Rode Beukendreef 7 (Sint‐Martens‐Latem) Villa met atelier van kunstenaar opgetrokken uit ruw gebakken steen kunstenaarswo na WO II
naar ontwerp van Jozef Lietaert in 1966. Naar de straatzijde toe
ningen, villa's
(bouwkundig
gesloten bouw onder plat dak met daklicht.
erfgoed)

144009

Villa naar ontwerp van Ivan Van
Mossevelde

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Warandedreef 13 (Sint‐Martens‐Latem)

Ruime betonnen villa van 1970, gebouwd door architect Ivan Van
Mossevelde voor kunstverzamelaar Roger Matthys‐Colle. De villa is
volledig opgetrokken uit betonplaten met zichtbare structuur van de
bekisting, die de gevels een sculpturaal accent geven.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

brutalisme

Van Mossevelde Ivan A.L.J.
(Ontwerper)

144010

Villa naar ontwerp van André Jacqmain

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Warandedreef 14 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa gebouwd in 1951 naar ontwerp van de Brusselse architect André villa's
Jacqmain, als buitenverblijf. De villa is omgeven door een aangepaste (bouwkundig
tuinaanleg en is harmonisch geïntegreerd in de boomrijke omgeving. erfgoed)

na WO II

modernisme

Jacqmain André (Ontwerper)

144011

Villa Rozenhof

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Xavier De Cocklaan 20 (Sint‐Martens‐
Latem)

Achterin gelegen villa in zakelijke stijl van 1934 naar ontwerp van D.
Van den Heede, zie plintopschrift. Later achteraan uitgebreid voor
kinderhome. Geschilderd bakstenen gebouw op vierkante
plattegrond, twee bouwlagen en tentdak.

1525/1748

hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
parken, stallen

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

plantensoort

context

persoon

Lietaert Jozef (Ontwerper)

Van den Heede Daniël
(Ontwerper)
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144012

Villa Julia

Sint‐Martens‐
Latem

Deurle

Xavier De Cocklaan 5A (Sint‐Martens‐
Latem)

Villa Julia is het voormalig woonhuis met atelier van kunstenaar
Xavier De Cock. Alleenstaand herenhuis uit de 18de eeuw met kern
van 1789, zie gedenksteen binnen. Het oorspronkelijk bepleisterd en
witgeschilderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak is heden voorzien van gecementeerde gevels en een
schilddak.

vierde kwart
herenhuizen,
kunstenaarswo 18de eeuw
ningen

143917

Torenhuis en atelier Albert Servaes

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Baarle‐Frankrijkstraat 10 (Sint‐Martens‐
Latem)

Het Torenhuis, gebouwd in 1917 naar ontwerp van August Desmet, is kunstenaarsatel WO I,
interbellum
het voormalig woonhuis en atelier van Albert Servaes. De toren werd iers,
kunstenaarswo
pas na het einde van de oorlog, in 1919, voltooid.
ningen

143918

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Baarle‐Frankrijkstraat 12 (Sint‐Martens‐
Latem)

Hoeve met losse bestanddelen, toegankelijk via een ijzeren hek tussen
overhoekse bakstenen hekpijlers. Woonhuis van zeven traveeën
onder zadeldak met huidig voorkomen uit de tweede helft van de
19de eeuw. Ruime schuur en stal onder overstekend zadeldak.
Bakhuis achteraan.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hekken,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
hekpijlers

143919

Restaurant 't Oud Veer

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Baarle‐Frankrijkstraat 90 (Sint‐Martens‐
Latem)

Geschilderd bakstenen gebouw in L‐vorm met één bouwlaag en
geknikt zadeldak, gebouwd als veerhuis circa 1915 door de Latemse
aannemer J. Maebe en gelegen aan het huidige veer bij de Leie.

veerhuizen

143920

Villa Sonnevanck

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Bosstraat 44 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa gebouwd in 1936 voor beeldhouwer Carl De Cock naar ontwerp villa's
van architect Jules Lippens van 1935. Witgeschilderde bakstenen villa (bouwkundig
erfgoed)
van twee bouwlagen onder opvallende pannen daken.

interbellum

143921

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Bosstraat 59 (Sint‐Martens‐Latem)

Ruime villa in gebogen vorm, gebouwd in 1932 als buitenverblijf van villa's
(bouwkundig
de familie de Hemptinne door de Brugse architect A. Dugardyn en
gekenmerkt door zijn modern regionale stijl, hier met dakvensters en ‐ erfgoed)
kapellen met barokke in‐ en uitgezwenkte top.

interbellum

143922

Architectenwoning Jean Van den Bogaerde Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Brakelstraat 25 (Sint‐Martens‐Latem)

Jean Van den Bogaerde doceerde aan verschillende instellingen, won architectenwoni na WO II
ngen, siertuinen
diverse prijzen met zijn ontwerpen en nam deel aan tal van
architectuurwedstrijden. Hij ontwierp in 1965 zijn eigen woning met
een open plan, een eenvoudige rechthoekige plattegrond met
symmetrische indeling en een grote flexibiliteit in het gebruik van de
ruimten door het gebruik van verplaatsbare of beweegbare panelen.

143923

Woning Van Wassenhove

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Brakelstraat 50 (Sint‐Martens‐Latem)

De Woning Van Wassenhove is gebouwd in 1970‐1974 naar ontwerp villa's
van architect Juliaan Lampens in zijn typische betonarchitectuur of
(bouwkundig
brutalisme. De opdracht kwam van de heer Van Wassenhove, die de erfgoed)
architect de mogelijkheid bood om zijn eigenzinnige en radicale
woonconcept te verwezenlijken.

143929

Villa La Datcha

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Buizenbergstraat 1A (Sint‐Martens‐Latem) Ruime villa in cotttagestijl gelegen op de Buizenberg en gebouwd als
zomerverblijf van graaf K. de Kerchove de Denterghem in het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Ruime villa in cotttagestijl gelegen op de
Buizenberg. Bakstenen constructie met markerende puntgevels met
imitatievakwerkbouw en gevarieerde dakvormen.

143931

Twee hoeves De Brabandere

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Dorp 18‐20, 18A (Sint‐Martens‐Latem)

Twee hoevetjes van de gebroeders De Brabandere die in vierde kwart
19de eeuw elk een landbouwstokerij oprichtten. Begin 20ste eeuw
werd de stokerij achter nummer 18 omgevormd tot maalderij, deze
achter nummer 20 werd uitgebreid met een brouwerij die in 1922
werd stopgezet.

1526/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Van den Heede Daniël
(Ontwerper)

Desmet August (Ontwerper),
Servaes Albert (Opdrachtgever)

WO I

Maebe Jules (Uitvoerder)

modernisme

Lippens Jules (Ontwerper)

Dugardyn Antoine (Ontwerper)

Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper)

na WO II

brutalisme

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

cottagestijl

boerenwoninge
n, brouwerijen,
hekken, hoeven,
schuren, stallen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Lampens Juliaan (Ontwerper)
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143932

Tempelhof

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Dorp 5 (Sint‐Martens‐Latem)

boerenwoninge 17de eeuw
Eén der oudste landbouwnederzettingen van de gemeente.
Aangepast woonhuis van het neerhof, opklimmend tot de 17de eeuw. n
Oorspronkelijk witgekalkte erfgevel op gepikte plint bestaande uit
een hooghuis van twee traveeën met onderkelderde kamer en
zadeldak tussen zijtrapgevels en een laaghuis van vijf traveeën met
twee teruggeplaatste getrapte dakvensters.

143933

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Dorp 7 (Sint‐Martens‐Latem)

Aan de Leieboorden gelegen villa uit begin 20ste eeuw en
vermoedelijk circa 1950 uitgebreid tot zijn huidige vorm.

kunstenaarsatel eerste helft
20ste eeuw, na
iers,
kunstenaarswo WO II
ningen

143934

Parochiekerk Sint‐Martinus

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Dorp zonder nummer (Sint‐Martens‐
Latem)

Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in
de nabijheid van de Leie. Oudste vermelding in 1121. Vermoedelijk
was het een kleine basilicale kerk met achthoekige kruisingstoren en
koor, opgetrokken uit Doornikse kalksteen in onregelmatig verband
waarvan duidelijk sporen bewaard zijn. Beschadigd tijdens de
godsdiensttroebelen van de 16de eeuw en belangrijke verbouwingen
en herstellingen in het tweede kwart van de 17de eeuw;
vergrotingswerken in 1771‐1772.

hekken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

143930

Parochiekerk Sint‐Martinus en omgeving

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Dorp, Kerkakker, Kerkstraat, Meersstraat, De parochiekerk Sint‐Martinus is gelegen aan Dorp en wordt
Mortelputstraat (Sint‐Martens‐Latem)
omgeven door een kerkhof met kerkhofmuur. Ten noorden ligt, aan
de Leie, het Tempelhof. Verder wordt de omgeving gekenmerkt door
enkele hoeven en 19de‐ en 20ste‐eeuwse bebouwing.

parochiekerken,
dorpen

143947

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Eikeldreef 27 (Sint‐Martens‐Latem)

villa's
Ruime villa in decoratieve baksteenarchitectuur gelegen in grote,
aanvankelijk in terrasvorm aangelegde tuin, gebouwd door de familie (bouwkundig
Raes‐Ziane in 1927 naar ontwerp van architect François Langeraert. erfgoed)

143948

Villa Pintelon

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Elsakkerweg 29 (Sint‐Martens‐Latem)

Eén van de eerste villa's in de bossen van Heidebergen was het
buitenverblijf van bouwkundige Oscar Pintelon en werd gebouwd in
1934. De villa is een opmerkelijke constructie in baksteen en beton
met verspringende volumes onder platte daken. Stilistisch is de villa
illustratief voor het modernisme tijdens het interbellum.

architectenwoni interbellum
ngen

143949

Hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem George Minnelaan 35A (Sint‐Martens‐
Latem)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis ten noorden en schuur met
stallen en doorrit ten zuiden van het binnenerf. Gerenoveerd
woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de
18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

143951

Latemse Kluis

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kapitteldreef 40 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalig buitengoed van de paters dominicanen gebouwd in bos op
grond van E. Gevaert circa 1930 en naar ontwerp van bouwmeester E.
Magerman. Langgestrekt rechthoekig gebouw met één bouwlaag en
hoog ogivaal dak met driehoekige dakkapelletjes, karakteristiek voor
het werk van Magerman.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

143952

Kunstenaarswoning E. Gevaert en hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

18de eeuw,
hoeven,
Sint‐Martens‐Latem Kapitteldreef 45‐47, 51, 45A (Sint‐Martens‐ Voormalig woonhuis en atelier van kunstschilder Edgard Gevaert,
kunstenaarswo interbellum
Latem)
heden met museum Edgard Gevaert en Georges Minne. Uitgestrekt
ningen, musea
domein en bos door Gevaert aangekocht in 1922 met als enige
bebouwing het nog bestaande hoevetje nummer 51 met mogelijk
18de‐eeuws kern. Achterin gelegen gebouwencomplex van 1923 naar
ontwerp van Gevaert zelf en opgetrokken in regionalistische stijl.
Voormalig atelier van Gevaert in de de tuin met hoge vensters, van
1933.

143960

Kunstenaarswoning en atelier Leon De
Smet

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Koperstraat 20 (Sint‐Martens‐Latem)

Het Schildershuis is in kern een 19de‐eeuwse hoeve, van 1906 tot
1913 het woonhuis en atelier van Leon De Smet. Tussen 1922 en 1940
het buitenverblijf van kunstcriticus, leraar kunstgeschiedenis aan de
Gentse Academie en amateur‐schilder Georges Chabot.

1527/1748

typologie

datering

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

stijl

context

persoon
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

neogotiek

interbellum

Simoens Jan Baptist (Ontwerper),
Van Assche Auguste (Ontwerper),
Van den Bogaerde Jean
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

Langeraert François (Ontwerper)

modernisme

interbellum

kunstenaarswo eerste helft
19de eeuw,
ningen,
boerenwoninge voor WO I
n, hekken,
hoeven,
kunstenaarsatel
iers

plantensoort

Pintelon Oscar (Ontwerper),
Pintelon Oscar (Opdrachtgever)

Magerman Edgar (Ontwerper)

regionalisme

Gevaert Edgar (Ontwerper),
Maebe Jules (Uitvoerder), Gevaert
Edgar (Opdrachtgever), Gevaert
Edgar (Bewoner)
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143961

Villa Avondrust

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Koperstraat 39 (Sint‐Martens‐Latem)

Eén van de vroege buitenverblijven in Sint‐Martens‐Latem, gebouwd
door een Gents industrieel circa 1917, met uitbreidingen circa 1926
en 1931. Villa in Engelse cottagestijl met twee bouwlagen onder
verspringende afgewolfde pannendaken, gelegen in een mooi
aangelegde tuin naar Frans model met bloemenparterres, haagjes en
waterpartijen. Opvallend toegangshek in imitatieboomstammen met
natuurstenen hekpijlers en bekronend schilddakje met bolornament
en een kat erop.

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

modernisme

143962

Villa Jacqueline en Villa Elca

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kortrijksesteenweg 185‐187 (Sint‐Martens‐ Aaneen gebouwde villa's in afgezwakte nieuwe zakelijkheid vermengd villa's
Latem)
met art‐deco‐inslag, daterend van 1939. Geelbakstenen constructie (bouwkundig
erfgoed)
met betonnen banden en zwarte geglazuurde tegels, onder één
schilddak.

interbellum

modernisme

143963

Kunstenaarswoning George Minne

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kortrijksesteenweg 62 (Sint‐Martens‐
Latem)

kunstenaarswo voor WO I
Voormalig woonhuis met atelier van de beeldhouwer en tekenaar
ningen
George Minne, door hem ontworpen en gebouwd in 1907 en
uitgevoerd door de Latemse schrijnwerker en aannemer Jules Maebe,
die ook de eerste villa’s in het Leiedorp bouwde. Alleenstaand
herenhuis van twee bouwlagen onder schilddak met witgepleisterde
lijstgevel naar 18de‐eeuws classicistisch model, met gemarkeerd
middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus en guirlande.

143964

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kortrijksesteenweg 91 (Sint‐Martens‐
Latem)

Geschilderd bakstenen villaatje met cottage‐allure, gebouwd circa
1900 door aannemer J. Maebe. Typisch geknikt, afgewolfd
pannendak, houten kozijnramen en terras vooraan.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

143965

Kasteeltje

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kortrijksesteenweg 96 (Sint‐Martens‐
Latem)

Voormalig kasteeltje in eclectische stijl met omringende beboomde
tuin, daterend uit begin 20ste eeuw. Heden geschilderde bakstenen
constructie met L‐vormige aanleg, verspringende bouwlagen en
dakenspel.

landhuizen

eerste helft
20ste eeuw

143966

Villa

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Kwakstraat 13 (Sint‐Martens‐Latem)

villa's
Villa op de beboste helling van de Heidebergen, bestaande uit twee
(bouwkundig
duidelijk te onderscheiden delen, op verschillende niveaus: een
laaggelegen gedeelte in landelijke villastijl, gebouwd in 1911 als één erfgoed)
der eerste buitenverblijven van Latem en een aanleunend hoger
gelegen gedeelte in zakelijke stijl met toren en uitbouw onder typisch
ogivaal pannendak, naar verluidt toegevoegd in 1939.

143967

Landhuis The Farm

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 118 (Sint‐Martens‐Latem)

Landhuis in Engelse stijl, gelegen op het golfterrein, bestaande uit
twee oude kernen, een 19de‐eeuws hoevetje links en het vroegere
boswachtershuisje rechts, circa 1930 en 1944 verbonden door een
middendeel met doorrit en torentje achteraan, onder strodaken en
met typische traditionele elementen.

143968

Kunstenaarswoning Albijn Van den Abeele Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 12 (Sint‐Martens‐Latem)

kunstenaarswo vierde kwart
Woonhuis gebouwd in 1881 door Albijn Van den Abeele,
19de eeuw
burgemeester van Latem van 1869 tot 1876, gemeentesecretaris van ningen
1876 tot 1909, schrijver en landschapsschilder. De dorpswoning is
gelegen in een omhaagde voortuin en telt drie traveeën en twee
bouwlagen onder een schilddak. Het betreft een dubbelhuis met
bepleisterd parement afgelijnd door geblokte hoekpilasters.

143969

Royal Latem Golf Club

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 120, 120A (Sint‐Martens‐
Latem)

Duinengebied ten westen van de beboste Buizenberg gekocht in 1892 clubhuizen
door de industrieel A. Feyerick en ingericht als golf voor de
vriendenkring van golfspelers van Sint‐Amandsberg. Clubhuis
gebouwd op een duin circa 1909 door aannemer J. Maebe in Engelse
cottagestijl met typisch geknikt schilddak en imitatievakwerk onder
de overstekende kroonlijst.

Sint‐Martens‐
Latem

adres

1528/1748

plantensoort

context

persoon

Minne Georges Frédéric
(Ontwerper), Minne Georges
Frédéric (Bewoner)

eclecticisme

voor WO I,
interbellum

Magerman Edgar (Ontwerper)

boswachterswo 19de eeuw,
ningen, hoeven, interbellum
landhuizen

voor WO I

Van den Abeele Albijn
(Ontwerper), Van den Abeele
Albijn (Bewoner)

cottagestijl
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143970

Villa La Clairière

Sint‐Martens‐
Latem

143971

Hoeve

143972

adres

korte beschrijving

typologie

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 131, 143 (Sint‐Martens‐
Latem)

Villa van de familie Van Schoote naar ontwerp van architect Valentin
Vaerwyck, daterend van 1929. Het bos is nog een deel van de
Warande van de heerlijkheid van Nevele in Deurle en Latem.
Opmerkelijk toegangshek met twee in bak‐ en zandsteen gemetste
rondboogdoorgangen met ijzeren hekken.

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
poorten
(bijgebouwen),
hekken

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 141 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalige hoeve aan de rand van het beboste domein van La
Clairiere. Gewit woonhuis op gepikte plint onder zadeldak,
vermoedelijk uit begin 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
n, hoeven
19de eeuw

Hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 33 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalige, achter de huidige huizenrij gelegen hoeve toegankelijk
via een gekasseide weg en ijzeren hek met vierkante gemetselde
hekpijlers. Gerenoveerde boerenwoning van zeven traveeën met
zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, minstens opklimmend
tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
kasseiwegen

143973

Boerenwoning

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 50 (Sint‐Martens‐Latem)

Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak
tussen zijaandaken met vlechtingen, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n
18de eeuw

143974

Vijverhof

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat 70 (Sint‐Martens‐Latem)

Eertijds woonhuis van kunstschilder Gust De Smet. Achterin gelegen
boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak met links zijaandak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

143975

Neogotische processiekapel

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Latemstraat zonder nummer (Sint‐Martens‐ Neogotische processiekapel van 1839, ingeplant bij het vijvertje op de bedevaartkapell tweede kwart
en
19de eeuw
Latem)
tweesprong Latemstraat en Burgemeesterstraat, vermoedelijk
oorspronkelijk een dries, de eerste dorpskom van Latem.

143976

Villa Lei‐oever

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Leieriggestraat 4 (Sint‐Martens‐Latem)

villa's
Eerste villa aan de Latemse Leieboorden gebouwd in 1909 naar
(bouwkundig
ontwerp van architect Albert Van huffel voor de Gentse industrieel
erfgoed)
Eggermont. Tevens eerste volledig werk van architect Van huffel
waarbij hij ook het interieur ontwierp. Oorspronkelijk L‐vormige bak‐
en natuurstenen constructie met één bouwlaag onder afgewolfde
daken.

voor WO I

143978

Landhuis Ter Wilgen

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Meersstraat 6 (Sint‐Martens‐Latem)

Landhuis van 1912 in regionalistische hoevestijl met omringende tuin villa's
(bouwkundig
palend aan de Leie. Gewit bakstenen gebouw in L‐vorm, twee
erfgoed)
bouwlagen en zadeldaken met aandaken en sierankers.

voor WO I

regionalisme

143979

Villa naar ontwerp van Gaston Eysselinck

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Molenstraat 7 (Sint‐Martens‐Latem)

Het landhuis, gelegen op de hoek van de straat met de Molenstraat, villa's
werd gebouwd in 1951‐52 door architect G. Eysselinck. De villa is één (bouwkundig
erfgoed)
van de laatste villa’s van de architect in zijn typische zakelijke stijl.

na WO II

modernisme

143980

Koutermolen

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Molenstraat zonder nummer (Sint‐
Martens‐Latem)

De Koutermolen is een vroeg 17de‐eeuwse houten korenwindmolen
van het type staak‐ of standaardmolen met gesloten voet, de enige
resterende van de Oost‐Vlaamse Leiestreek, gelegen op de
molenkouter ten oosten van de kerk.

windmolens

eerste kwart
17de eeuw,
vanaf 1975

't Gebinte Molenbouw bvba
(Uitvoerder), De Poortere O.
(Uitvoerder), Mariman Walter
(Uitvoerder)

143981

Villa l'Escale

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Mortelputstraat 29 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa met strodak en klokkentorentje, gelegen aan de Leie‐oever en
gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Jules Lippens, zie
gevelsteen op hekpijler.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Lippens Jules (Ontwerper)

143986

Boerenwoning

Sint‐Martens‐
Latem

boerenwoninge 19de eeuw
Sint‐Martens‐Latem Nelemeersstraat 20 (Sint‐Martens‐Latem) Typisch voorbeeld van een verbouwde boerenwoning uit de 19de
eeuw, naar verluidt in 1958 aangepast door architect Jacques Viérin n
met onder meer toegevoegde barokke klokgevel in het middenrisaliet
van voor‐ en achtergevel.

143987

Villa Little Lodge

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Nelemeersstraat 53 (Sint‐Martens‐Latem) Aan de rand van de golf gelegen monumentale villa met aangelegde
tuin. Aanvankelijk klein hoevetje, vanaf 1928‐30 uitgebreid tot
zomerverblijf naar ontwerp van architect R. De Tracy.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

143988

Villa naar ontwerp van Gaston Eysselinck

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Oudburgweg 25 (Sint‐Martens‐Latem)

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

Woning gebouwd in 1939 voor Dr. Brounts door architect Gaston
Eysselinck. De bescheiden villa vertoont de typische kenmerken van
Eysselinck’s zakelijke stijl, beïnvloed door de architectuur van Le
Corbusier.

1529/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)

neogotiek

Van huffel Albert (Ontwerper)

Eysselinck Gaston (Ontwerper)

Viérin Jacques (Ontwerper)

De Tracy R. (Ontwerper)

modernisme

Eysselinck Gaston (Ontwerper)
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143990

Herberg

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Paddenhoek 2 (Sint‐Martens‐Latem)

herbergen
Herberg op de hoek Lage Heirweg en daterend uit het vierde kwart
van de 19de eeuw. Verankerd witgekalkt gebouw op L‐vormige
plattegrond onder zadeldaken met overhoekse muizentand onder de
daklijst.

143991

Villa Les Genêts

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Paddenhoek 8 (Sint‐Martens‐Latem)

Tot landhuis verbouwd boerenhuisje van circa 1870. Huidige vorm
van circa 1931 met gewitte bakstenen gevels op gepikte plint, één
bouwlaag en zadeldak met dakvensters.

derde kwart
villa's
19de eeuw,
(bouwkundig
interbellum
erfgoed),
boerenwoninge
n

143992

Landhuis Zonneweelde

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Palepelstraat 27 (Sint‐Martens‐Latem)

Landhuis in cottagestijl aangebouwd aan een 19de‐eeuw hoevetje, in
zijn huidige vorm daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Geschilderd bakstenen gebouw met twee bouwlagen onder snijdende
zadeldaken, gemarkeerd door voor‐ en zijpuntgevel, uitgebouwde
veranda's en erker onder lessenaarsdakje.

veranda's, villa's 19de eeuw,
eerste helft
(bouwkundig
20ste eeuw
erfgoed),
hoeven

144005

Villa Ja‐O‐Rana

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Reinaertdreef 14 (Sint‐Martens‐Latem)

De villa werd gebouwd in 1957 naar ontwerp van architect Peter
Callebout. De éénlaagse villa met balkvormige volumes op een
complexe plattegrond onder platte daken, geïntegreerd in de
boomrijke omgeving, is typerend voor de moderne naoorlogse
woningbouw en voor de innovatieve architectuur van P. Callebout

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144008

Hoeve

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Vijverhoflaan 1 (Sint‐Martens‐Latem)

Hoeve met woonhuis ten zuiden, schuur ten westen en stallen ten
oosten van het erf. Gerenoveerde boerenwoning van zes traveeën
onder hoog zadeldak tussen gecementeerde zijaandaken, minstens
opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven

144013

Villa Berkenhof

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Zevecotestraat 18 (Sint‐Martens‐Latem)

Villa in nieuwe zakelijkheid gelegen te midden van een grote
aangelegde tuin met vijver, met in dezelfde stijl ontworpen
toegangshek met betonnen zuilen en afdakje boven het
voetgangershek, gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect
Raymond Rooryck op de plaats van een villa van 1928 met behouden
tuinaanleg.

siertuinen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144014

Neerhof van het Tichelenhuys

Sint‐Martens‐
Latem

Sint‐Martens‐Latem Zevecotestraat 7 (Sint‐Martens‐Latem)

Voormalig neerhof en geboortehuis van burgemeester, kunstschilder boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
en letterkundige A. Van den Abeele. Huidig gebouwencomplex
stallen
overwegend vernieuwd in de 19de eeuw met uitzondering van de
stallen ten zuidoosten. Behouden 18de‐eeuwse stallen met gewitte
erfgevel onder zadeldak met links zijaandak met vlechtingen en
luchtgaten.

144037

Villa bij Hof van Belsele

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 108‐110 (Sint‐Niklaas)

Gekoppelde, half vrijstaande burgerhuizen in ruime tuin, horend bij
het Hof van Belsele; gietijzeren hek aan de straatzijde. Nummer 110
uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw en haaks tegen de
linkerzijgevel, nummer 108 vermoedelijk van 1906 naar ontwerp van
architect Stephan Mortier. Voorpuntgevel met rondbogige beeldnis
met zandstenen hoekblokken, sierlijke waterlijst, madonnabeeld en
spreuk "Spes nostra salve".

hekken,
gevelniskapelle
n, burgerhuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144038

Kasteeldomein Hof van Belsele

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 108‐110, 114‐120,
Kasteeldreef 13‐17 (Sint‐Niklaas)

Kasteeldomein Hof van Belsele of Bisschoppelijk kasteel, rustoord
voor priesters, in de 18de eeuw aangekocht door bisschop
Maximiliaan van der Noot, die het in 1754 gedeeltelijk herbouwde. In
1904 grotendeels verbouwd en met verschillende andere gebouwen
uitgebreid door bisschop Antonius Stillemans naar ontwerp van
architect Stephan Mortier. Het geheel bestaat uit een kasteel met
voormalig koetshuis en hovenierswoning. Bij het landhuis horen ook
enkele grote burgerhuizen. De gebouwen zijn gelegen in een
uitgestrekt, omgracht park met monumentale bomen, grasvelden,
vijver, moestuin. Langs wandelpaden zijn verschillende specimina van
kleinarchitectuur aanwezig.

hondenhokken, voor WO I,
tweede helft
kapellen
(gebouwen en 18de eeuw
structuren),
tuinpaviljoenen,
grotten, parken,
landhuizen,
koetshuizen,
hovenierswonin
gen

1530/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

cottagestijl

na WO II

interbellum

Callebout Peter (Ontwerper)

modernisme

Rooryck Raymond (Ontwerper)

Mortier Stephan (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek,
neotraditioneel

Mortier Stephan (Ontwerper)
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144039

Gekoppelde burgerhuizen bij Hof van
Belsele

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 114‐116 (Sint‐Niklaas)

Twee burgerhuizen vermoedelijk van 1906 en horend bij het Hof van burgerhuizen
Belsele, in spiegelbeeld tegen elkaar gebouwd en aldus het aanzicht
van een herenhuis vormend, en horend bij het Hof van Belsele.
Speelse architectuur met vooruitspringende en terugwijkende travee
en hoger of lager opgaande partijen onder afzonderlijke daken.

voor WO I

144040

Gekoppelde burgerhuizen bij Hof van
Belsele

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 118‐120 (Sint‐Niklaas)

Twee enkelhuizen analoog aan nummer 114‐116 en eveneens horend burgerhuizen
bij het Hof van Belsele, vermoedelijk van 1906, in spiegelbeeld tegen
elkaar gebouwd en aldus het aanzicht van een herenhuis vormend.
Bakstenen gebouw van zes traveeën in totaal, en twee bouwlagen
met trapgevels aan de risalieten en de zijgevels.

voor WO I

144041

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 123‐129 (Sint‐Niklaas)

notariswoninge derde kwart
Herenhuis in 1861 gebouwd voor notaris Rogman‐Van den Bulcke
19de eeuw
met twee haakse voorvleugels in decoratieve baksteenarchitectuur. n, hekken,
Gekasseide voorkoer met gietijzeren straathek. Links en rechts van de herenhuizen
voortuin, twee haakse vleugels met dezelfde decoratieve uitwerking.

144042

Domein Groenhof

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 131‐133 (Sint‐Niklaas)

Neoclassicistisch herenhuis, gelegen in het domein Groenhof,
gebouwd omstreeks 1851‐1852 in opdracht van Franciscus Josephus
Van Damme, toenmalig burgemeester van Belsele. Het herenhuis
bestaat uit het woonhuis en twee onafhankelijke symmetrische
dienstgebouwen, haaks op de straat. De voortuin is van de straat
afgesloten door twee muurdelen (respectievelijk zes en zeven
traveeën) waartussen een sierlijk gietijzeren hek van zeven traveeën.
Links en rechts achter het landhuis staan twee eind 19de‐eeuwse
achtzijdige paviljoentjes,. Ten oosten naast het huis bevindt zich nog
een plantenserre van het lessenaarstype met beglaasd dak.

tuinpaviljoenen,
serres,
omheiningsmur
en, landhuizen,
koetshuizen,
hekken,
conciërgewonin
gen,
bijgebouwen,
toiletten,
private parken,
vijvers,
bomengroepen,
tuinbruggen,
Japanse tuinen

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144043

Roomanmolen

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 17B (Sint‐Niklaas)

De Roomanmolen is een achterin gelegen stenen korenwindmolen
van het type bovenkruier (stellingmolen), in 1862 gebouwd door
Pieter Weyn en van 1877 tot eind 20ste eeuw in bezit van de familie
Rooman.

windmolens

derde kwart
19de eeuw

144044

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 52 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand dubbelhuis met kleine voortuin; vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Verankerde
baksteengevel op cementplint.

dorpswoningen 19de eeuw

144045

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 58 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand burgerhuis met ruime voortuin waarin monumentale
rode beuken, bepalend voor het dorpsbeeld. Bakstenen muur aan de
straatzijde, op twee plaatsen opengewerkt door een gietijzeren hek.
Dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.

burgerhuizen, tweede helft
18de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en

144046

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 75 (Sint‐Niklaas)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. dorpswoningen tweede helft
18de eeuw
Behouden spiegelbogige deuromlijsting van arduin, met gestrekte
tussendorpel, getralied bovenlicht, sluitsteen en gekorniste waterlijst,
in de tweede helft van de 18de eeuw te dateren.

144047

Gemeentehuis Belsele

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 76 (Sint‐Niklaas)

Neogotische baksteenarchitectuur met verwerking van natuursteen
voor sokkel, hoekkettingen, speklagen, deuromlijstingen en
vensterstaven. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, in 1899 gebouwd naar ontwerp van
architect H. Derre.

1531/1748

typologie

datering

gedenktekens, vierde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

neogotiek

Derre Henri (Ontwerper)
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144048

Pastorie Sint‐Andreas‐ en ‐
Gislenusparochie met tuin

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 90 (Sint‐Niklaas)

De pastorie van de Sint‐Andreas‐ en ‐Gislenusparochie werd in 1851
gebouwd ten zuidoosten van de parochiekerk en is ontworpen door
architect J. De Somme‐Servais. Gelegen op het einde van een dreefje
en voorafgegaan door een ommuurde, gekasseide koer. Achterin
gelegen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
schilddak. Links en rechts een aanbouwsel van één travee en één
bouwlaag onder een plat dak. Pastorietuin aangelegd in
landschappelijke stijl met een siervijver en brevierpad.

omheiningsmur derde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
bijgebouwen,
pastorietuinen,
vijvers

144049

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 91 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
driehoekig fronton boven de drie middelste traveeën.
Spiegelboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting met rechte
tussendorpel, sluitsteen, gekorniste waterlijst en sierlijke,
smeedijzeren waaier met jaartal 1781.

144050

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 93 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen gevel met
overvloedige aanwending van arduin voor zware plint, dorpels,
venster‐ en deuromlijstingen en balkon. Links inrijhek met twee
bakstenen stijlen. Rechts toegevoegde travee van één bouwlaag met
gebogen fronton en drielicht.

144051

Hoekhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 98 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Hoekhuis aan de koorzijde van de kerk, met drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de
19de eeuw. Rechter zijgevel toont oudere kern, met in een cartouche
het jaartal 1665. Elementen uit die periode zijn de muurvlechtingen
en de behouden klooster‐ en kruiskozijnen, laatstgenoemde in haaks
aanbouwsel van twee traveeën onder afzonderlijk zadeldak.

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

144052

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp 99 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Burgerhuis met voorgevel in decoratieve baksteenbouw; vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144054

Parochiekerk Sint‐Andreas en Gislenus

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp zonder nummer (Sint‐Niklaas) Dorpskerk met ingewikkelde bouwgeschiedenis in kern opklimmend parochiekerken, tweede helft
tot de 13de eeuw. Georiënteerde gotische kruiskerk met ingebouwde oorlogsgedenkt 19de eeuw,
tweede kwart
ekens
westelijke toren en polygonaal koor; rechthoekige bergplaats in
19de eeuw,
noordoostelijke oksel, dito sacristie in zuidoostelijke oksel.
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
tweede kwart
16de eeuw,
15de eeuw,
derde kwart
13de eeuw,
14de eeuw

gotiek

144053

Gemeentepomp

Sint‐Niklaas

Belsele

Belseledorp zonder nummer (Sint‐Niklaas) Gemeentepomp van 1858. Arduinen constructie in Lodewijk XVI‐stijl, waterpompen
op vierkante plattegrond en naar boven toe conisch uitgewerkt en
bekroond door een hoofdgestel met siervaas.

neoclassicisme

144056

Woonhuis van de Bookmolenhoeve

Sint‐Niklaas

Belsele

Bookmolenstraat 40 (Sint‐Niklaas)

Woonhuis van hoeve met met gras begroeid en beboomd voorerf.
Woonhuis met bakstenen gevel van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

1532/1748

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw

Bresous J. (Ontwerper), Bressers
Adrien (Ontwerper), De Somme‐
Servais Jan (Ontwerper), Hoste
Michel (Ontwerper), Van Bogaert
O. (Ontwerper), Van Kerkhove
Pieter (Ontwerper), Van Namen K.
(Ontwerper)
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144057

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Belsele

Bosstraat 108 (Sint‐Niklaas)

Dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met bakstenen lijstgevel op
cementplint. Zelfde ritme loopt door in het vier traveeën lange linker
aanbouwsel.

144077

Staakkapel ter ere van Maria omgeven
door lindes

Sint‐Niklaas

Belsele

Colliestraat zonder nummer (Sint‐Niklaas) Houten staakkapelletje ter ere van Maria. Rechthoekig bloembed met staakkapellen,
laag ijzeren hekje. Het geheel is omgeven door lindebomen.
hekken,
kapelbomen,
kruispuntbomen
, leibomen

144119

Hoeve

Sint‐Niklaas

Belsele

Gentstraat 85 (Sint‐Niklaas)

vierde kwart
Hoevewoning van 1679 met omhaagde tuin. Voorgevel van vijf + één hoeven,
travee en één bouwlaag onder zadeldak met brede overstek.
boerenwoninge 17de eeuw
n

144144

Heilige Barbarakapel met geleide lindes

Sint‐Niklaas

Belsele

Heiakker zonder nummer, Kleemstraat
zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Bakstenen kapel met rechthoekige beuk van één travee en driezijdige
apsis, afgedekt door een zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
eeuw, voorzien van een neoclassicistisch getinte voorgevel. Voor de
voorgevel staan vier gekandelaarde lindes.

eerste helft
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
kapelbomen,
kruispuntbomen
, leibomen

144146

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Hof van Belsele 35 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

144147

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Hof van Belsele 4, 2A (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het tweede kwart van de 19de eeuw; twee toegevoegde
linkertraveeën. Rechthoekige deur in smalle arduinen omlijsting met
1843 gedateerde latei en gestrekte waterlijst op slanke
voluutconsoles.

144148

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Hof van Belsele 8 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw. Opmerkelijke parementbekleding uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw met gele tegels, en op de borstweringen en de
fries decoratieve panelen met art‐nouveau‐inslag.

burgerhuizen

144150

Hoeve

Sint‐Niklaas

Belsele

Hoge Bokstraat 55‐57 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen hoeve met omhaagde boomgaard en fraai ijzeren
hek, met 18de‐eeuws woonhuis en voormalige dwarsschuur. De
configuratie van de hoevegebouwen rond het erf bleef bewaard.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n,
boomgaarden,
hagen, hekken,
hoeven, schuren

144182

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Kasteeldreef 7 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw, met bakstenen voorgevel op
arduinen plint.

burgerhuizen

144191

Parochiekerk Sint‐Job

Sint‐Niklaas

Belsele

Kemzekestraat 2 (Sint‐Niklaas)

Driebeukige neogotische kruiskerk uit 1904‐1905 naar ontwerp van
architect Hendrik Geirnaert, met vierkante westelijke toren en
polygonaal koor; rechthoekige zijkoortjes in de oksels; ten noorden
sacristie.

parochiekerken voor WO I

144192

Mouterij Van Geeteruyen‐Rogman

Sint‐Niklaas

Belsele

Kerkstraat 14 (Sint‐Niklaas)

Voormalige mouterij "Van Geeteruyen‐Rogman", in 1885 opgericht
door de familie Rogman. Vrij groot onderkelderd bakstenen gebouw
van twee bouwlagen onder zadeldak aan straatkant. Tegen de
achtergevels, nieuwe mouteest van 1931. Links naast het
hoofdgebouw, aan de straat gelegen bakstenen torengebouw onder
plat dak, van 1937.

opslagplaatsen, interbellum,
vierde kwart
mouterijen,
fabrieksschoors 19de eeuw
tenen

144193

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Belsele

Kerkstraat 9 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw in mooi hekken,
aangelegde beboomde tuin met gietijzeren inrijhek. Dubbelhuis van herenhuizen
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

1533/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia

Tilia

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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144194

Hof te Ruyte

Sint‐Niklaas

Belsele

Kleemstraat 73 (Sint‐Niklaas)

Hoeve bestaande uit woonhuis, dwarsschuur en stallen. Graasweide
tussen het boerenbedrijf en de straat. Woonhuis van het
dubbelhuistype van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit
het eerste kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

144217

Tweegezinswoning Villa Willy en Villa
Hubert

Sint‐Niklaas

Belsele

Lokerse Baan 27‐29 (Sint‐Niklaas)

Tweegezinswoning in spiegelbeeldschema, van twee bouwlagen en
verspringende traveeën onder zadeldak met twee klimmende
dakvensters, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

144218

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Sint‐Niklaas

Belsele

Lokerse Baan zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Neoclassicistisch getinte bakstenen kapel op geschilderde plint,
rechthoekige met driezijdige apsis onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
19de eeuw

144219

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes,
omgeven door linden

Sint‐Niklaas

Belsele

Marktstraat zonder nummer (Sint‐Niklaas) Neogotische kapel in 1877 op kosten van de heer Berrekens van Sint‐ betreedbare
kapellen (klein
Niklaas tot voldoening ener belofte gebouwd en omringd door
erfgoed),
lindebomen.
kapelbomen

vierde kwart
19de eeuw

144267

Omwalde hoeve

Sint‐Niklaas

Belsele

Omloopdreef 4 (Sint‐Niklaas)

Omwalde hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, bestaande uit
woonhuis, dwarsschuur, kleine dienstgebouwen en bakstenen
inrijpoort onder zadeldekje, toegankelijk via een dreef van
Canadabomen die eveneens de gracht omzomen.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, dreven,
hoeven, poorten
(bijgebouwen),
schuren, sites
met walgracht

144278

Onze‐Lieve‐Vrouw van zeven Weeënkapel Sint‐Niklaas

Belsele

Palingsgatstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Bakstenen bouwwerk op rechthoekige plattegrond onder zadeldak
met klein ijzeren kruis en gebouwd in neogotische stijl uit midden
19de eeuw. .

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144326

Kapel ter ere van Sint‐Andries

Sint‐Niklaas

Belsele

Rozenlaan zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Ruime, neogotische kapel, in 1899 gebouwd op dezelfde plaats en ter betreedbare
kapellen (klein
vervanging van heiligdommen die respectievelijk tijdens de
erfgoed)
beeldenstorm en tijdens de Franse revolutie vernield werden.

144341

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van bijstand,
omgeven door linden en ommegang

Sint‐Niklaas

Belsele

Sinaaiwegel zonder nummer (Sint‐Niklaas) Kapel van twee traveeën en driezijdige apsis, in neogotische stijl
opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog, te midden van de bossen
staand en omgeven door lindebomen. Ertegenover een kruisweg als
ommegang aangelegd.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

144367

Station Sinaai

Sint‐Niklaas

Belsele

Stationswegel 1‐3 (Sint‐Niklaas)

Het stationsgebouw van Sinaai is een rechthoekig bakstenen gebouw
van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken, uit 1895/97.
Ten westen van het stationsgebouw bevindt zich een rechthoekig
bakstenen wachthuisje met hardstenen plint van twee traveeën en
één bouwlaag onder een zadeldak. Ten oosten lampisterie, sanitair
gebouwtje en betonnen afsluiting.

stationsgebouw vierde kwart
en, afsluitingen, 19de eeuw
sanitaire
infrastructuur,
lampisterieën

144032

Staakkapel aan lindeboom

Sint‐Niklaas

Belsele, Sint‐Niklaas Arnhoutstraat zonder nummer,
Bookmolenstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Staakkapelletje, hangend aan een lindeboom. Rond de stam van de
linde is een klein, rechthoekig bloembed met laag ijzeren hekje
ingericht.

boomkapellen,
hekken,
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen,
kruispuntbomen

144095

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

boerenwoninge eerste kwart
Boerenwoning van het dubbelhuistype, van vijf traveeën onder
19de eeuw
zadeldak. Behouden licht geprofileerde deuromlijsting van arduin met n
gestrekte waterlijst, in het eerste kwart van de 19de eeuw te dateren.

Drielindenstraat 81 (Sint‐Niklaas)

1534/1748

datering

stijl

plantensoort

context

Tilia

wegen

neogotiek

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

interbellum

neogotiek

persoon
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144142

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Gyselstraat 15 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuisje van drie traveeën onder zadeldak met bepleisterde en dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
geschilderde lijstgevels op arduinen plint. Deur in arduinen beloop
derde kwart
met gestrekte waterlijst op slanke gegroefde consoles met palmetten,
19de eeuw
in het tweede of derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

144143

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Gyselstraat 7 (Sint‐Niklaas)

dorpswoningen eerste kwart
Rijhuis van vijf traveeën en heden twee bouwlagen onder zadeldak
19de eeuw
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op cementplint. Behouden
arduinen deuromlijsting met gestrekte waterlijst uit het eerste kwart
van de 19de eeuw.

144203

Schuttershof

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Kolkstraat 82 (Sint‐Niklaas)

Hoeve met woonhuis, recentere stallen, voorerf met siertuin.
Woonhuis bestaande uit twee haakse vleugels uit 1653, afgedekt
door zadeldaken.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw
n, hoeven,
stallen

traditioneel

144220

Herenhoeve Wallenhof

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Meesterstraat 97 (Sint‐Niklaas)

Vroegere herenhoeve, heden bestaande uit woonhuis en haaks erop
grote dwarsschuur onder geknikt zadeldak, uit het tweede kwart van
de 20ste eeuw. Erf nog gedeeltelijk beboomd en vooraan afgezoomd
door een meidoornhaag. Omwalling volledig gedempt voor de
straataanleg van een nieuwe woonwijk.

boerenburgerhu eerste helft
20ste eeuw
izen, hoeven,
schuren,
veranda's,
waterpompen,
afsluitingshagen

traditioneel

144221

Heilige Antoniuskapel

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Meesterstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Kleine neogotische kapel van baksteen met driezijdige apsis, en
afgedekt door een geknikt zadeldak met smeedijzeren kruis, in 1911
opgetrokken maar later verplaatst.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
21ste eeuw,
voor WO I

neogotiek

144243

Winkelhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Nieuwkerkenstraat 1 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis in sterk zakelijk getinte art‐decostijl uit de jaren 1930.
Blokvormige woning van drie bouwlagen onder plat dak. Parement
van gele baksteen, gemarkeerd door vensteromlijstingen van zwarte
geglazuurde tegels.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

art deco

144244

Dorpshoeve

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Nieuwkerkenstraat 193 (Sint‐Niklaas)

boerenwoninge derde kwart
Open hoeve bestaande uit woonhuis en recentere haaks ingeplante
16de eeuw
dwarsschuur. Woonhuis van vier traveeën onder zadeldak, in kern tot n, hoeven,
schuren
1569 opklimmend.

144245

Burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Nieuwkerkenstraat 24‐26 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Dubbelhuizen van vijf + twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde
lijstgevel op hoge arduinen plint. Het metselwerk van de begane
grond duidt op imitatievoegen, uitstralend boven de muuropeningen.
Rechthoekige vensters op lekdrempels, cordon vernieuwd op
bovenverdieping. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting voorzien
van een gestrekte waterlijst en tussendorpel met langwerpig
rozetmotief. Vernieuwde gootlijst.

144246

Burgerhuis van 1859

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Nieuwkerkenstraat 33 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Bespleisterde en geschilderde lijst gevel en originele paneeldeur en
bovenlicht met sierlijke ijzeren roedeverdeling.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144247

Villa Torenhof

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Nieuwkerkenstraat 80 (Sint‐Niklaas)

Complexe villa van 1898 in eclectische stijl. Baksteenbouw met
villa's
verwerking van natuurstenen, met voornamelijk twee bouwlagen met (bouwkundig
erfgoed)
decoratieve aanwending van achtzijdige toren en erkertje.

vierde kwart
19de eeuw

144280

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Pastorijstraat 29 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis uit eind 19de eeuw van twee bouwlagen onder mansarde‐
schilddaken. Gevels bekroond door gelede architraaf, fries met
panelen en omlopende, gekorniste kroonlijst op tanden, klossen en
consoles. Gekasseide oprit en lage gemetselde tuinmuur.

144281

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Pastorijstraat 30 (Sint‐Niklaas)

hekken,
Alleenstaand herenhuis met ruime voortuin en ijzeren hek, uit de
tweede helft van de 19de eeuw; van vijf traveeën en twee bouwlagen herenhuizen
onder schilddak.

1535/1748

typologie

datering

stijl

eerste helft
19de eeuw

gedenktekens, vierde kwart
19de eeuw
herenhuizen,
omheiningsmur
en
tweede helft
19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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144282

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw ten
Bosparochie met tuin

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Pastorijstraat 31 (Sint‐Niklaas)

Pastorie in beboomde en gedeeltelijk omwalde tuin met ijzeren hek
aan arduinen pijlers met siervaasbekroning. Het gebouw is 1805
gedateerd. Achterin gelegen pastorie van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak.

eerste kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
pastorieën, sites
met walgracht,
pastorietuinen

144283

Neoclassicistisch herenhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Pastorijstraat 33 (Sint‐Niklaas)

Statig, neoclassicistisch herenhuis in ruime tuin; vijf traveeën en twee herenhuizen
bouwlagen onder schilddak, in de eerste helft van de 19de eeuw te
dateren.

144284

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Pastorijstraat 48 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

144294

Schaliënhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Portugesestraat 10 (Sint‐Niklaas)

Hoeve bestaande uit woonhuis en recente schuren en stallen zonder
verdere noemenswaardigheden. Woonhuis van het dubbelhuistype
van zes traveeën gevat tussen twee zijtrapgevels en afgedekt door
een zadeldak, voorzien van een dakvenster met kruiskozijn uit de
17de eeuw. Aan de overzijde van de straat: dwarsschuur, volledig in
houtbouw en afgedekt door een afgesnuit schilddak.

17de eeuw
schuren,
boerenwoninge
n, hoeven

144368

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐ten‐Bos

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 1 (Sint‐Niklaas)

Georiënteerde pseudobasiliek omringd door het grotendeels verhard parochiekerken vierde kwart
18de eeuw
dorpsplein, voorheen kerkhof. Op 16 april 1792 begon de afbraak van
de oude kerk. Het nieuwe kerkgebouw was eind oktober 1793
volledig afgewerkt. De plattegrond ontvouwt een driebeukige
transeptloze kerk met half ingebouwde westelijke toren en halfrond
gesloten koor; in de oksels, vierkante bergplaats en rechthoekige
sacristie.

144369

Hoekhuis van 1811

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 1‐5 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuis van drie + één + vijf traveeën onder haakse zadeldaken.
Afgeschuinde hoektravee met uitgewerkte arduinen deuromlijsting
voorzien van een fries met ruitmotief, een gestrekte waterlijst op
trigliefconsoles en jaartal 1811.

burgerhuizen

144370

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 19A‐B (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuisje met vier traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

144371

Gemeentehuis Nieuwkerken‐Waas

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 2 (Sint‐Niklaas)

Sierlijk gebouwtje van het dubbelhuistype, in 1767 opgetrokken naar gemeentehuize derde kwart
18de eeuw
ontwerp van architect Casteleyn. Onderkelderde constructie van één n
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, voorzien van een centraal
dakvenster in de vorm van een oeil‐de‐boeuf met vleugelstukken.

144372

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 34 (Sint‐Niklaas)

Statig burgerhuis met vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

144373

Dorpswoning van 1831

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos 7 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis in zelfde stijl als nummer 6, doch met bredere penanten.
Rechthoekige arduinen deuromlijsing met ruitmotief op de latei en
jaartal 1831 op de gestrekte tussendorpel.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

144374

Remise

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Ten Bos zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Remise van drie traveeën en één bouwlaag uit de 19de eeuw met
geschilderde gevel onder zadeldak.

koetshuizen

144389

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Vlasbloemstraat 32 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis onder zelfde nokhoogte als nummer 30. Beluikte
rechthoekige vensters. Rijker geprofileerde deuromlijsting met
tussendorpel, doch zonder jaartal.

dorpswoningen

1536/1748

datering

eerste helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme

tweede helft
19de eeuw

classicisme

Bats (Ontwerper), Donay
(Ontwerper), Hebbinckhuys E.
(Ontwerper), Van Uitberghen A.
(Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

19de eeuw

Casteleyn (Ontwerper)
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144391

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Vrasenestraat 90 (Sint‐Niklaas)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit eind
19de eeuw.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

144392

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Vrouweneekhoekstraat 149 (Sint‐Niklaas) Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, met bakstenen
gevel.

boerenwoninge tweede kwart
n
19de eeuw

144425

Kasteeldomein Sint‐Martin

Sint‐Niklaas

Nieuwkerken‐Waas

Zandstraat 5 (Sint‐Niklaas)

Neoclassicistisch kasteeltje, genaamd Sint‐Martin, met omringend
park toegankelijk via een ijzeren hek tussen vierkante arduinen
pijlers. Alleenstaand gebouw met twee bouwlagen en vijf traveeën,
met brede voorgevel onder mansardedak met oeils‐de‐boeuf,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Resterende vijver
met eilandje in het park.

vijvers, private
parken,
landhuizen,
hekpijlers,
hekken

144055

Dorpskom Sinaai

Sint‐Niklaas

Sinaai

Belselewegel, Dries, Edgard Tinelstraat,
Hulstbaan, Katharinastraat, Sinaaidorp,
Vleeshouwersstraat (Sint‐Niklaas)

dorpen
De dorpskom van Sinaai is een prototype van een centrumdorp dat
zich centrifugaal vanuit het dorpsplein met kerk en schepenhuis heeft
ontwikkeld.

144096

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 16 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, burgerhuizen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Parement van gele
machinesteen en arduinen plint.

eerste helft
20ste eeuw

144097

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 18 (Sint‐Niklaas)

Huis met ontpleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw van zes traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

19de eeuw

144098

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 20A‐B (Sint‐Niklaas)

Huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
centrale dakkapel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

144099

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 21 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
mansardedak met drie dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Kleurrijke tegeltableaus met art‐nouveau‐inslag in de
boogvelden, op de borstweringen en in de fries.

144100

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 23 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en aanvankelijk slechts één bouwlaag.
Tweede bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw;
afdekking door middel van zadeldak met centrale dakkapel met
driehoekig, open fronton.

144101

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 28 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit burgerhuizen
de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel op
gecementeerde plint.

144102

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 30 (Sint‐Niklaas)

Rechts tegen nummer 28 aanleunend enkelhuisje van drie traveeën
en één bouwlaag met identieke afwerking.

dorpswoningen

144103

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 32 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het vierde kwart van de 18de eeuw; bovenverdieping mogelijk
toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

144104

Herenhuis en brouwerij St Huybrecht

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 34 (Sint‐Niklaas)

Voormalige brouwerij met aan de straat gelegen woonhuis en
achterin gelegen dienstgebouwen. Herenhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met driehoekig fronton boven de
drie middelste traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Hoofdgebouw van brouwerij en eest, volgens muurankers van 1904.
Hoge cilindrische bakstenen schoorsteen.

asten,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
herenhuizen

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

144105

Tweegezinswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 41‐43 (Sint‐Niklaas)

Tweegezinswoning als één geheel te aanzien; bepleisterde en
geschilderde lijstgevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen eerste helft
19de eeuw

1537/1748

burgerhuizen

datering

tweede helft
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw
eerste helft
19de eeuw

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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144106

Burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 45‐49 (Sint‐Niklaas)

Driegezinswoning van samen elf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Decoratieve baksteenarchitectuur op arduinen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144107

Pastorie Sint‐Catharinaparochie met tuin

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 68 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand burgerhuis met omgevende tuin en lage
omheiningsmuur in neotraditionele stijl van 1907 naar ontwerp van
architect Jules Goethals. Bakstenen lijstgevel met muurbanden van
lichter gekleurde baksteen en voorzien van sierankers; zes traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak.

pastorietuinen, voor WO I
omheiningsmur
en, pastorieën

neotraditioneel

Goethals Jules (Ontwerper)

144108

Gemeentehuis van Sinaai en aanpalende
woningen

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries 78‐82, 86‐90 (Sint‐Niklaas)

Gemeentehuis, neoclassicistisch gebouw van het dubbelhuistype van
een + vijf + één travee en twee bouwlagen onder zadeldak, aan
weerszijden geflankeerd door lagere bakstenen woonhuizen en aldus
de noordwestzijde van het gemeenteplein uitmakend.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n,
gedenktekens,
burgerhuizen

neoclassicisme

De Cock‐Rutsaert Gustave
(Ontwerper)

144111

Oorlogsmonument

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sinaai tijdens de Eerste oorlogsgedenkt interbellum
ekens
Wereldoorlog, onthuld in 1920. Het monument is een ontwerp van
bouwmeester Van der Gucht uit Antwerpen en werd gebeeldhouwd
door de lokale steenkapper Ch. Willems uit Lokeren. Sterk emotioneel
geladen beeldengroep met grote religieuze symboliek verwijzend
naar heldenmoed en stille diepe rouw.

144110

Gemeentepomp

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Laat‐18de‐eeuwse zware arduinen piramidale pomp op vierkante
plattegrond, met bekronende sierbol.

144109

Parochiekerk Sint‐Catharina

Sint‐Niklaas

Sinaai

Dries zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Ruime driebeukige kerk uit de 17de, 18de en 19de eeuw, met kern uit hekpijlers,
het einde van de 13de eeuw. Omringd door het kerkhof met arduinen kerkhoven,
parochiekerken
hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de
noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.

144112

Hoeve Bal

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgar Tinelstraat 4 (Sint‐Niklaas)

Boerenwoning met verankerde baksteengevel van zeven traveeën
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 17de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw
n, hoeven,
fruitbomen

144113

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgar Tinelstraat 49 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuisje met omhaagde voortuin en dwarsschuur rechts.; vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede tot derde
kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen, tweede kwart
schuren
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144114

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgard Tinelstraat 15 (Sint‐Niklaas)

dorpswoningen eerste helft
Huisje met kleine voortuin; bepleisterde en geschilderde gevel van
19de eeuw
vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

144115

Gemeenteschool

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgard Tinelstraat 31 (Sint‐Niklaas)

Bakstenen gebouw uit 1868 van één bouwlaag onder zadeldak.
Straatpuntgevel met vooruitspringende hoek ‐ dammen, klimmende
baksteenfries en twee rondbogige blinde vensters waartussen
arduinen gedenkplaat.

gedenktekens, derde kwart
onderwijsgebou 19de eeuw
wen

144116

Tinelmuseum

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgard Tinelstraat 33 (Sint‐Niklaas)

Geboortehuis van de toondichter Edgard Tinel. Alleenstaand huis uit
de 19de eeuw waartegen links de gemeenteschool haaks is
aangebouwd. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

musea

19de eeuw

144117

Hoeve De Wapenaere

Sint‐Niklaas

Sinaai

Edgard Tinelstraat 34 (Sint‐Niklaas)

Hoeve van 1641, in de huidige vorm met zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak met centraal dakvenster.

hoeven

tweede kwart
17de eeuw

1538/1748

waterpompen

stijl

plantensoort

context

persoon

Van der Gucht Jaak Alfons
(Ontwerper), Willems Ch.
(Uitvoerder)

vierde kwart
18de eeuw

tweede helft
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw

Depauw J. (Ontwerper), Roelandt
Louis (Ontwerper), Verbruggen
Hendrik Frans (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

De Cock‐Rutsaert Gustave
(Ontwerper)
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144152

Duitse bunker

Sint‐Niklaas

Sinaai

Hooimanstraat 39‐41 (Sint‐Niklaas)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als deel van
de 'Hollandstellung'.

bunkers

WO I

144168

Villa Aimée met tuin

Sint‐Niklaas

Sinaai

Hulstbaan 26 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand kasteeltje in 1901 gebouwd door de familie C. De Bock‐
Bauwens, vormgegeven in een romantische stijl met speelse
trapgevels, torenvormige risalieten en slanke hoekerkertjes, en
gelegen in een mooi aangelegd park met vijver en ijzeren straathek
met gemetselde pijlers. Rechts van het kasteeltje bevindt zich het
voormalige koetshuis.

grafzerken,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
vijvers, private
parken

voor WO I

144169

Hoeve Lijsdonckhof

Sint‐Niklaas

Sinaai

Hulstbaan 276, 280, Leestraat 2, 6 (Sint‐
Niklaas)

Het Hof van Lijsdonck, oorspronkelijk een ontginningshoeve waarvan
de oorsprong tenminste tot de 13de eeuw, mogelijk de 12de eeuw
teruggaat, vormde het zomerverblijf en de residentie van de abt van
de Baudelo‐ abdij. Aansluitend bij de hoeve bevindt zich een 19de‐
eeuwse parkaanleg, met onder andere delen van een gracht, een
toegangshek, een dreef en hoogstamaanplanten.

hooghoutpercel 13de eeuw,
19de eeuw,
en,
18de eeuw
walgrachten,
bakhuizen,
schuren,
kloosterhoeven,
hoeven, hekken,
dreven,
boerenwoninge
n

144171

Kruisbeeld

Sint‐Niklaas

Sinaai

Hulstbaan zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Houten kruisbeeld op arduinen sokkel.

wegkruisen

144170

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Hulstbaan zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

144190

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Keizerstraat 7 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen alleenstaande boerenwoning van vijf traveeën en
één bouwlaag onder rieten zadeldak, uit de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw
n

144213

Hoekhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Leebrugstraat 2 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuis van heden vijf traveeën onder half schilddak, uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

144214

Schoolhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Leebrugstraat 67 (Sint‐Niklaas)

Baksteenbouw met gebruik van blauwe baksteen, met voorgevel van lagere scholen
zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw

144215

Heilig Hartkapel

Sint‐Niklaas

Sinaai

Leebrugstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Neogotische bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond, in 1895
gebouwd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

144241

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Molenstraat 35 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen boerenwoning van zes traveeën en met beluikte
rechthoekige vensters en een rechthoekige deur in een eveneens
vlakke bepleisterde omlijsting.

boerenwoninge
n

144242

Duitse bunker

Sint‐Niklaas

Sinaai

Neerstraat 44 (Sint‐Niklaas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog in Sinaai opgetrokken
als onderdeel van de Hollandstellung. De bunker maakte meer
bepaald deel uit van de hoofdlinie.

bunkers

WO I

144304

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw zeven Weeën

Sint‐Niklaas

Sinaai

Ransbeekstraat 1 (Sint‐Niklaas)

Neogotische bakstenen kapel, opgericht in 1873 met plattegrond in
de vorm van een Grieks kruis en afgedekt door elkaar snijdende
zadeldaken.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

1539/1748

stijl

eclecticisme

traditioneel

neogotiek

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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144305

Hoeve met losse bestanddelen

Sint‐Niklaas

Sinaai

Ransbeekstraat 3 (Sint‐Niklaas)

Hoeve met woonhuis uit 1813 en dwarsschuur aan een met gras
begroeid voorerf met boomgaard.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
boomgaarden,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

144328

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 13 (Sint‐Niklaas)

Dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dorpswoningen 18de eeuw,
centrale dakkapel, uit de 18de of de 19de eeuw.
19de eeuw

144329

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 15 (Sint‐Niklaas)

Huis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144330

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 19 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het eerste kwart burgerhuizen
van de 19de eeuw, doch in het eerste kwart van de 20ste eeuw
aangepast met art‐nouveaumotieven.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

144331

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 26 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw. Speelse bakstenen lijstgevel op
arduinen plint. Risalietvormende centrale travee met poort.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144332

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 4 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw, met bakstenen lijstgevel op plint
met vernieuwd parement.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

144333

Hoekhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 48 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder tentdak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144334

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 53 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen alleenstaand burgerhuis uit de tweede helft van de burgerhuizen,
19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met op schuren
de nok een klokkentorentje. Baksteenbouw met schaars gebruik van
natuursteen. Als hoeve in gebruik met ruime langsschuur onder
mansardedak op het achtererf.

tweede helft
19de eeuw

144335

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 56 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen dubbelhuisje van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit begin 19de eeuw.

dorpswoningen eerste kwart
19de eeuw

144336

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 6 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw en analoog aan
nummer 4, doch met arduinen plint en gebogen rollijst boven de
benedenvensters.

burgerhuizen

144337

Kapel van klooster van Maria Reparatrix

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 7 (Sint‐Niklaas)

Neogotische kapel uit 1899 met eenbeukige ruimte van vijf traveeën
en polygonale erkervormige toren met ingesnoerde naaldspits.
Achterliggende ruime tuin uit met onder meer vijver en monumentale
bomen.

kapellen
vierde kwart
(gebouwen en 19de eeuw
structuren), tuin‐
en
parkbeplantinge
n

144338

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 71 (Sint‐Niklaas)

Huis met voortuin, van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, dorpswoningen tweede kwart
uit midden 19de eeuw.
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144339

Herenhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 94 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand herenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, naar herenhuizen
ontwerp van architect August Waterschoot met straatgevel van vier
traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee
dakkapellen.

1540/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
18de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

Antoine (Ontwerper), Maubert
(Ontwerper), Pauwels
(Ontwerper)

Waterschoot August (Ontwerper)
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144340

Twee dorpswoningen

Sint‐Niklaas

Sinaai

Sinaaidorp 96‐98 (Sint‐Niklaas)

Twee huizen in spiegelbeeldschema; drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Baksteenbouw met schaars gebruik van natuursteen.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

144390

Sint‐Annakapel

Sint‐Niklaas

Sinaai

Vleeshouwersstraat 92 (Sint‐Niklaas)

Vrij ruime bakstenen kapel uit 1812, op rechthoekige plattegrond en
afgedekt door een zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144406

Houten kruisbeeld met linden

Sint‐Niklaas

Sinaai

Waterstraat zonder nummer (Sint‐Niklaas) Houten kruisbeeld op arduinen sokkel, omgeven door drie volgroeide wegkruisen,
linden.
kruisbomen

144407

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Weimanstraat 4 (Sint‐Niklaas)

Boerenwoning van vier + twee traveeën onder zadeldak, opklimmend boerenwoninge 17de eeuw,
tot de 17de eeuw, doch in de loop van de 19de eeuw sterk aangepast. n
19de eeuw

144408

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Weimanstraat 41 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw, schuin op de straat dorpswoningen derde kwart
18de eeuw
ingeplant. Verankerd bakstenen gebouw uit het derde kwart van de
18de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
voorzien van een centraal dakvenster met luik en drielobbige oculus
in de top.

144409

Hoeve

Sint‐Niklaas

Sinaai

Weimanstraat 44 (Sint‐Niklaas)

Hoeve met woonhuis en dwarsschuur. Woonhuis van het
dubbelhuistype met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit
1790. Ten noordwesten en haaks op het woonhuis: vrij lange
bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met brede overstek.

hagen, schuren, vierde kwart
18de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
fruitbomen

144410

Duitse bunker

Sint‐Niklaas

Sinaai

Weimanstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog in Sinaai opgetrokken
als onderdeel van de Hollandstellung. De bunker maakte meer
bepaald deel uit van de hoofdlinie.

bunkers

144413

Landhuis Bellemans met park

Sint‐Niklaas

Sinaai

Wijnveld 251 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand landhuis in ruim park met later toegevoegde
kloosterkerk en schoolgebouwen. Onderkelderd bakstenen gebouw
op vierkante plattegrond, met telkens drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak (leien), volgens arduinen gedenksteen
naar ontwerp van architect P. Van Haver in 1865 gebouwd.

vijvers, parken, derde kwart
landhuizen
19de eeuw

144414

Berkenhof

Sint‐Niklaas

Sinaai

Wijnveld 8 (Sint‐Niklaas)

Woonhuis in landelijke art‐nouveaustijl uit het eerste kwart van de
20ste eeuw met lijstgevel van vijf + één travee en twee bouwlagen
onder zadeldak. Lage arduinen plint; parement van witte
machinesteen met banden van gele baksteen.

burgerhuizen

144415

Hoeve

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zakstraat 14 (Sint‐Niklaas)

boerenwoninge eerste kwart
Boerderij met woonhuis en dwarsschuur. Woonhuis van het
19de eeuw
n, hoeven,
dubbelhuistype met zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
(nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) uit het eerste kwart van schuren
de 19de eeuw, doch met oudere kern. Binnen bevat een balk
volgende insnijding: "GEBOUW 1823 PIETER JOANNES TEIRBROOD".

144426

Maalderij De Puysseleyr

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat 129 (Sint‐Niklaas)

Voormalige maalderij "De Puysseleyr" bestaande uit woonhuis met
tegen de rechter zijpuntgevel aangebouwd maalderijgebouw.
Mechanische maalderij eind 19de eeuw opgericht door de familie
Seghers en ondergebracht in een rechthoekig bakstenen gebouwtje
van twee bouwlagen onder zadeldak. Deels bewaarde technische
infrastructuur.

molenaarswoni vierde kwart
19de eeuw
ngen,
maalderijen

144427

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat 153 (Sint‐Niklaas)

Sterk gerestaureerde woning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de 17de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

1541/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
19de eeuw

traditioneel

WO I

eerste helft
20ste eeuw,
interbellum

Van Haver Pieter (Ontwerper)

art nouveau
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144428

Hoeve

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat 24 (Sint‐Niklaas)

Hoeve bestaande uit woonhuis, dwarsschuur en bakoven. Tot siertuin
omgevormd voorerf, van de straat afgesloten door een haag van
meidoorn. Woonhuis voornamelijk uit het tweede tot derde kwart
van de 19de eeuw met kern van 1754.

boerenwoninge
n, hoeven,
schuren,
bakhuizen

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144429

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat 5 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand huisje uit de 19de eeuw, van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen 19de eeuw

144430

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat 7A (Sint‐Niklaas)

Boerenwoning van het dubbelhuistype uit midden 19de eeuw; vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
n
19de eeuw

144431

Heilige Rochuskapel

Sint‐Niklaas

Sinaai

Zwaanaardestraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Rechthoekige bakstenen kapel, bepleisterd en geschilderd, en
afgedekt door een zadeldak. Sluitsteen met jaartal 1833, tijdstip van
de wederopbouw van de kapel uit begin 17de eeuw die in december
1798 afgebroken werd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

144015

Rij eclectische burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Aerschotstraat 100‐108 (Sint‐Niklaas)

Rij eclectische huizen uit begin 20ste eeuw, van twee bouwlagen
onder zadeldaken en twee tot drie traveeën; voorzien van jaartal
1914. Gemeenschappelijke kenmerken: sokkel van gekantrechte
natuursteen, muurbanden die contrasteren met de per pand
verschillende parementsteen en ijzeren I‐lateien. Overigens sterk
individualistisch uitgewerkte panden.

burgerhuizen

WO I

144016

Directeurswoning steenbakkerij

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Aerschotstraat 110 (Sint‐Niklaas)

directeurswonin interbellum
Hoekhuis van twee bouwlagen, gebouwd als directeurswoning in
gen
1928 naar ontwerp van architect August D'Hooge in opdracht van
mijnheer en mevrouw L.J. Scheerders van Kerchove, oprichters van de
achterliggende steenbakkerij. Speelse architectuur met
achteruitspringende partijen,

144017

Steenbakkerij Scheerders van Kerchove's
Verenigde Fabrieken N.V.

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Aerschotstraat 114 (Sint‐Niklaas)

Uitgestrekt complex als binnenblok tussen Aerschot‐, Dal‐, Hazewind‐
en Lange Halsbeekstraat en de spoorweg Antwerpen‐Gent. Van de
oorspronkelijke stoomsteenbakkerij rest enkel de schoorsteenvoet
van de oostwest‐gerichte, vernieuwde Hoffmannoven. Fabriek voor
asbestcement, in 1921‐23 gebouwd naar ontwerp van architect
August D'Hooge, in Amsterdams geïnspireerde art‐decogetinte
baksteenarchitectuur.

1542/1748

drukkerijen,
elektriciteitscen
trales,
fabrieksschoors
tenen,
gebouwen en
structuren voor
fijnkeramische
nijverheid,
gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid,
gebouwen en
structuren voor
de productie
van kalk en
cement,
opslagplaatsen,
personeelswoni
ngen,
schrijnwerkerije
n, stelplaatsen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

D'Hooge August (Ontwerper)

D'Hooge August (Ontwerper)
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144018

Hoekhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 1 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Hoekhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit de
tweede helft van de 18de eeuw, met behouden rococo‐deuromlijsting
op de hoektravee.

tweede helft
18de eeuw

144019

Burgerhuis Rubenspaleis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 109 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
met twee dakkapellen. Gecementeerde lijstgevel in neoclassicistische
stijl, vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144020

Winkel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 14‐16 (Sint‐Niklaas)

Groot winkelpand waarvan de bovenverdieping sinds 1929
uitgewerkt is in art‐decostijl met neoclassicistische inslag,
vermoedelijk naar ontwerp van architect Leander Waterschoot.
Begane grond sinds 1954 uitgewerkt als open galerij.

winkels

interbellum, na art deco
WO II

144021

Drogisterij De Walvis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 27 (Sint‐Niklaas)

Winkelhuis vermoedelijk daterend van 1875, in 1919 ingericht als
drogisterij De Walvis. Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, met neoclassicistische voorgevel.

winkels,
burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

144022

Ingangspoort externaat Berkenboom

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 39 (Sint‐Niklaas)

Bakstenen toegang tussen twee huizen geprangd, met trapgevel,
speklagen en neogotisch zandstenen maaswerk in het timpaan, uit
eind 19de eeuw.

poorten
(bijgebouwen)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

144023

Winkelhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 45 (Sint‐Niklaas)

winkels
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit begin 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
op arduinen plint. Begane grond met in de eerste travee deur met
arduinen omlijsting voorzien van neuten, gebogen tussendorpel en
gestrekte waterlijst.

eerste kwart
19de eeuw

144024

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 59 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw van drie traveeën burgerhuizen
en vier bouwlagen in art‐decogetinte stijl, met gewijzigde begane
grond.

eerste helft
20ste eeuw

144025

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 6 (Sint‐Niklaas)

Diephuis met verankerde bakstenen trapgevel van 7 trappen +
topstuk en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw.

stadswoningen 17de eeuw

144026

Herenhuis van jeneverstokerij Van Haute

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 65 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis van de voormalige jeneverstokerij Van Haute, van zeven
traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Bepleisterde en bgeschilderde lijstgevel op hoge arduinen plint.

herenhuizen

144027

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 8 (Sint‐Niklaas)

Huis met ontpleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen stadswoningen derde kwart
19de eeuw
onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Arduinen
deuromlijsting in Lodewijk XVI‐stijl met guirlande op de latei.

144028

Psychiatrische inrichting Sint‐Lucia

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Ankerstraat 91 (Sint‐Niklaas)

Complexe gebouwengroep, in de loop der jaren steeds verder
uitgebreid door nieuwe vleugels rond een groot aantal binnenkoeren.
Van de oorspronkelijke gebouwen van de psychiatrische inrichting
zijn volgende gebouwonderdelen nog bewaard: het kloostergebouw
van 1843 ten oosten van een vierkante binnenkoer, de vleugels ten
noorden en zuiden van deze binnenkoer en de toegang ten westen, de
kapel van de Heilige Philippus Nerius van 1852 en de Heilig Hartkapel
uit eind 19de eeuw.

kloosters,
psychiatrische
instellingen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neogotiek,
neorenaissance

144029

Postgebouw

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Apostelstraat 1‐3, Grote Markt 44 (Sint‐
Niklaas)

Hoekgebouw in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, gebouwd in 1902 met
lijstgevels van vijf en zes traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak.

postkantoren

voor WO I

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

144030

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Apostelstraat 20 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft burgerhuizen
van de 19de eeuw. Ontpleisterde lijstgevel met verhoogde begane
grond; arduinen plint.

1543/1748

typologie

datering

stijl

neoclassicisme

traditioneel

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Staes Florent (Ontwerper)

Waterschoot Leander
(Ontwerper)
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144031

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Apostelstraat 43 (Sint‐Niklaas)

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend stadswoningen eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

144033

Heikapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Beeldstraat zonder nummer (Sint‐Niklaas) Vrij grote kapel in eenvoudige barokstijl, te midden van de bossen en betreedbare
omringd door lindebomen, gebouwd in 1779, ter vervanging van een kapellen (klein
erfgoed)
houten kapel en van een eerste tabernakelkapelletje.

vierde kwart
18de eeuw

barok

144034

Villa in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Bellestraat 17 (Sint‐Niklaas)

Villa in art‐decostijl met twee bouwlagen, van 1929 naar ontwerp van villa's
architect F. Van Goethem.
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

144035

Villa

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Bellestraat 19 (Sint‐Niklaas)

villa's
Alleenstaand villa, iets ruimer dan nummer 17 en vermoedelijk
gelijktijdig ontworpen door architect F. Van Goethem. Baksteenbouw, (bouwkundig
erfgoed)
bestaande uit twee haaks op elkaar geplaatste vleugels met in het
snijvlak een gebogen portiek op vier zuilen en bekroond door een
koepeldak.

interbellum

144036

Boerenwoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Bellestraat 29 (Sint‐Niklaas)

Boerenwoning haaks op de straat ingeplant. Aangepaste, verankerde boerenwoninge derde kwart
n
17de eeuw
en gecementeerde voorgevel. Oudere kern aangeduid door
muurankers op rechter zijpuntgevel, met jaartal 1663.

144058

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Breedstraat 239A (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand en achterin gelegen herenhuis uit de tweede helft van
de 19de eeuw. Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder tentdak voorzien van twee dakkapellen
met driehoekig fronton en hangend rolwerk.

herenhuizen

144059

Hoeve

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Breedstraat 94 (Sint‐Niklaas)

Hoeve met woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van
arduin, in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

144060

Hoeve

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Callaertstraat 42 (Sint‐Niklaas)

Verzorgde hoeve bestaande uit woonhuis van het dubbelhuistype van
vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit het derde kwart van
de 19de eeuw en grote dwarsschuur uit het derde kwart van de 20ste
eeuw. Links van het woonhuis een grote boomgaard.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw, na
n,
boomgaarden, WO II
hoeven, schuren

144061

Burgerhuis naar ontwerp van Edmond
Serrure

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 15 (Sint‐Niklaas)

Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf traveeën en
twee bouwlagen, in 1862 gebouwd naar ontwerp van architect
Edmond Serrure.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

144062

Architectenwoning van Edmond Serrure

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 17 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van drie traveeën analoog aan nummer 15, in 1862 door
architect Edmond Serrure voor zichzelf ontworpen.

architectenwoni derde kwart
ngen
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

144063

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 19 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

144064

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 2 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee bouwlagen en heden vier traveeën onder zadeldak, van herenhuizen
1861 naar ontwerp van architect Edmond Serrure. Oorspronkelijk
herenhuis van zeven traveeën van het dubbelhuistype met centraal
risaliet, bekroond door driehoekig fronton.

144065

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 21 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit het
derde kwart van de 19de eeuw., met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint. Vooruitspringende middentravee met
klein balkon.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144066

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 23 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

1544/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Goethem F. (Ontwerper)

Van Goethem F. (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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144067

Twee burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 33‐35 (Sint‐Niklaas)

Twee woningen van samen zes traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak met vier dakkapellen, in het eerste kwart van de 20ste
eeuw te dateren. Parement van bleke machinesteen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

144068

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 37 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw, drie burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen op arduinen plint en klassiek beëindigd.

derde kwart
19de eeuw

144069

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 39 (Sint‐Niklaas)

Tot winkel omgebouwd burgerhuis met bepleisterde en geschilderde burgerhuizen
lijstgevel van drie traveeën.

144070

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 41 (Sint‐Niklaas)

Tot winkel omgebouwd burgerhuis met bepleisterde en geschilderde burgerhuizen
lijstgevel van zeven traveeën. De middentravee springt licht vooruit.

144071

Burgerhuis naar ontwerp van Jules De
Somme

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 6‐8 (Sint‐Niklaas)

Breedhuis met bakstenen gevel van zes traveeën en drie bouwlagen
van 1861 naar ontwerp van architect Jules De Somme.

144072

Herenhuis naar ontwerp van Jules De
Somme

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Casinostraat 9 (Sint‐Niklaas)

herenhuizen
Herenhuis met goed onderhouden bepleisterde en geschilderde
lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, in 1868 gebouwd naar
ontwerp van architect Jules De Somme voor bankier E. Dupuis.

144074

Reeks stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Collegestraat 12‐26, 30‐38 (Sint‐Niklaas)

Eenvoudige stadswoningen van twee tot drie bouwlagen onder
doorlopend zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

144075

Rij stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Collegestraat 17‐25 (Sint‐Niklaas)

Rijhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën in art‐
nouveaugetinte stijl van 1905. Gekleurd bakstenen parement op
arduinen plint.

stadswoningen voor WO I

144076

Jongensschool Sint‐Jozef‐Klein‐Seminarie

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Collegestraat 29‐31 (Sint‐Niklaas)

vierde kwart
feestzalen,
Ontstaan als klooster der paters recolletten die zich in 1689 te Sint‐
Niklaas vestigden. Jongensschool, bestaande uit kapel, kloosterpand, gebouwen voor 17de eeuw,
eerste kwart
secundair
hoofdgebouw, feestzaal en uitgestrekte vleugels met klaslokalen.
19de eeuw,
onderwijs,
derde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
voor WO I
kapellen
(gebouwen en
structuren),
poorten
(gebouwonderd
elen)

144073

Jongensschool Sint‐Jozef‐Klein‐Seminarie
en omgeving

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Collegestraat, Paul Snoekstraat, Rich. Van De omgeving van de jongensschool Sint‐Jozef‐Klein‐Seminarie omvat
Britsomstraat (Sint‐Niklaas)
onder meer de school met Sint‐Antoniuskerk, de burgerhuizen van de
Collegestraat aan de pare zijde en enkele stadswoningen aan de
onpare zijde, en de stadsschouwburg.

onderwijsgebou
wen,
burgerhuizen,
kloosters,
stadswoningen,
theaters

144078

Traditionele dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Damstraat 71 (Sint‐Niklaas)

Haaks op de straat ingeplant woonhuis in traditionele stijl, daterend
van 1636 (mondelinge bron) en recent gerestaureerd. Verankerde
bakstenen voorgevel; korfboogdeur in kwarthol geprofileerde
zandstenen omlijsting met imposten gedateerd ANNO/ 1724,
diamantkopsluitsteen en gekorniste waterlijst.

dorpswoningen eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

144080

Ecce‐Homokapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

de Castrodreef zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Kapel, in 1757 opgericht door Jonkheer Fr. Jos. Sanchez de Castro y
Toledo en Jonkvrouw. Ph.‐A. de Neve als openbaar zoenoffer.
Plattegrond in de vorm van een trapezium. Bepleisterde en
geschilderde gevels op lage arduinen plint en hoeken gemarkeerd
door pilasters.

kapellen (klein
erfgoed)

1545/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

De Somme Jules (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

De Somme Jules (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw

barok,
neoclassicisme

traditioneel
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144081

Burgerhuis ontworpen door Marc
Neerman

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Van Raemdonckstraat 29 (Sint‐Niklaas) Opmerkelijk huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder geknikt burgerhuizen
zadeldak, in 1925 gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect
Marc Neerman.

interbellum

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

144082

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 12 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met rechthoekige
muuropeningen met afgeronde bovenhoeken: vensters op de
benedenverdieping oorspronkelijk beluikt.

144083

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 13 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis analoog aan nummer 12 maar met iets rijkere uitvoering burgerhuizen
door profileringen aan de bovenvensters, doorgetrokken lekdrempels
en versierde fries

144084

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 15 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis analoog aan nummer 12 maar met iets rijkere uitvoering burgerhuizen
door profileringen aan de bovenvensters, doorgetrokken lekdrempels
en versierde fries.

144085

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 16 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met rechthoekige
muuropeningen met afgeronde bovenhoeken: vensters op de
benedenverdieping oorspronkelijk beluikt.

burgerhuizen

144086

Twee Burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 17‐19 (Sint‐Niklaas)

Twee burgerhuizen met analoge bepleisterde en geschilderde
lijstgevels van zes traveeën en twee bouwlagen.

burgerhuizen

144087

Vier stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 18‐24 (Sint‐Niklaas)

Vier huizen van drie traveeën en twee bouwlagen in spiegelbeeld
geplaatst met centrale licht vooruitspringende poorttravee met
imitatiebanden en pilasters op de verdiepingen.

stadswoningen

144088

Hoekhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 2 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen op sterk verhoogde
begane grond met imitatiebanden en getraliede steekbogige
keldervensters.

burgerhuizen

144089

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 21 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën en twee bouwlagen.

burgerhuizen

144090

Twee stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 23‐25 (Sint‐Niklaas)

Twee stadswoningen met analoge bepleisterde en geschilderde
lijstgevels van drie traveeën en twee bouwlagen en klassieke
gevelbeëindiging.

stadswoningen

144091

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 27 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met oorspronkelijk bepleisterde en geschilderde lijstgevel burgerhuizen
van vijf traveeën en twee bouwlagen, heden deels gedecapeerd.

144092

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 31 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen, met arduinen deurbeloop en klassieke
gevelbeëindiging.

burgerhuizen

144093

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Dr. Verdurmenstraat 9‐11 (Sint‐Niklaas)

Eenheidsbebouwing, met drie bouwlagen en samen tien traveeën
onder doorlopend zadeldak. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels
met licht achteruitspringende eerste en laatste travee aan één zijde
voorzien van een geblokte pilaster.

burgerhuizen

144094

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw troost in nood

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Driekoningenstraat 159 (Sint‐Niklaas)

betreedbare
Neogotische bakstenen kapel, alleenstaand tussen huizenrij van
arbeiderswoningen; gebouwd in 1885 door aannemer J. Baptist Snaps kapellen (klein
erfgoed)
naar ontwerp van architect E. Delmez.

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

Delmez Ernest (Ontwerper)

144118

Rechtshuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Eigenlostraat 2 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand huis van negen traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting op neuten en
voorzien van een versierde gestrekte tussendorpel met jaartal 1824.
Naar verluidt zou dit een oud gerechtshuis zijn geweest van de wijk
Amelvelt, waar recht gesproken werd in de hoogkamer.

gerechtsgebou
wen

eerste kwart
19de eeuw

1546/1748

typologie

plantensoort

context

persoon

burgerhuizen
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144120

De Witte Molen met molenaarswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Gladiolenstraat 2 (Sint‐Niklaas)

De Witte Molen is een laat 17de‐eeuwse achtkantige stenen
korenwindmolen (oorspronkelijk oliewindmolen) van het type
bovenkruier (bergmolen) met een vroeg 19de‐eeuwse
molenaarswoning.

vierde kwart
windmolens,
molenaarswoni 17de eeuw,
eerste kwart
ngen
19de eeuw

144121

Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Gladiolenstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Parochiekerk in gotiserende stijl, gebouwd in 1950‐1952 naar
ontwerp van de Gentse architect Adrien Bressers. Vrij zware
bakstenen volumes, al dan niet haaks tegen elkaar geplaatst en
afgedekt door zadeldaken en opmerkelijke vierkante klokkentoren.

gedenktekens, na WO II
parochiekerken

144123

Herenhuis van 1843

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 1 (Sint‐Niklaas)

Ruim herenhuis van negen traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, herenhuizen
op de poortomlijsting gedateerd 1843.

144122

Stadhuis Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 1 (Sint‐Niklaas)

Statig neogotisch gebouw uit 1876‐1878 naar ontwerp van architect
Pieter Van Kerkhove, gebouwd op de plaats van de op 26 februari
1874 afgebrande voorganger in neoclassicistische stijl.

belforten,
gedenktekens,
stadhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144124

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 19 (Sint‐Niklaas)

Empire‐getint herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

144125

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 21‐22 (Sint‐Niklaas)

Huis met beschilderde bakstenen lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de
19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144126

Stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 23‐24 (Sint‐Niklaas)

Rijhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen uit de eerste helft van stadswoningen eerste helft
de 19de eeuw met oudere kern.
19de eeuw,
voor WO I

144127

Classicistisch burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 38‐39 (Sint‐Niklaas)

Ontpleisterde classicistische lijstgevel van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde tot vierde kwart van de
18de eeuw.

144128

Landhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 43 (Sint‐Niklaas)

gerechtsgebou
Landhuis, voormalige zetel van het hoofdcollege van het Land van
Waas. Voorgevel in barokstijl, drie traveeën en twee bouwlagen met wen,
in‐ en uitgezwenkte top van bak‐ en zandsteen; zandstenen cartouche kasselrijhuizen
met jaartal 1637 boven middenvenster..

144129

Gevangenis Ciperage

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 45 (Sint‐Niklaas)

Voormalige gevangenis in renaissancestijl, gebouwd in 1661‐1662
door Jan Colaes naar ontwerp van Lucas Faid'herbe. Symmetrische
gevel van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
gebogen schilddak. Centrale travee voorafgegaan door dubbele
steektrap van arduin met sierlijke smeedijzeren leuning in rococostijl.

144130

Prochiehuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 46 (Sint‐Niklaas)

Prochiehuis, in barokstijl gebouwd in 1663‐1664, door Jan Laureys
naar ontwerp van bouwmeester Pieter Van Beerleere, bijgestaan
door Lucas Faid'herbe. Symmetrische voorgevel in bak‐ en
zandsteenstijl; zes traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
schilddak.

144131

Decanale kerk Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 48 (Sint‐Niklaas)

parochiekerken, derde kwart
Ruime, in hoofdzaak gotische kruisbasiliek ten oosten van het
zonnewijzers
13de eeuw,
marktplein, geprangd tussen huizenrijen. Het voormalige kerkhof is
eerste helft
na talrijke inkrimpingen in de loop der eeuwen verwijderd in 1810 en
16de eeuw,
heden omgevormd tot parkeergelegenheid.
eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

1547/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Okkerse Sabine (Ontwerper),
Weyers Fernand (Ontwerper),
Gebroeders Adriaens (Jos en Jan)
(Uitvoerder)

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Thienpont Gerard (Ontwerper)

neogotiek

Pecher Jules (Ontwerper), Van
Havermaet Frans (Ontwerper),
Van Kerkhove Pieter (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

Derre Henri (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

classicisme

eerste helft
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

barok, neobarok

Bureau Théophile (Ontwerper)

gevelniskapelle derde kwart
17de eeuw
n,
gevangenissen,
Mariabeelden

renaissance

Faydherbe Lucas (Ontwerper),
Van de Velde Robert (Uitvoerder)

derde kwart
stadhuizen,
gevelniskapelle 17de eeuw,
eerste kwart
n
19de eeuw

barok,
classicisme

Faydherbe Lucas (Ontwerper),
Talboom Philips (Ontwerper), Van
Beerleere Pieter (Ontwerper)

gotiek,
neogotiek

Geerts J. (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

burgerhuizen
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vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

144132

Eclectisch herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Markt 6, 6A (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis in eclectische stijl met lijstgevel van vier traveeën en twee herenhuizen
bouwlagen onder mansardedak, gedateerd ANNO/1896.
Risalietvormende middelste travee met zwaar rechthoekig balkon op
de bovenverdieping en bekronende tuitgevel met driehoekig fronton
met doorbrekende obelisk.

144133

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 1 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit de eerste helft van
de 19de eeuw, met bepleisterde lijstgevel in empirestijl.

144134

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 13 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Ruim burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Behouden
benedenverdieping met vermeldenswaardige arduinen rechthoekige
deuromlijsting in laatclassicistische stijl.

144135

Reeks stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 14‐16, 20‐22 (Sint‐
Niklaas)

Reeks van rijhuizen met in totaal dertien traveeën en twee bouwlagen stadswoningen tweede helft
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

144136

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 32 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw, met ontpleisterde voorgevel op
arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

144137

Gevelwand burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 41, 45 (Sint‐Niklaas)

Gevelwand van twee aaneensluitende rijhuizen van in totaal elf
traveeën met twee bouwlagen en bepleisterde en geschilderde
lijstgevels op arduinen plint uit het vierde kwart van de 18de eeuw,
aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

144138

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 51 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
daterend uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144139

Twee stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Grote Peperstraat 6‐8 (Sint‐Niklaas)

Twee bakstenen rijhuizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak daterend uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.
Centrale getrapte dakvensters met rondboogvenster.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144140

Twee burgerhuizen ontworpen door
Robert Hebb

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Guido Gezellelaan 39‐40 (Sint‐Niklaas)

Twee rijhuizen van vier bouwlagen onder plat dak, respectievelijk in burgerhuizen, interbellum
kunstenaarswo
1935 en in 1939 ontworpen door architect Robert Hebb voor de
ningen
kunstschilder Etienne Vermeire en diens broer Pierre. Zakelijke,
functionele architectuur met decoratief effect door het contrasterend
materiaal van beide gevels.

modernisme

Hebb Robert (Ontwerper)

144141

Burgerhuis ontworpen door J. Van Coillie

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Guido Gezellelaan 49 (Sint‐Niklaas)

Blokvormige half vrijstaande woning van drie bouwlagen en plat dak, burgerhuizen,
hekken
van 1933 naar ontwerp van ingenieur‐architect J. Van Coillie.
Zakelijke baksteenbouw op arduinen plint en met afgeronde hoek.

interbellum

modernisme

Van Coillie Joseph (Ontwerper)

144145

Parochiekerk Christus Koning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Heistraat zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Driebeukige kerk in kwartsbeton opgetrokken in 1938 door aannemer parochiekerken, interbellum
Ghisleen Wymeersch, naar ontwerp van ingenieur‐architect Raphael parochiezalen
Verwilghen; eerste dergelijke betonconstructie in België. Vrijstaande,
50 meter hoge vierkante klokkentoren, enkel door een brug aan zijn
voet met de kerk verbonden.

modernisme

Pyl Staf (Ontwerper), Verwilghen
Raphaël (Ontwerper)

144079

Exaerdekenshof

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Hendrik Heymanplein 11, de Castrodreef 2 Alleenstaand gebouw heden omringd door niet geïntegreerde
(Sint‐Niklaas)
nieuwbouw. Traditionele verankerde bak‐ en zandsteenarchitectuur
van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met drie
dakkapellen.

144149

School Externat Présentation Notre‐Dame Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Hofstraat 8 (Sint‐Niklaas)

stadswoningen eerste helft
19de eeuw

herenhuizen

context

persoon

empire

eerste helft
19de eeuw

tweede kwart
17de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

Lagere afdeling van de Onze‐Lieve‐Vrouw Presentatieschool, in 1877 lagere scholen, vierde kwart
gebouwd en heden nagenoeg enig overgebleven gebouw uit de 19de gevelniskapelle 19de eeuw
n
eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint met neoclassicistische
lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak.

1548/1748

plantensoort

traditioneel

neoclassicisme
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144151

Kapel Heilige Amelberga

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Hoge Heerweg zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

144153

Moelandkasteel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Hospitaalstraat 19 (Sint‐Niklaas)

144154

Meisjesschool Sint‐Carolus

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

144156

Eclectisch burgerhuis

Sint‐Niklaas

144155

Hotel De Spiegel

144157

typologie

datering

stijl

De neogotische kapel uit 1870 bestaat uit een korte, gedrongen beuk betreedbare
met driezijdige apsis, voorafgegaan door een vierkante, open portiek. kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Het Moelandkasteel bestaat uit een hoofdgebouw, parallel met de
straat, met een gekasseide voorkoer met kunstig smeedijzeren
afsluithek in classisitische stijl en geflankeerd door twee haakse
vleugels. De Engelse tuin wordt heden grotendeels ingenomen door
hospitaal en verpleegstersschool Maria Middelares. Het oudste deel,
de straatzijde van het hoofdgebouw, werd in 1776‐78 gebouwd.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
rusthuizen,
landhuizen,
hekken

interbellum,
vierde kwart
18de eeuw

eclecticisme,
neogotiek,
neoclassicisme

De Boom Hilaire (Ontwerper), Van
Haver Pieter (Ontwerper)

Hospitaalstraat 2 (Sint‐Niklaas)

Meisjesschool in 1856 gesticht en gebouwd als weeshuis voor meisjes
en gestadig uitgebreid. Hoofdgebouw met strakke neoclassicistische
lijstgevel van twintig traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op
de twaalfde travee gemarkeerd door een risaliet met poort, beeldnis
met patroonheilige en bekronend driehoekig fronton.

gevelniskapelle derde kwart
n, weeshuizen, 19de eeuw
internaten,
gebouwen voor
secundair
onderwijs

neoclassicisme

De Roubaix Josephus Aloysius
(Ontwerper)

Sint‐Niklaas

Houtbriel 10 (Sint‐Niklaas)

Huis in eclectische stijl van 1889 met fraai versierde gevel van twee burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van een kleine
en een grote dakkapel met hangende voluten.

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houtbriel 1‐2, Stationsstraat 1‐7 (Sint‐
Niklaas)

Ruim hoekhuis uit de tweede helft van de 19de en volgens
archiefstukken in 1929 aangepast in eenvoudige art‐decostijl naar
ontwerp van architecten August en Leander Waterschoot.

Herberg De Fruitmarkt

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houtbriel 22 (Sint‐Niklaas)

144158

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

144159

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

144160

Apotheek Tuypens

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

hotels

tweede helft
19de eeuw,
interbellum

art deco

Huisje met tuitgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit de 19de eeuw.

herbergen

19de eeuw

Houtbriel 23 (Sint‐Niklaas)

Huis met topgevel van twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak. Gewijzigde begane grond met behouden rechthoekige
arduinen deuromlijsting, 1805 gedateerd.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

Sint‐Niklaas

Houtbriel 24 (Sint‐Niklaas)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, van
1930 naar ontwerp van architect A. Stoop. Venstertraveeën van de
bovenverdieping met driezijdige erkers en naar Amsterdams model
bekroond door een klokvormig dakvenster voorafgegaan door lage,
smeedijzeren balkonhekjes.

burgerhuizen

interbellum

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houtbriel 25 (Sint‐Niklaas)

apotheken
De apotheek dateert uit 1929. Het hoekpand in art‐decostijl werd
ontworpen door architect Marc Neerman. Sterk bij de zogenaamde
Amsterdamse school aanleunende expressionistische baksteenbouw,
op de hoek verlevendigd door een partij van natuursteen en op de
begane grond voorzien van zwarte marmerbekleding rond de brede
winkelvensters.

interbellum

art deco

144161

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen van Sint‐Niklaas
1772

Sint‐Niklaas

Houtbriel 26‐31 (Sint‐Niklaas)

Huizenrij in 1772 gebouwd op kerkhofgrond. Eenheidsbebouwing in
rococostijl, oorspronkelijk volledig bepleisterd en geschilderd;
vandaag is de uniformiteit verbroken door ontpleistering of
bekleding.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

rococo

144162

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houtbriel 32 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het
vierde kwart van de 18de eeuw en volgens archiefstukken in 1932
aangepast in eenvoudige art‐decostijl naar ontwerp van architect
August Waterschoot.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
interbellum

art deco

144163

Gekoppelde burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houtbriel 34, 33A‐B (Sint‐Niklaas)

Twee gekoppelde woningen in art‐nouveaugetinte stijl, na de brand
van 1908 opgetrokken. Drie traveeën en drie bouwlagen onder laag
dak.

burgerhuizen

voor WO I

1549/1748

plantensoort

context

persoon

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

Stoop Alfons (Ontwerper)

Neerman Marc (Ontwerper)

Waterschoot August (Ontwerper)
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Oorlogsmonument ontworpen door Bruno Sint‐Niklaas
Gerrits

Sint‐Niklaas

Houtbriel zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden, gemartelden en opgeëisten oorlogsgedenkt interbellum
van Sint‐Niklaas tijdens de Eerste Wereldoorlog. Groots monument, ekens
beeldbepalend gelegen aan de oostkant van de Houtbriel. Het
omliggende bloemenperk met omringend hekwerk werd eind 20ste
eeuw verwijderd, waarbij het monument heden is ingewerkt in het
geplaveide plein..

144165

Woning in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houten Schoen 17 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand woonhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl gebouwd in
1890. Voorgevel van vijf traveeën; één bouwlaag onder zadeldak
voorzien van twee getrapte dakvensters.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

144166

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houten Schoen 83 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand huis met verankerde gecementeerde voorgevel; zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

dorpswoningen 19de eeuw

144167

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Lourdes

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Houten Schoen zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Ruime bakstenen kapel, gebouwd in neogotische stijl in 1884 in
opdracht van de eigenaar Smet‐Blancquaert door de aannemer Ch.
Van Acker.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

144172

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 11 (Sint‐Niklaas)

Ontpleisterd herenhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie
bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Sterk verhoogde
begane grond met drie getoogde keldervensters.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

144173

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 15 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Burgerhuis met lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen
tussen arduinen plint en brede houten kroonlijst op klossen, van 1926
naar ontwerp van architect H. De Boom.

144174

Herenhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 17 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis met rijk versierde gevel in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl,
van 1895, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect F. Van
Goethem.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

144175

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 18 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van 1911 in art‐nouveaustijl, van twee traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak. Gevelbekleding in licht gekleurde
machinesteen en decoratieve panelen met faiencetegels op de
borstweringen.

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

144176

Burgerhuis naar ontwerp van Marc
Neerman

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 23 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier bouwlagen onder plat dak, in nieuwe zakelijkheid burgerhuizen
van 1931, naar ontwerp van architect Marc Neerman. Functionele
baksteenbouw met begane grond van arduin en zwarte tegels.
Gevelhoge, erkervormige glasmassa met kleine roedeverdeling en
glas in lood in de rechtertravee.

interbellum

modernisme

Neerman Marc (Ontwerper)

144177

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 41 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën
en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144178

Klein Spinhuis en kapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 46 (Sint‐Niklaas)

Heden moderne straatgebouwen waarachter ruime, neoromaanse
kapel, volgens jaarsteen in 1875 gebouwd naar ontwerp van de
Doornikse architect Justin Bruyenne.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
rusthuizen,
kloosters

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

neoromaans

Bruyenne Justin (Ontwerper)

144179

Rijhuis ontworpen door K. Van Havermaet Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 62 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie bouwlagen onder plat dak, in 1933 ontworpen door
architect K. Van Havermaet.

burgerhuizen

interbellum

Van Havermaet Karel (Ontwerper)

144180

Winkel ontworpen door Marc Neerman

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 9 (Sint‐Niklaas)

Winkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, in winkels
1927 ontworpen door architect Marc Neerman als schoenwinkel.
Bovenverdieping toegevoegd naar ontwerp van architect H. Faems in
1932.

interbellum

Faems Hippolytus A. (Ontwerper),
Neerman Marc (Ontwerper)

144181

Stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kalkstraat 97‐99 (Sint‐Niklaas)

Rijhuizen met twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit
het derde kwart van de 19de eeuw.

1550/1748

typologie

datering

stijl

context

persoon
Gerrits Bruno (Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

neogotiek

interbellum

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

plantensoort

De Boom Hilaire (Ontwerper)

Van Goethem F. (Ontwerper)
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144183

Herenhuis met aanpalende huisjes

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 12 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit het vierde
kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder zadeldak. Symmetrisch aan weerszijden, een
enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144184

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 14, 12B (Sint‐Niklaas)

stadswoningen vierde kwart
Enkelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie
19de eeuw
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van
de 19de eeuw.

144185

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 18 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf
traveeën en drie bouwlagen, uit eind 19de eeuw. Risalietvormende
eerste travee met getoogde poort en rechthoekig balkon met
balusters.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144186

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 20 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis met vrij zware bepleisterde en geschilderde lijstgevel van
drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit eind 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144187

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 4 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier
traveeën van twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart
van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144188

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 40 (Sint‐Niklaas)

Stadswoning met eenvoudige lijstgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

144189

Bisschoppelijke Normaalschool Sint‐
Franciscus

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kasteelstraat 8 (Sint‐Niklaas)

Neoclassicistisch bakstenen gebouw aan de straatzijde van 1870‐
1873, van twee bouwlagen en eenentwintig traveeën, per drie
gegroepeerd en al of niet vooruitspringend; driehoekig fronton boven
de drie middentraveeën. Achteraan de speelplaats, evenwijdig aan de
straat, ruime kapel in neogotische stijl, van 1911.

gebouwen voor derde kwart
19de eeuw,
secundair
voor WO I
onderwijs,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

144195

Hoeve gedateerd 1663

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kleibeekstraat 136 (Sint‐Niklaas)

derde kwart
hoeven,
Achterin gelegen hoeve van 1663. Boerenwoning met verankerde
gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder boerenwoninge 17de eeuw
n
zadeldak met centraal getrapt dakvenster.

144196

Heilig Hartkapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kleibeekstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Ruime kapel, in neoromaanse stijl opgetrokken in 1875 naar ontwerp
van architect Justin Bruyenne en ingeplant te midden van een
beboomd grasveld met aan de straatzijde een monument ter
nagedachtenis aan de boerenkrijg. Dit monument van 1899 is
uitgewerkt in de vorm van een arduinen kruis met ingebeitelde tekst

144197

Steegbeluik

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Klein‐Hulststraat 126‐132 (Sint‐Niklaas)

beluiken
Achterin gelegen, nog eenzijdig bebouwd steegbeluikje met open
doorgang haaks op de straat. Vier arbeidershuisjes met één bouwlaag
onder doorlopend zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw.

144198

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Knaptandstraat 103 (Sint‐Niklaas)

Huis in art‐decostijl van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak volgens gevelsteen naar ontwerp van architect K. Van
Havermaet.

burgerhuizen

144199

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Knaptandstraat 44 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het
vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Parement van gele baksteen met overvloedig gebruik van
arduin.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144200

Kapel ter ere van Sint‐Antonius

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Knaptandstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Neogotische niskapel uit 1879 met accoladeboogdeur waarboven
banderol met opdracht en een drielob.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

144201

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kokkelbeekstraat 38‐40 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Gedeeltelijk vrijstaand dubbelhuis van drie traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldak, daterend van circa 1900. Rechthoekige
benedenvensters onder I‐latei en boogveld met faiencetegels met art‐
nouveaugetinte florale motieven en opschrift.

1551/1748

oorlogsgedenkt
ekens, kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neoclassicisme,
neogotiek

neoromaans

Bruyenne Justin (Ontwerper)

art deco

Van Havermaet Karel (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neogotiek
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144202

Herenhuis uit de 18de eeuw

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kokkelbeekstraat 6 (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen 18de‐eeuws herenhuis met poortgebouw en
voortuin afgesloten door ijzeren hekken tussen vierkante arduinen
hekpijlers met pijnappelbekroning.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

18de eeuw

144204

Burgerhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 10 (Sint‐Niklaas)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar
ontwerp van architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel op
natuurstenen sokkel en derde travee met dienstingang.

burgerhuizen

interbellum

144205

Burgerhuis naar ontwerp van Raphaël
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 101 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis met vrij eenvoudige bakstenen lijstgevel van drie
bouwlagen in art‐decostijl van 1931 naar ontwerp van architect
Raphaël Waterschoot.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot Raphaël
(Ontwerper)

144206

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 12 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen in art‐decostijl van 1932
naar ontwerp van architect Raphaël Waterschoot. Baksteenbouw op
hoge arduinen sokkel.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot Raphaël
(Ontwerper)

144207

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 22 (Sint‐Niklaas)

Huis van drie bouwlagen in art‐decostijl van 1931, naar ontwerp van
architect Raphaël Waterschoot. Brede bakstenen lijstgevel op
arduinen sokkel.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot Raphaël
(Ontwerper)

144208

Burgerhuizen in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 26‐32 (Sint‐Niklaas) Ensemble van vier rij huizen in art‐decostijl met drie bouwlagen en
twee traveeën in spiegelbeeldschema, van 1932 naar ontwerp van
architect Raphaël Waterschoot.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot Raphaël
(Ontwerper)

144209

Burgerhuis Robert Van de Velde

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Koningin Elisabethlaan 33 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, in art‐
decostijl van 1931 naar ontwerp van architect H. De Boom voor
beeldhouwer Robert Van de Velde.

interbellum
sculpturen,
burgerhuizen,
kunstenaarswo
ningen

art deco

De Boom Hilaire (Ontwerper), Van
de Velde Robert (Opdrachtgever)

144210

Heilige Amelbergakapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Krekelstraat 99 (Sint‐Niklaas)

Bakstenen kapel van 1922 met schaarse verwerking van natuursteen; betreedbare
kapellen (klein
driezijdige apsis en afgedekt door een zadeldak, gelegen op de
erfgoed)
splitsing van de weg en omringd door de traditionele, gesnoeide
linden.

144211

Klooster en school der broeders
hiëronymieten

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Kroonmolenstraat 4, Nieuwstraat 75, 91
(Sint‐Niklaas)

Klooster en school, in 1826 gesticht als jongensweeshuis.
Indrukwekkende gebouwengroep op complexe plattegrond,
systematisch gegroeid en uitgebreid door toevoeging van onder meer
een kosteloze school gesticht in 1840, en een krankzinnigeninrichting
gesticht in 1849.

feestzalen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
internaten,
kloosterkerken,
kloosters,
vijvers,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
gevelniskapelle
n

neogotiek, art
deco

De Roubaix Josephus Aloysius
(Ontwerper), Waterschoot August
(Ontwerper), Waterschoot
Leander (Ontwerper), Yoors
Eugeen (Ontwerper)

144212

Textielfabriek N.V. Edmond Meert

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Lamstraat 113 (Sint‐Niklaas)

Textielfabriek, circa 1885 opgericht als weverij waarvan heden alleen
het straatgebouw met toegangspoort en burelen van circa 1930
bewaard bleef. Strakke baksteenbouw van zeven traveeën op hoge
arduinen sokkel, gemarkeerd door pilasters op de penanten.
Rechthoekige vensters per travee aangebracht in functie van de
achterliggende ruimten. Rechthoekige poort in hardstenen omlijsting
met bovenaan paneel met firmanaam.

machinezalen, interbellum
kantoorgebouw
en, poorten
(bijgebouwen),
textielververijen
, weverijen

1552/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Waterschoot August (Ontwerper)

interbellum

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum
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144216

Textielfabriek A. Cockelbergh S.A.
Bonneterie N.V.

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Lodewijk De Meesterstraat 30 (Sint‐
Niklaas)

Aan de straat gelegen woonhuis en achterliggende fabriek en klein
park met vijver. In 1877 opgericht als brouwerij door J.B. Van Hecke,
later voortgezet door De Sutter‐Blankaert en na 1914 omgevormd tot
breigoedfabriek door A. Cockelbergh.

gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
brouwerijen,
directeurswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, parken,
poorten
(bijgebouwen),
vijvers

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144222

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mercatorstraat 15 (Sint‐Niklaas)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op lage arduinen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144223

Neoclassicistisch herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mercatorstraat 16 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis met bakstenen lijstgevel in neoclassicistische stijl, van vijf
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken
naar ontwerp van architect H. Derre van 1877.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Derre Henri (Ontwerper)

144224

Huis Pieter De Coninck

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mercatorstraat 28 (Sint‐Niklaas)

Eclectisch rijhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen en burgerhuizen
zadeldak, op een cartouche gedateerd 1902 en volgens
archiefstukken naar ontwerp van architect Charles Nissens.

voor WO I

eclecticisme

Nissens Charles (Ontwerper)

144225

Burgerhuis in eclectische stijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mercatorstraat 3 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Rijhuis in eclectische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak voorzien van een centraal getrapt dakvenster, uit eind
19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

144226

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mercatorstraat 55 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en laag zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144227

Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat (Sint‐Niklaas)

De Mgr. Stillemansstraat komt over als een vrij homogene straat met burgerhuizen,
woningen van overwegend drie bouwlagen. De gehele straat raakte stadswoningen
op een korte tijdspanne bebouwd en behield tot vandaag grotendeels
het oorspronkelijke karakter. De straat omvat globaal gezien zeer
kleurrijke en plastisch uitgewerkte woningen met overwegend art‐
decokenmerken.

144228

Burgerhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 15 (Sint‐Niklaas)

Huis met drie traveeën en drie bouwlagen in 1932 ontworpen door
architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel tussen hoge
arduinen sokkel en brede houten kroonlijst met geometrische
patronen.

burgerhuizen

interbellum

144229

Woning Ghijs

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 24 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen van 1931 naar ontwerp burgerhuizen
van architect August en/of Leander Waterschoot. Evenwichtig
opgebouwde gevel met zeer typerende geometrische en kleurrijke art‐
decomotieven waardoor het gebouw te situeren is binnen de
autonome art‐decostrekking.

interbellum

art deco

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

144230

Woning Vandevijver

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 26 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar ontwerp
van architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel op arduinen
sokkel, opklimmend aan weerszijden van de deur.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

1553/1748

burgerhuizen

stijl

art deco,
modernisme

plantensoort

context

persoon

De Boom Hilaire (Ontwerper),
Faems Hippolytus A. (Ontwerper),
Stoop Alfons (Ontwerper), Van
Coillie Joseph (Ontwerper), Van
Coillie M. (Ontwerper), Van
Mierlo Ferdinand (Ontwerper),
Verbeke André (Ontwerper),
Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

Waterschoot August (Ontwerper)
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144231

Woning Jozef Maes

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 27 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak,
opgericht in 1931 in opdracht van de heer Jozef Maes naar een
ontwerp van architect Leander Waterschoot. Stilistisch onder te
brengen bij de sobere art‐decorichting.

stadswoningen interbellum

art deco

Waterschoot Leander
(Ontwerper)

144232

Woning Claus

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 28 (Sint‐Niklaas)

Woonhuis uit 1935 naar een ontwerp van architect H. Faems in
opdracht van Georges Claus. Enkelhuis van twee traveeën en drie
bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevel met
voorgevelparement in geglazuurde witte baksteen, op een
hardstenen plint.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Faems Hippolytus A. (Ontwerper)

144233

Woning Spaenhoven

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 32 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1931
ontworpen door architect August en/of Leander Waterschoot.
Bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen aan de hoge
plint, de vensterlateien en de erker.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

144234

Burgerhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 33 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar
ontwerp van architect August Waterschoot voor de heer Louis
Vandevelde‐De Mol. Bakstenen lijstgevel op hoge arduinen sokkel.

burgerhuizen

interbellum

144235

Woning Dirken

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 38 (Sint‐Niklaas)

Huis in 1930 ontworpen door architect A. Waterschoot. Rijhuis van
drie traveeën en drie bouwlagen met voorgevelparement van
geglazuurde baksteen op hardstenen plint en met verwerking van
natuursteen voor venster‐ en deurlateien en erker.

burgerhuizen

interbellum

144236

Architectenwoning J. Van Coillie

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 41 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, eigen
woning van ingenieur‐architect Joseph Van Coillie ontworpen in
1933. Stilistisch behorend tot de modernistische richting van de
interbellumperiode en meer bepaald het romantisch kubisme.

144237

Modernistische stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 49 (Sint‐Niklaas)

Eenvoudig enkelhuis van twee bouwlagen onder een gebogen dak,
daterend uit de jaren '30. Stilistisch te situeren in de modernistische
stijlrichting van de interbellumperiode, meer bepaald de
expressionistische baksteenarchitectuur.

144238

Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

144239

Woning Cleyman

Sint‐Niklaas

144240

Meergezinswoning Emiel Faresijn

144248

Waterschoot August (Ontwerper)

art deco

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

architectenwoni interbellum
ngen

modernisme

Van Coillie Joseph (Ontwerper),
Van Coillie Joseph
(Opdrachtgever)

stadswoningen interbellum

modernisme

Mgr. Stillemansstraat 58 (Sint‐Niklaas)

Eenvoudig huis, uit 1935, van twee traveeën en drie bouwlagen onder stadswoningen interbellum
een plat dak. Bakstenen gebouw op kleine hardstenen plint, eerste
bouwlaag bezet met zwart geglazuurde tegels.

modernisme

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 60 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. stadswoningen interbellum
Opgericht in 1932 in opdracht van Alfons Cleyman naar ontwerp van
August en Leander Waterschoot.

modernisme

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Mgr. Stillemansstraat 74‐76 (Sint‐Niklaas) Symmetrisch opgebouwde dubbelwoonst van drie bouwlagen onder
licht hellend zadeldak, opgericht in 1933 in opdracht van Faresijn
Emiel naar het ontwerp van August en Leander Waterschoot.
Stilistisch te situeren in de modernistische stijlrichting van de
interbellumperiode en meer bepaald de nieuwe zakelijkheid.

meergezinswoni interbellum
ngen

modernisme

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

Brouwerswoning van brouwerij Den
Dubbelen Arend

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 120A (Sint‐Niklaas)

Brouwerswoning van brouwerij Den Dubbelen Arend, in 1885
opgericht door Ferdinand Joos en stopgezet in 1956. Woonhuis van
1925 met vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Risalietvormende linker travee met trapgevelbekroning.

vierde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw,
interbellum
gen

144249

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 2 (Sint‐Niklaas)

Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw, met tot winkelpui gewijzigde begane grond.

stadswoningen 19de eeuw

144250

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 27 (Sint‐Niklaas)

Stadswoning met lijstgevel uit de 19de eeuw, met tot winkelpui
gewijzigde begane grond.

stadswoningen 19de eeuw

1554/1748
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144251

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 28 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede helft burgerhuizen
van de 18de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op lage
arduinen plint met rechthoekige keldergaten.

tweede helft
18de eeuw

144252

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 37 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met ontpleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw, met
gewijzigde begane grond.

burgerhuizen

19de eeuw

144253

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 38 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw, van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag.

burgerhuizen

19de eeuw

144254

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 39 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Eerste twee traveeën van de begane grond met sierlijke houten
winkelpui, volgens archiefstukken van 1890. Rechthoekige deur in
arduinen Lodewijk XVI‐omlijsting met neuten, rechte tussendorpel
met eierlijst en jaartal 1789.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144255

Gekoppelde burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 4, 6A‐B (Sint‐Niklaas)

Ensemble van gekoppelde burgerhuizen met deels bewaarde
bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

19de eeuw

144256

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 46 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met burgerhuizen
oeil‐de‐boeuf, in art‐decostijl met sterke neo‐Lodewijk XVI‐inslag, van
1929, naar ontwerp van architect F. Staes.

interbellum

144257

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 5 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met ontpleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw, met tot
winkelpui gewijzigde begane grond.

burgerhuizen

19de eeuw

144258

Twee stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 52 (Sint‐Niklaas)

Twee samengevoegde enkelhuizen van twee bouwlagen en
respectievelijk drie en twee traveeën onder zadeldak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel
op arduinen plint. De gevel is versierd met later aangebrachte art‐
decomotieven.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

144259

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 57 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder burgerhuizen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Getoogde
vleugeldeur in geprofileerde arduinen omlijsting in de tweede travee.

tweede helft
19de eeuw

144260

Burgerhuis van 1906

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 74 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, van 1906. Parement burgerhuizen
van witte geglazuurde baksteen met anders gekleurde muurbanden;
zware geprofileerde arduinen sokkel.

voor WO I

144261

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nieuwstraat 8 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de
eeuw, met tot winkelpui gewijzigde begane grond.

19de eeuw

144262

Architectenwoning H. De Boom

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nijverheidsstraat 12 (Sint‐Niklaas)

architectenwoni interbellum
Huis in art‐decostijl, van twee traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, van 1925 naar ontwerp van architect H. De Boom als eigen ngen,
burgerhuizen
woonhuis. Bakstenen lijstgevel op hoge arduinen plint en voorzien
van witte gecementeerde delen op de bovenverdieping.

art deco

De Boom Hilaire (Ontwerper), De
Boom Hilaire (Opdrachtgever)

144263

Burgerhuis naar ontwerp van H. De Boom

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nijverheidsstraat 14 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, van 1927 naar ontwerp
van architect H. De Boom. Bakstenen lijstgevel op hoge arduinen plint
met lage keldervensters.

interbellum

art deco

De Boom Hilaire (Ontwerper)

144264

Burgerhuis naar ontwerp van H. De Boom

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nijverheidsstraat 28 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van burgerhuizen
1928 naar ontwerp van architect H. De Boom. Bakstenen lijstgevel
met begane grond, gebogen erker, muurbanden en
vensteromlijstingen van natuursteen.

interbellum

art deco

De Boom Hilaire (Ontwerper)

1555/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon

Staes Florent (Ontwerper)

art nouveau
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144265

Breigoederenfabriek N.V. Mercator

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nijverheidsstraat 33 (Sint‐Niklaas)

Voormalig breigoederenfabriek "N.V. Mercator" van oorspronkelijk
negen traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, van 1926 naar
ontwerp van architect Jan‐Albert De Bondt voor rekening van de
textielfabrikanten Verbreyt.

wolfabrieken

interbellum

144266

Villa Louis Verbreyt

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Nijverheidsstraat 50 (Sint‐Niklaas)

villa's
Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, horende bij de textielfabriek
Verbreyt, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jan‐Albert De (bouwkundig
erfgoed)
Bondt. Alleenstaand blokvormig bakstenen gebouw met twee
bouwlagen en plat dak; voortuin afgesloten door bakstenen muurtje
met ijzeren leuningen.

interbellum

144268

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 24‐25 (Sint‐
Niklaas)

Dubbelhuis van vijf traveeën met drie en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op hoge arduinen plint, horizontaal
gemarkeerd door cordons.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144269

Winkelhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 26 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

winkels

derde kwart
19de eeuw

144270

Winkelhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 27 (Sint‐Niklaas)

Iets hoger winkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

winkels

vierde kwart
19de eeuw

144271

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 30 (Sint‐Niklaas)

herenhuizen
Ruim herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder
vernieuwd dak met dakkapellen, daterend uit het derde kwart van de
19de eeuw.

144272

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Bijstand
der Christenen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 33 (Sint‐Niklaas)

Niet georiënteerde driebeukige kruiskerk in neoromaanse stijl, na een parochiekerken tweede kwart
19de eeuw,
uitgebreide reeks voorontwerpen, uiteindelijk op 25 november 1841
vierde kwart
aangevat naar ontwerp van de Gentse architect Louis Roelandt.
19de eeuw

144273

Herenhuis met katoenfabriek

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwplein 5‐6 (Sint‐Niklaas)

Gebouwencomplex met straatvleugel en twee haakse vleugels
uitziend op de binnenplaats, opklimmend tot de 17de eeuw met
voornaamste bouwfase eind 18de eeuw. Straatvleugel: voormalig
herenhuis in Lodewijk XVI‐stijl van acht traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met houten dakkapellen en driehoekig fronton.

144274

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 22 (Sint‐Niklaas)

herenhuizen
Herenhuis van zes traveeën met twee bouwlagen en mansardedak
met zes dakkapellen, naar ontwerp van architect Edmond Serrure van
1867. Achter‐aanbouwsel van 1881 met bakstenen tuitgevel en links
traptoren onder speelse leien bedaking.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144275

Neoclassicistisch burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 24 (Sint‐Niklaas)

Rijkelijk versierd neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144276

Bank van Waes

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Onze‐Lieve‐Vrouwstraat 32 (Sint‐Niklaas)

Neogotisch gebouw opgericht in 1881 naar ontwerp van architect
bankgebouwen vierde kwart
Pieter Van Kerkhove. Bak‐ en natuurstenen gevels respectievelijk een
19de eeuw
grote puntgevel van drie traveeën met twee hoge bouwlagen en een
lagere trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder
afzonderlijke zadeldaken.

1556/1748

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
herenhuizen,
katoenfabrieken
, poorten
(bijgebouwen)

stijl

plantensoort

context

persoon
De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

neoromaans

Goethals Jules (Ontwerper),
Guffens Godfried (Ontwerper),
Roelandt Louis (Ontwerper),
Swerts Jan (Ontwerper), Van
Havermaet Frans (Ontwerper),
Van Overstraeten Louis
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

classicisme,
vierde kwart
neogotiek
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
voor WO I, WO I

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

neoclassicisme

neogotiek

Van Kerkhove Pieter (Ontwerper)
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144277

Paddeschoothof

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Paddeschootdreef 132 (Sint‐Niklaas)

Alleenstaande omwalde herenwoning, enig overblijfsel van het
kasteel van 1626, omgeven door een ruime tuin met bakstenen
afsluitmuur en korfboogpoort aan de straatzijde.

herenhuizen,
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
walgrachten

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

144279

Oorlogsmonument

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Parklaan 89 (Sint‐Niklaas)

oorlogsgedenkt na WO II
Na het Monument aan de Weerstand in Diest ontwerpen Braem en
beeldhouwer Mark Macken in de loop van de jaren 1940 samen nog ekens
minstens vijf oorlogsmonumenten, met als hoogtepunt het
Bevrijdingsmonument in Antwerpen. Van deze reeks wordt enkel het
meest bescheiden ontwerp, voor het Koninklijk Atheneum van Sint‐
Niklaas, gerealiseerd.

144285

Stadsschouwburg

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Paul Snoekstraat 1 (Sint‐Niklaas)

Hoekgebouw aansluitend bij en vroeger deel uitmakend van de
Academie voor Schone Kunsten en daterend uit het derde kwart van
de 19de eeuw. Gecementeerde gevels op arduinen plint. Voorgevel
met hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak.

theaters,
derde kwart
kunstacademies 19de eeuw

144286

Dekenij met park

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Philippus Neridreef 3 (Sint‐Niklaas)

Dekenij, voormalig huis van het Oratorie, gelegen aan het einde van
een gekasseide dreef in de hoek van de straat en bestaande uit een
poortgebouw met aansluitende voormalige stallen, ruime
alleenstaande woning en uitgestrekt park met tuinhuisje.

dekenijen,
gevelniskapelle
n,
tuinpaviljoenen,
stallen, poorten
(bijgebouwen),
parken, dreven

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
19de eeuw

144287

Meisjesschool Onze‐Lieve‐Vrouw
Presentatie

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 135 (Sint‐Niklaas)

Door de gestadige aangroei van de schoolbevolking breidde de school
uit tot een complex geheel met verschillende vleugels van drie
bouwlagen rond rechthoekige binnenkoeren. Vermeldenswaardige
gebouwen: hoofdgebouw, kapel, tuinpaviljoen, huishoudschool en
handelsschool.

gebouwen voor
secundair
onderwijs,
tuinpaviljoenen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
voor WO I,
interbellum

144288

Burgerhuis van 1880

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 18 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën met drie hoge bouwlagen onder
zadeldak volgens archiefstukken daterend van 1880 naar ontwerp
van architect H. Derre.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144289

Twee villa's in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 318‐320 (Sint‐Niklaas)

Twee woningen van elk drie traveeën en twee bouwlagen in
spiegelbeeld tegen elkaar gebouwd als alleenstaande villa in art‐
decostijl van circa 1935, volgens gevelsteen naar ontwerp van
architect K. Van Havermaet.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

art deco

Van Havermaet Karel (Ontwerper)

144290

Drie burgerhuizen ontworpen door K. Van Sint‐Niklaas
Havermaet

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 377‐381 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Drie rijhuizen van elk één travee en drie bouwlagen onder plat dak,
als een geheel geconcipieerd door architect K. Van Havermaet, in art‐
decostijl van de jaren 1930.

interbellum

art deco

Van Havermaet Karel (Ontwerper)

144291

Gevelwand naar ontwerp van Jules De
Somme

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 56‐58 (Sint‐Niklaas)

In zijn geheel ontworpen gevelwand van zeven traveeën met twee en burgerhuizen
een halve bouwlaag onder zadeldak, volgens archiefstukken daterend
van 1867 naar ontwerp van architect Jules De Somme.

derde kwart
19de eeuw

144292

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 6 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën met twee en een halve bouwlaag onder burgerhuizen
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

derde kwart
19de eeuw

1557/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Braem Renaat (Ontwerper),
Macken Mark (Ontwerper)

neoromaans

Guffens Godfried (Ontwerper),
Waterschoot August (Ontwerper)

Derre Henri (Ontwerper)

De Somme Jules (Ontwerper)
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144293

Herenhuis met bijgebouw

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Plezantstraat 8A‐B (Sint‐Niklaas)

Ruim herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak,
daterend van 1885 met rijkelijk versierde bepleisterde en
geschilderde voorgevel op arduinen sokkel. Aanbouwsel van twee
traveeën met twee bouwlagen gebouwd in 1928 naar ontwerp van
architect H. De Boom op de plaats van de arduinen 18de‐eeuwse
tuinpoort in Lodewijk XVI‐stijl, heden verplaatst in de tuin. Haaks
tegen de achtergevel, voormalige tabaksfabriek daterend van circa
1770.

garages,
herenhuizen,
kantoorgebouw
en, poorten
(bijgebouwen),
tabaksfabrieken

18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

classicisme

De Boom Hilaire (Ontwerper)

144295

Burgerhuis en fabriek ontworpen door F.
Van Goethem

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Albertstraat 20‐22 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis in art‐nouveaustijl, volgens archiefstukken naar ontwerp van
architect F. Van Goethem van 1904. Enkelhuis van drie traveeën met
drie bouwlagen.

burgerhuizen, voor WO I
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

art nouveau

Van Goethem F. (Ontwerper)

144296

Nationale Bank van België

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Albertstraat 39A (Sint‐Niklaas)

bankgebouwen, voor WO I
Groots gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen in beaux‐
directeurswonin
artsstijl met sterke Lodewijk XIV‐ en XV‐inslag en opgetrokken in
onbeschilderde Franse kalkzandsteen naar ontwerp van architect Max gen
Winders uit 1910.

neorococo

Winders Max (Ontwerper)

144297

Burgerhuis naar ontwerp van F. Van
Goethem

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Albertstraat 43 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen volgens
burgerhuizen
archiefstukken naar ontwerp van architect F. Van Goethem van 1905.

voor WO I

art nouveau

Van Goethem F. (Ontwerper)

144298

Twee burgerhuizen ontworpen door J.
Welvaert

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Albertstraat 45‐47 (Sint‐Niklaas)

Twee rijhuizen in spiegelbeeldschema met in totaal zes traveeën en
vier bouwlagen naar ontwerp van architect J. Welvaert van 1903.

burgerhuizen

voor WO I,
interbellum

art nouveau

Van Coillie M. (Ontwerper),
Welvaert Julien (Ontwerper)

144299

Villa Albrecht

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Albertstraat 49 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van twee bouwlagen in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl
opgetrokken in baksteen met verwerking van hardsteen.

burgerhuizen

144300

Directeurswoning en fabriek

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Karelstraat 23 (Sint‐Niklaas)

Breedhuis met kleine achterliggende fabriek, van 1929 naar ontwerp directeurswonin interbellum
van architect August D'Hooge voor rekening van F. Beelaert. Lijstgevel gen,
nijverheidsgebo
van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
uwen en
productieplaats
en

144301

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Leopoldplein 13 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in art‐
decostijl van 1928 naar ontwerp van architect August Waterschoot en
zijn zoon Leander.

interbellum

144302

Burgerhuis naar ontwerp van August
D'Hooge

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Leopoldplein 14 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder geknikt
zadeldak, van 1927 naar ontwerp van architect August D'Hooge.

burgerhuizen

interbellum

144303

Meergezinswoning naar ontwerp van H.
De Boom

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Prins Leopoldplein 18 (Sint‐Niklaas)

Meergezinshoekwoning Prins Boudewyn met drie bouwlagen onder
plat dak, van 1930 naar ontwerp van architect H. De Boom. Uiterst
zakelijke baksteenbouw met gebogen hoektravee en driezijdige
erkers op de uiterste travee.

meergezinswoni interbellum
ngen

144306

Gevelwand van burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein 1‐4, 5, 8 (Sint‐Niklaas)

Gevelwand van oorspronkelijk tweeëntwintig traveeën en drie
bouwlagen doorlopend in de aanpalende straten, daterend uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Symmetrische gevelwand
geaccentueerd door bekronende driehoekige frontons boven derde
en twintigste travee en boven de twee middentraveeën.

burgerhuizen

144307

Rijksnormaalschool

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein 18 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met schilddak, uit het normaalscholen vierde kwart
19de eeuw
vierde kwart van de 19de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint met keldergaten.
Rondboogpoort in geprofileerde omlijsting op neuten, met sluitsteen
en festoenen in de zwikken.

1558/1748

plantensoort

context

persoon

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl
D'Hooge August (Ontwerper)

art deco

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)
D'Hooge August (Ontwerper)

modernisme

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Boom Hilaire (Ontwerper)
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144308

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein 45 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit het tweede tot derde stadswoningen tweede kwart
kwart van de 19de eeuw.
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144309

Burgerhuis in eclectische stijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein 46 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
volgens archiefstukken van 1899 naar ontwerp van architect August
Waterschoot. Eclectische gevel van bak‐ en hardsteen.

144310

Burgerhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein 53 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect August
Waterschoot van 1902. Art‐nouveaugevel van geglazuurde baksteen
met verwerking van hardsteen.

144311

Centraal plantsoen Regentieplein met
Rolliersmonument

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentieplein zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

Op het ronde Regentieplein, omgeven door een dubbele rij platanen,
bevindt zich het Rolliersmonument, een gedenkteken ter
nagedachtenis van de 75‐jarige onafhankelijkheid van België en de
heldendaad in 1830 van de Sint‐Niklazenaar Benedikt Rolliers. Het
standbeeld naar ontwerp van Jozef Horenbant en August
Waterschoot en uitgevoerd door de Gentse beeldhouwer Theo
Soudeyns werd in 1906 onthuld.

144313

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 11‐17 (Sint‐Niklaas)

stadswoningen vierde kwart
Eenheidsbebouwing van oorspronkelijk vijf en heden vier rijhuizen
19de eeuw
met twee bouwlagen onder zadeldaken, volgens bouwaanvraag naar
ontwerp van architect E. Delmez van 1881.

144312

Gevelrijen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 1‐4, 6‐9 (Sint‐Niklaas)

Twee gevelrijen met rijhuizen van drie bouwlagen met bepleisterde
lijstgevels uit het derde kwart van de 19de eeuw; nummers 1‐3
volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Edmond Serrure
en daterend van 1870; nummers 2‐8 is ontpleisterd; begane grond
doorgaans verbouwd.

144314

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 21A (Sint‐Niklaas)

herenhuizen
Imposant herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, in neoclassicerende
bak‐ en hardsteenstijl.

derde kwart
19de eeuw

144315

Gekoppelde woningen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 23‐27 (Sint‐Niklaas)

Breedhuizen met poortdoorgang, van samen zeven traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

derde kwart
19de eeuw

144316

Ensemble van twee rijhuizen in art‐
nouveaustijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 24‐26 (Sint‐Niklaas)

Ensemble van twee rijhuizen in art‐nouveaustijl daterend uit begin
20ste eeuw. Parement van geglazuurde baksteen verwerkt met
hardsteen.

burgerhuizen

voor WO I

144317

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 28 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis, daterend uit begin 20ste eeuw. Parement van geglazuurde
baksteen verwerkt met hardsteen.

burgerhuizen

voor WO I

144318

Herenhuis en schoolgebouw

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 38‐40 (Sint‐Niklaas)

onderwijsgebou derde kwart
Herenhuis met lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen
19de eeuw
onder zadeldak, daterend uit de jaren 1870. Haaks tegen achtergevel, wen,
herenhuizen
schoolgebouw van drie bouwlagen onder plat dak.

144319

Tabaksfabriek Mignot & de Block

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 42‐46 (Sint‐Niklaas)

Tabaksfabriek, in het tweede kwart van de twintigste eeuw
opslagplaatsen, derde kwart
ondergebracht in de voormalige ververij en weverij Van Den Heuvel tabaksfabrieken 19de eeuw,
interbellum
, weverijen
uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Bakstenen gebouw
met gecementeerde voorgevel van negen traveeën en vier bouwlagen
onder zaagdak.

144320

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 47 (Sint‐Niklaas)

Middelste pand van oorspronkelijke eenheidsbebouwing van in totaal stadswoningen derde kwart
19de eeuw
negen traveeën met twee en een halve bouwlagen daterend uit het
derde kwart van de 19de eeuw.

1559/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

Waterschoot August (Ontwerper)

burgerhuizen

voor WO I

art nouveau

Waterschoot August (Ontwerper)

bomenrijen,
gekandelaarde
bomen,
standbeelden,
openbare
pleinen,
gedenktekens

voor WO I,
tweede helft
19de eeuw

art nouveau

Horenbant Jozef (Ontwerper),
Steels Marc (Ontwerper),
Waterschoot August (Ontwerper),
Soudeyns Theo (Uitvoerder)

Delmez Ernest (Ontwerper)

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

neoclassicisme

art nouveau

D'Hooge August (Ontwerper)
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144321

Herenhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 63 (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
daterend van midden 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint met getraliede keldergaten en geblokt
poortrisaliet.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144322

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Regentiestraat 65‐67 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf
traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144323

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Rich. Van Britsomstraat 15 (Sint‐Niklaas)

Huis met ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Licht verhoogde begane grond op arduinen plint.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

144324

Moederklooster van de zusters jozefienen Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Rich. Van Britsomstraat 19 (Sint‐Niklaas)

Moederklooster van de congregatie der zusters jozefienen, bestaande
uit woonhuis en kapel. De zusters bedienen de aanpalende school
Heilige Familie, met hoofdingang aan de Boonhemstraat. Het
woonhuis is een statig herenhuis in neorenaissancestijl, met kleine
voortuin aan de straatkant, in 1878 gebouwd naar ontwerp van
architect Fr. Smet. Rechts van het woonhuis strekt zich een ruime,
eerder stijlloze kapel uit, evenwijdig aan de straat, en in 1936
gebouwd.

herenhuizen,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Smet Fr. (Ontwerper)

144325

Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Rich. Van Britsomstraat zonder nummer
(Sint‐Niklaas)

Huis in art‐decostijl met sterke neorococo‐inslag, in 1927 gebouwd
naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gecementeerde lijstgevel
van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met
dakkapel voorzien van rolwerk.

burgerhuizen

interbellum

art deco

Hoge Charles (Ontwerper)

144327

Herenhuis in art‐nouveaustijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Sacramentsstraat 1‐2 (Sint‐Niklaas)

Ruim herenhuis in art‐nouveaustijl volgens archiefstukken gebouwd
in opdracht van apotheker Fr. Tuypens in 1906 naar ontwerp van
architect August Waterschoot.

apotheken,
herenhuizen

voor WO I

art nouveau

Waterschoot August (Ontwerper)

144342

Sint‐Jozefkapel

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Smisstraat zonder nummer (Sint‐Niklaas)

betreedbare
Kapel in neoromaans‐gotische stijl opgetrokken door de familie
Cornelis in 1893. Bakstenen gebouw met rechthoekige beuk van twee kapellen (klein
erfgoed)
traveeën met halfronde apsis.

vierde kwart
19de eeuw

neoromaans

144343

Meergezinswoning ontworpen door
August D'Hooge

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Spoorweglaan 23‐24 (Sint‐Niklaas)

Meergezinswoning van drie bouwlagen onder plat dak, in 1932
ontworpen door architect August D'Hooge. Zakelijke
baksteenarchitectuur op plint van zwarte tegels.

meergezinswoni interbellum
ngen

modernisme

D'Hooge August (Ontwerper)

144344

Villa Leon Verbreyt

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Spoorweglaan 36A‐C (Sint‐Niklaas)

Alleenstaand complex in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van
architect Jan Albert De Bondt van 1927. Opvallende
baksteenarchitectuur verrijkt met glas in lood in de vensterregisters.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

modernisme

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

144346

Casino met kiosk en park

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 104 (Sint‐Niklaas)

Casino met park, opgericht voor de muziekmaatschappij Sint‐Cecilia,
naar ontwerp van architect Jan De Somme‐Servais, ingehuldigd in
1853. Neoromaans bakstenen gebouw met neoclassicistische inslag,
twee bouwlagen en negen traveeën onder schilddak. In het
achterliggende park, achthoekige kiosk met gietijzeren zuilen onder
leien tentdak, gedateerd 1868.

derde kwart
casino's,
muziekkiosken, 19de eeuw
parken

neoromaans

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

144347

Burgerhuis naar ontwerp van P. Van Haver Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 118A‐C (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, naar burgerhuizen
ontwerp van architect P. Van Haver van 1862.

144348

Herenhuis naar ontwerp van Edmond
Serrure

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 12 (Sint‐Niklaas)

Herenhuis, volgens archiefstukken van 1860 naar ontwerp van
architect Edmond Serrure. Behouden bepleisterde bovenverdieping
boven verbouwde winkelpui en entresol.

144349

Herenhuis van 1870

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 17 (Sint‐Niklaas)

Oorspronkelijk behouden herenhuis van vijf traveeën met drie
bouwlagen en zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1870.

1560/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

Van Haver Pieter (Ontwerper)

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw
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144350

Burgerhuis van 1857

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 19 (Sint‐Niklaas)

Oorspronkelijk behouden huis van vijf traveeën met twee bouwlagen burgerhuizen
en zadeldak, daterend van 1857, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint met getraliede keldervensters. Centrale
vleugeldeur in geprofileerde arduinen omlijsting met sluitsteen en
bekronend balkon met smeedijzeren hek.

derde kwart
19de eeuw

144351

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 23 (Sint‐Niklaas)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in art
deco, naar ontwerp van architect A. Waterschoot en zijn zoon
Leander, van 1929.

burgerhuizen

interbellum

144352

Burgerhuis naar ontwerp van P. Van Haver Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 25 (Sint‐Niklaas)

Van 1859 daterend burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
naar ontwerp van architect P. Van Haver, vermoedelijk later
verhoogd met een halve verdieping.

derde kwart
19de eeuw

Van Haver Pieter (Ontwerper)

144353

Herenhuis naar ontwerp van Jan De
Somme‐Servais

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 26‐28 (Sint‐Niklaas)

Aanvankelijk huis van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag
onder zadeldak, volgens archiefstukken van 1851 naar ontwerp van
architect Jan De Somme‐Servais.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

144354

Herenhuis naar ontwerp van E. Delmez

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 34 (Sint‐Niklaas)

Aangepast herenhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en
zadeldak, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect E.
Delmez, van 1882.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Delmez Ernest (Ontwerper)

144355

Art‐nouveauwinkelhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 35 (Sint‐Niklaas)

Fraai art nouveau winkelhuis, daterend van 1897, heden met storend winkels
verbouwde pui. Oorspronkelijk behouden bovenverdieping met loggia
op de bel‐etage, naar de straat geopend met rondboogarcade op
versierde vaasvormige zuilen.

144356

Burgerhuis gedateerd 1888

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 41 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl op een cartouche gedateerd
1888 met behouden bak‐ en natuurstenen bovenverdieping van vier
traveeën onder mansardedak.

144357

Burgerhuis naar ontwerp van Clement
Sterck

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 43 (Sint‐Niklaas)

144358

Burgerhuis naar ontwerp van J. De Vroey

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

144359

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

144360

Burgerhuis

art deco

vierde kwart
19de eeuw

art nouveau

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee
bouwlagen en zadeldak, naar ontwerp van architect Clement Sterck
van 1886.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

Stationsstraat 54 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis in neotraditionele stijl, volgens archiefstukken daterend
van 1924 naar ontwerp van architect J. De Vroey. Enkel behouden
bovenverdiepingen met linkerrisaliet met bekronende trapgevel.
Verbouwde pui.

burgerhuizen

interbellum

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 6 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van het veel voorkomende type met twee en een halve
bouwlaag en vier traveeën, uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Behouden doch deels ontpleisterde bovenverdieping met omlijste
rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken en bewaarde
sierlijke stucsluitstenen met vrouwenhoofdje tussen guirlandes.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 83 (Sint‐Niklaas)

Ruim burgerhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak,
daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144361

Herenhuis naar ontwerp van Paul Stordiau Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 85 (Sint‐Niklaas)

Monumentaal herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen en
zadeldak, naar ontwerp van architect Paul Stordiau van 1928, met
neo‐Lodewijk XVI‐getinte voorgevel.

herenhuizen,
koetshuizen

interbellum

144362

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 86 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van vier traveeën met twee en een halve bouwlaag onder burgerhuizen
zadeldak daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. Behouden
bepleisterde en geschilderde bovenverdieping boven een vernieuwde
winkelpui.

derde kwart
19de eeuw

144363

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 87A‐B (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis, volgens archiefstukken met vernieuwde voorgevel van
1899, met behouden bepleisterde en geschilderde bovenverdieping
van vier traveeën met rijkelijke stucornamenten.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

1561/1748

plantensoort

context

persoon

Waterschoot August (Ontwerper),
Waterschoot Leander
(Ontwerper)

Sterck Clement (Ontwerper)

neotraditioneel

De Vroey J. (Ontwerper)

neotraditioneel

Stordiau Paul (Ontwerper)
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144364

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 89 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Rijhuis van vier traveeën met twee en een halve bouwlaag onder
zadeldak circa 1860 te dateren. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met enkelhuisopstand geaccentueerd door rijker uitgewerkt
rechter zijrisaliet met behouden deuromlijsting op de begane grond.

derde kwart
19de eeuw

144365

Woning in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 93‐95 (Sint‐Niklaas)

winkels,
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in art‐
decostijl met Lodewijk XVI‐vormentaal, naar ontwerp van architect H. burgerhuizen
De Boom van 1932.

interbellum

144366

Burgerhuis naar ontwerp van P. Van Haver Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 96 (Sint‐Niklaas)

Ruim burgerhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak,
naar ontwerp van architect P. Van Haver van 1868. Behouden
bepleisterde en geschilderde bovenverdieping gemarkeerd door
zijrisalieten, verrijkt met imitatiebanden.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144345

Drie stadswoningen van 1852

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Stationsstraat 97‐101 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuizen met de Regentiestraat met twee bouwlagen en typische
afgeschuinde hoektravee onder afgesnuit dak.

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw

144375

Kapel van het Heilig Hartinstituut

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Tereken 14 (Sint‐Niklaas)

Ruime, éénbeukige kapel van vijf traveeën en driezijdige apsis onder
zadeldak uit 1907 van het bejaardentehuis bediend door de zusters
Jozefienen, in 1882 opgericht en sindsdien uitgebreid met
verschillende nieuwe gebouwen.

rusthuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

144376

Parochiekerk Sint‐Jozef

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Tereken 3 (Sint‐Niklaas)

kerkhoven,
vierde kwart
Ruime driebeukige neogotische kruiskerk, in 1872‐1878 gebouwd
naar ontwerp van stadsarchitect Edmond Serrure na de stichting van parochiekerken 19de eeuw
deze parochie op 20 mei 1872. Achterliggende stedelijke
begraafplaats.

144377

Pastorie Sint‐Jozefparochie met tuin

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Tereken 5A‐B (Sint‐Niklaas)

Achterin gelegen alleenstaand burgerhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw en
net zoals de kerk naar ontwerp van architect Edmond Serrure.
Pastorie met voor‐ en achtertuin.

vierde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

144378

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Halle

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Tereken zonder nummer (Sint‐Niklaas)

Ruime bakstenen kapel van 1814 op rechthoekige plattegrond en
afgedekt door een zadeldak met open dakruiter boven de voorgevel.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste kwart
19de eeuw

144379

Twee huizen in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Truweelstraat 118 (Sint‐Niklaas)

Twee woningen in spiegelbeeld gebouwd circa 1930 in art‐decostijl.
Symmetrische constructie van drie bouwlagen onder plat dak.

apotheken,
burgerhuizen

interbellum

144380

Klooster der paters minderbroeders met
Heilig‐Hartkerk

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Truweelstraat 138 (Sint‐Niklaas)

Op de hoek met de Leopold II‐laan: klooster der paters
minderbroeders met Heilig‐Hartkerk van 1925 naar ontwerp van
architect Gustave Volckaert. Rechthoekig éénbeukig schip van vijf
traveeën met smaller koor van één travee met halfronde apsis.

kloosterkerken, interbellum
kloosters

144381

Stoombrouwerij Den Haan

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Truweelstraat 54 (Sint‐Niklaas)

In 1897 opgericht door Ivo Joos‐Stoffyn als handbierbrouwerij, in
1900 uitgebreid met een mouterij, later gemechaniseerd en in 1947
stilgelegd. Sindsdien in gebruik als magazijn, evenwel na sloping van
de belangrijkste bedrijfsgebouwen. Behouden woonhuis met art‐
nouveaumotieven in de detailafwerking van de voorgevel, uit begin
20ste eeuw..

vierde kwart
brouwerijen,
brouwerswonin 19de eeuw,
eerste helft
gen
20ste eeuw

art nouveau

144382

Houtzagerij

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Truweelstraat 73 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis met lijstgevel van drie + één travee en twee bouwlagen
onder zadeldak, in 1914 gebouwd in provinciale Jugendstil.

houtzagerijen

art nouveau

144383

Boerenwoning van 1696

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Uilenstraat 155A (Sint‐Niklaas)

Boerenwoning met verankerde bakstenen gevel van zes traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak, van 1696.

boerenwoninge vierde kwart
n
17de eeuw

1562/1748

typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

WO I

stijl

art deco

plantensoort

context

persoon

De Boom Hilaire (Ontwerper)

Van Haver Pieter (Ontwerper)

neoclassicisme

neogotiek

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper), Thienpont Gerard
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper), Draps Jean‐Pierre
(Uitvoerder)

eclecticisme

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

art deco

Volckaert Gustave (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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144384

Hoeve Bressinck

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Uilenstraat 95 (Sint‐Niklaas)

Hoeve met gerestaureerd woonhuis van 1621. Verankerde bakstenen boerenwoninge eerste kwart
17de eeuw
gevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak n, hoeven,
schuren
met centraal dakvenster. Ten zuidoosten en evenwijdig aan het
woonhuis: houten dwarsschuur onder rieten zadeldak.

144385

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Van Naemenstraat 20 (Sint‐Niklaas)

Burgerhuis van drie bouwlagen in art‐decogetinte stijl van 1931, naar burgerhuizen
ontwerp van architect Raphaël Waterschoot.

144386

Kapel van het slotklooster zusters
karmelietessen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Veldstraat 2B‐F (Sint‐Niklaas)

Ruime eenbeukige bidplaats van vijf traveeën onder zadeldak met
smeedijzeren kruis, gebouwd in 1857 op de rooilijn van de straat en
toegankelijk voor het publiek.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
kloosters

derde kwart
19de eeuw

144387

't Volkshuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Vermorgenstraat 9‐11 (Sint‐Niklaas)

In het straatbeeld opvallend gebouw in art‐decostijl, naar ontwerp
van architect Robert Soebert van 1925. Voorgevel van vier traveeën
met drie hoge bouwlagen en plat dak, in bak‐ en hardsteen.

volkshuizen

interbellum

144388

Brouwerij De Baer

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Vijfstraten 91 (Sint‐Niklaas)

Aan de straat gelegen gebouwengroep van de deels gesloopte
brouwerij De Baer, opgericht in 1839.

mouterijen,
ketelhuizen,
brouwerijen,
asten

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

144393

Dorpswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Vrouweneekhoekstraat 161 (Sint‐Niklaas) Dorpswoning met één bouwlaag en samen acht traveeën onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

144394

Kapel ter ere van Onze‐Lieve‐Vrouw
Onbevlekt Ontvangen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Vrouweneekhoekstraat zonder nummer
(Sint‐Niklaas)

kapellen
Neogotische bidplaats van drie traveeën met driezijdige apsis,
afgedekt door een zadeldak, In 1850 opgebouwd op de plaats van een (gebouwen en
structuren)
tabernakelkapelletje.

tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

144395

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 23 (Sint‐Niklaas)

Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in 1927 ontworpen burgerhuizen
door architect Charles Hoge; gecementeerde lijstgevel in art‐decostijl
met horizontaal belijnde begane grond.

interbellum

art deco

144396

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 27 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag met
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel met afgevlakte bossage voor de
benedenverdieping.

derde kwart
19de eeuw

144397

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 29 (Sint‐Niklaas)

Rijhuis van twee bouwlagen met bakstenen parement op hoge
burgerhuizen
arduinen sokkel, in 1935 ontworpen door architect K. Van Havermaet.

interbellum

1563/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

Waterschoot Raphaël
(Ontwerper)

art deco

Soebert Robert (Ontwerper)

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

Hoge Charles (Ontwerper)

Van Havermaet Karel (Ontwerper)
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144398

Kasteeldomein Walburg

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 33‐39 (Sint‐Niklaas)

Het Walburgkasteel bevindt zich in een groot park en bestaat uit het
kasteel, terras met prieeltjes en duiventoren. De parkingang situeert
zich langs de Walburgstraat. Waterburcht in traditionele bak‐ en
zandsteenstijl bestaande uit twee langse vleugels van verschillende
lengte, met steil zadeldak gevat tussen trapgevels. Ten westen van
het kasteel, vrijstaande duiventoren. Zogenaamde conciërgewoning
ten noorden van het kasteel. Verankerde bak‐ en zandsteenbouw in
traditionele stijl. Voornamelijk landschappelijke parkaanleg met grote
vijver waarover houten boogbrug, kiosk, golvende grasvelden,
kronkelende wandelpaden, struikenmassieven en solitaire bomen.
Ten slotte het zogenaamd bos met dicht op elkaar staande bomen.

boogbruggen,
duiventorens,
struikenmassiev
en, solitaire
bomen, kiosken,
waterkastelen,
toegangsbrugge
n, kapellen
(gebouwen en
structuren),
vijvers,
tuinbruggen,
schuren,
parken,
hekpijlers,
hekken, priëlen,
gedenktekens,
conciërgewonin
gen

eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
19de eeuw

traditioneel

144399

Neoclassicistisch burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 38 (Sint‐Niklaas)

Neoclassicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
met zadeldak, van 1892 naar ontwerp van J. Kurtz, doch met oudere
kern.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Kurtz J. (Ontwerper)

144400

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 41 (Sint‐Niklaas)

Neotraditioneel getint huis van drie traveeën en twee bouwlagen met stadswoningen derde kwart
19de eeuw
zadeldak en rechter zijtrapgevel uit het derde kwart van de 19de
eeuw.

144401

Burgerhuis in art‐decostijl

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 42B (Sint‐Niklaas)

Enkelhuis in art‐decostijl, van twee traveeën en drie bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, in 1930 ontworpen door architect August Waterschoot.

interbellum

art deco

Waterschoot August (Ontwerper)

144402

Neoclassicistisch burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 52 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Neoclassicistisch huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
begrensd door licht uitspringende travee met afgevlakte bossage.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

144403

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 60 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak uit
begin 20ste eeuw. Gekleurde bakstenen lijstgevel met breder rechter
travee begrensd door smalle pseudopilasters en bekroond door een
getrapt dakvenster.

voor WO I

144404

Stadswoning

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat 67 (Sint‐Niklaas)

Empire‐getint huis van drie traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

144405

Kiosk

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Walburgstraat zonder nummer (Sint‐
Niklaas)

De naar het stadspark overgeplaatste muziekkiosk van Sint‐Niklaas is muziekkiosken
een bijzonder sierlijke gietijzeren constructie in eclectische stijl, met
Moorse inslag in de hoefijzerbogen en neogotische invloed in de met
vierlobben en visblazen opengewerkte panelen.

derde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

144411

Burgerhuis gedateerd 1908

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Westerstraat 30 (Sint‐Niklaas)

Art‐nouveaugetint rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
laag zadeldak, op de borstwering gedateerd 1908.

voor WO I

1564/1748

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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144412

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Westerstraat 32 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Rijhuis van drie traveeën met gemarkeerd rechter zijrisaliet,
horizontaliserende arduinen cordons en omlopende waterlijst boven
de boogvelden van de bovenverdieping. Verdiepte borstweringen met
sgraffitopanelen.

eerste helft
20ste eeuw

144416

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 16 (Sint‐Niklaas)

Art‐nouveaugetint rijhuis van drie traveeën met twee bouwlagen uit burgerhuizen
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Geglazuurd bakstenen parement
verrijkt met donkere banden.

eerste helft
20ste eeuw

144417

Hoekhuis naar ontwerp van August
Waterschoot

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 2 (Sint‐Niklaas)

Hoekhuis met de Ankerstraat, met twee bouwlagen van
respectievelijk één travee, een afgeschuinde hoektravee en vier
traveeën onder zadeldaken van 1905 naar ontwerp van architect
August Waterschoot.

144418

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 41 (Sint‐Niklaas)

burgerhuizen
Opvallend bakstenen rijhuis van drie traveeën en twee hoge
bouwlagen onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 20ste
eeuw. Voorgevel met dubbelhuisopstand opgesplitst in twee
registers.

eerste helft
20ste eeuw

144419

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 47 (Sint‐Niklaas)

Neoclassicerend dubbelhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en burgerhuizen
zadeldak daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

144420

Stedelijk Museum

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 49A‐B (Sint‐Niklaas)

De voormalige woning Alfons Janssens is een herenhuis in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl daterend van 1878‐1880, opgetrokken naar
het ontwerp van architect Pieter Van Kerkhove in opdracht van Alfons
Janssens. De vermoedelijk laat 19de‐eeuwse tuinafsluiting werd hier
geplaatst in 1933‐1934 en is afkomstig van het kasteel Boechout te
Meise.

tweede helft
20ste eeuw,
voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

neobarok, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
neogotiek

144421

Burgerhuis

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 51A (Sint‐Niklaas)

Neoclassicerend burgerhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en burgerhuizen
zadeldak uit eind 19de eeuw. Fraaie bepleisterde en geschilderde
voorgevel gemarkeerd door geblokt middenrisaliet met zwaar balkon
op de hoofdverdieping.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

144423

Textielfabriek François Denys

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 60A (Sint‐Niklaas)

Voormalige textielfabriek François Denys. Fabriekshal uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen voorgevel van twee
bouwlagen met segmentbogige en rondbogige vensters en
blindnissen.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

144422

Gekoppelde burgerhuizen

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat 6‐8 (Sint‐Niklaas)

Twee identieke gekoppelde rijhuizen van drie traveeën met twee
bouwlagen en zadeldak uit begin 20ste eeuw. Voorgevelparement
van licht gekleurde baksteen verrijkt met natuurstenen banden en
venster‐ en deuromlijstingen en kleurijke, deels vergulde
sgraffitopanelen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

144424

Waterpomp

Sint‐Niklaas

Sint‐Niklaas

Zamanstraat zonder nummer (Sint‐Niklaas) Arduinen waterpomp uit de 18de eeuw in het park opgesteld en
afkomstig van Houtbriel.

waterpompen

18de eeuw

144438

Provinciale grenspaal

Stekene

Kemzeke

De Stropersstraat zonder nummer
(Stekene)

Naast het tolkantoor aan het kruispunt van de staatsgrens met
Nederland en de baan Hulst ‐ Sint‐Niklaas bevindt zich een
provinciegrenspaal of grenszuil geplaatst door de provincie Oost‐
Vlaanderen na de vastlegging van de provinciegrenzen.

grenspalen

tweede kwart
19de eeuw

144450

Burgerhuis van 1786

Stekene

Kemzeke

Hoekstraat 10 (Stekene)

burgerhuizen
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Behouden arduinen deuromlijsting op neuten; gestrekte tussendorpel
met jaartal 1786, een met festoenen versierde fries en een gekorniste
waterlijst op trigliefconsoles.

1565/1748

typologie

burgerhuizen

kapellen
(gebouwen en
structuren),
parken, musea,
herenhuizen,
hekpijlers,
hekken

datering

stijl

voor WO I

vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

context

persoon

Waterschoot August (Ontwerper)

Van Kerkhove Pieter (Ontwerper)
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144451

Herenhuis

Stekene

Kemzeke

Hoekstraat 5, Regentiestraat 2B‐C
(Stekene)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de eerste helft van de 19de eeuw en in 1893 voorzien van een
bovenverdieping. In de tuin; koetshuis van vier traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak voorzien van een getrapt dakvenster.

herenhuizen,
koetshuizen

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144456

Hoekhuis

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 1 (Stekene)

dorpswoningen tweede kwart
Hoekhuis van anderhalve bouwlaag en in totaal vijf traveeën onder
19de eeuw,
afgesnuit zadeldak. Afgeschuinde hoektravee met classicistische
derde kwart
arduinen deuromlijsting, in het midden van de 19de eeuw te situeren.
19de eeuw

144457

Herenhuis

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 15, 15A (Stekene)

Alleenstaand herenhuis in prachtig park met monumentale beuken,
lindedreef en eenvoudig ijzeren straathek op gemetselde sokkel.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok
parallel aan de straat, Vlaamse pannen) in 1776 gebouwd doch in in
de tweede helft van de 19de eeuw aangepast.

dreven, hekken,
herenhuizen,
parken, tuin‐ en
parkbeplantinge
n

144458

Gemeentehuis van Kemzeke

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 29 (Stekene)

Classicistisch gebouw uit 1750, vermoedelijk met oudere kern.
Dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak. Gevel bekroond door
bepleisterd hoofdgestel.

gemeentehuize tweede kwart
n
18de eeuw

144459

Burgerhuis

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 30 (Stekene)

koetshuizen,
Burgerhuis van het dubbelhuistype met vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot het eerste kwart burgerhuizen
van de 19de eeuw, doch in de tweede helft van de 19de eeuw
voorzien van een bovenverdieping. Links aanbouwsel van vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk voormalig
koetshuis.

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

144460

Burgerhuis

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 36 (Stekene)

Statig burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144461

Hoekhuis van 1894

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 38 (Stekene)

Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
voorzien van een centraal getrapt dakvenster van 4 treden en
topstuk, van 1894.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144462

Burgerhuis

Stekene

Kemzeke

Kemzekedorp 9, 9A (Stekene)

burgerhuizen
Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Deur in neoclassicistische arduinen omlijsting uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144463

Pastorie Sint‐Jacobusparochie

Stekene

Kemzeke

Kemzekestraat 1 (Stekene)

pastorieën
Alleenstaand herenhuis van 1866, nagenoeg ter plekke van haar
voorgangster uit de eerste helft van de 17de eeuw en gelegen in een
ruime tuin. Sterk gerestaureerd dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak.

derde kwart
19de eeuw

144464

Boerenwoning

Stekene

Kemzeke

Kemzekestraat 3 (Stekene)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
het derde kwart van de 19de eeuw te dateren. Haaks op het huis, een n, hoeven,
stallen
lange rij stallen onder doorlopend zadeldak.

144479

Boerenburgerhuis

Stekene

Kemzeke

Kwakkelstraat 102 (Stekene)

Boerenburgerhuis met dubbelhuisopstand; vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Spiegelboogdeur in geprofileerde
omlijsting voorzien van neuten, een vlak, gestrekt middenkalf met
ruitmotief en jaartal 1781, sluitsteen, zwikken en gekorniste
waterlijst.

boerenburgerhu vierde kwart
izen
18de eeuw

144480

Duitse bunker

Stekene

Kemzeke

Kwakkelstraat 26 (Stekene)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

144481

Boerenwoning

Stekene

Kemzeke

Kwakkelstraat 82 (Stekene)

Boerenwoning van het dubbelhuistype, van vijf traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Verschillende schuren en stallen op het beboomd erf.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

1566/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

WO I

classicisme

De Lateur Carolus Ignatius
(Ontwerper), Robbens Michiel
(Ontwerper)
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144482

Duitse bunker

Stekene

Kemzeke

Kwakkelstraat zonder nummer (Stekene)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

144484

Parochiekerk Sint‐Jacobus

Stekene

Kemzeke

Molenstraat 2 (Stekene)

parochiekerken 15de eeuw,
Vrijstaand kerkgebouw, sinds het verwijderen van het kerkhof in
tweede kwart
1969, omringd door plantsoenen. Ten noordwesten
19de eeuw
oorlogsgedenktekens. Van de romaanse kerk is heden niets meer
bewaard. Het huidige koor dateert uit de 15de eeuw; de benedenkerk
is in 1847 gebouwd naar ontwerp van architect J. De Somme‐Servais,
ter vervanging van de volledig ingestorte kerk.

144485

Gemeentepomp

Stekene

Kemzeke

Molenstraat zonder nummer (Stekene)

Arduinen gemeentepomp, uit de 19de eeuw tegen de linker zijgevel
van het gemeentehuis. Eenvoudige vierkante constructie met
verdiept voorvlak en piramidale bekroning. Koperen sproeier in
geprofileerd paneel.

144486

Twee oorlogsmonumenten

Stekene

Kemzeke

Molenstraat zonder nummer, zonder
nummer (Stekene)

oorlogsgedenkt interbellum,
Twee oorlogsmonumenten voor de gesneuvelden en burgerlijke
WO II
slachtoffers van Kemzeke tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ekens
gelokaliseerd in Kemzekedorp aan de parochiekerk Sint‐Jacobus, min
of meer haaks geplaatst tegenover elkaar. De monumenten dateren
respectievelijk van 1922 en 1945.

144504

Burgerhuis van 1905

Stekene

Kemzeke

Regentiestraat 9 (Stekene)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van
1905. Baksteenbouw op arduinen plint.

144505

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Stekene

Kemzeke

Regentiestraat zonder nummer (Stekene)

Rechthoekig bakstenen gebouwtje van twee traveeën onder zadeldak, betreedbare
gebouwd in 1878
kapellen (klein
erfgoed)

144512

Dorpswoning

Stekene

Kemzeke

Stationsstraat 9 (Stekene)

Sterk gewijzigd dubbelhuis van oorspronkelijk vijf traveeën en heden dorpswoningen eerste helft
19de eeuw
twee bouwlagen onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw
te situeren. Nieuwe arduinen plint en parement van rode
machinesteen.

144513

Duitse bunker

Stekene

Kemzeke

Stationsstraat zonder nummer (Stekene)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

144514

Duitse bunker

Stekene

Kemzeke

Stekenestraat zonder nummer (Stekene)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

144515

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lorettenkapel

Stekene

Kemzeke

Trompstraat zonder nummer (Stekene)

Temidden van het veld een vrij grote bakstenen kapel van Onze‐Lieve‐ betreedbare
Vrouw van Loretten omringd door linden, in 1883 opgetrokken door kapellen (klein
erfgoed)
de familie Dirix. Rechthoekige plattegrond met driezijdige apsis.

144517

Voorhouthoeve

Stekene

Kemzeke

Voorhout 146 (Stekene)

Hoeve met prachtig aangelegde omhaagde tuin. Voorgevel van vijf +
drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak voorzien van twee
getrapte dakkapellen. Vermoedelijk in 1661 gebouwd met puin van
het nabijgelegen kasteel van Voorhoute; in 1914‐16 sterk
gerestaureerd en vergroot.

hagen, hoeven, derde kwart
siertuinen
17de eeuw

144518

Hydraulische walkraan De Trouw

Stekene

Kemzeke

Westakker zonder nummer (Stekene)

Voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende
hydraulische portaalpyramide‐ of hoogportaalkraan uit 1912,
gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs.

havenkranen

144433

Statiekapelletje

Stekene

Stekene

Abelendreef zonder nummer (Stekene)

Statiekapelletje met uitbeelding van de vierde statie en omgeven
door volwassen lindebomen.

ommegangen,
pijlerkapellen

144432

Heilige Barbarakapel

Stekene

Stekene

Abelendreef zonder nummer (Stekene)

Kapel uit baksteen opgetrokken op rechthoekige plattegrond in de
tweede helft van de 19de eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

1567/1748

waterpompen

burgerhuizen

stijl

gotiek,
neogotiek

plantensoort

context

persoon

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

Rooms René (Ontwerper),
Rombaux‐Roland Eduard
(Uitvoerder)

voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I,
vanaf 1975

tweede helft
19de eeuw

traditioneel
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144434

Herenhuis

Stekene

Stekene

Bormte 108 (Stekene)

144435

Burgerhuis

Stekene

Stekene

144436

Herenhuis

Stekene

144437

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐Onbevlekt‐
Ontvangen

144439

datering

stijl

herenhuizen
Alleenstaand herenhuis omringd door ruime tuin en gebouwd circa
1870 door de eigenaar van de ertegenover liggende voormalige
steenbakkerij. Neogotisch gebouw op vierkante plattegrond met aan
verschillende zijden trapgevels. Baksteenbouw van twee bouwlagen
onder zadeldaken voorzien van al dan niet getrapte dakkapellen.

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

Bormte 2 (Stekene)

Alleenstaand burgerhuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw; kleine burgerhuizen,
hekken,
voortuin met uitgewerkt ijzeren hek, bakstenen hekpijlers en oprit
hekpijlers
naar beboomde tuin.

eerste helft
20ste eeuw

Stekene

Brugstraat 65 (Stekene)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw; zeven traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

Stekene

Stekene

Brugstraat zonder nummer (Stekene)

Vrij grote kapel, in 1854 opgetrokken en sindsdien aan weerszijden
ingebouwd. Rechthoekig schip van twee traveeën met halfronde
apsis, en afgedekt door een zadeldak.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw

Gemeentehuis van Stekene

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 1, Stadionstraat 2 (Stekene)

In 1882‐83 gebouwd in neogotische stijl. Rechthoekig gebouw van vijf gemeentehuize vierde kwart
n
19de eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee
kleine dakvensters.

144440

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 119 (Stekene)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
voorzien van twee oeils‐de‐boeuf en een centrale dakkapel met
vleugelstukken en driehoekig fronton, uit overgang 19de ‐ 20ste
eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

144441

Afspanning Den Arker

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 2, Kerkstraat 1 (Stekene)

Afspanning uit de tweede helft van de 19de eeuw, voorheen tevens
riem‐, zadel‐, gareel‐ en schoenmakerij.

afspanningen,
werkplaatsen

tweede helft
19de eeuw

144442

Drukkerij Van Hoye

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 23 (Stekene)

drukkerijen
Rechter pand van de oorspronkelijke eenheidsbebouwing van drie
enkelhuizen onder doorlopend zadeldak gevat tussen twee
trapgevels, in kern teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw.

tweede helft
18de eeuw

144443

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 29, 29A (Stekene)

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
midden 19de eeuw. Licht vooruitspringende en bredere eerste travee
met rechthoekige poort.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144444

Burgerhuis met oprit naar voormalige
brouwerij Thuysbaert

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 37 (Stekene)

burgerhuizen
Huis uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van
de 20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
vorstkam, voorzien van een dakvenster met trapgevelbekroning.

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144445

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 39 (Stekene)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

144446

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 46 (Stekene)

Burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart burgerhuizen
van de 20ste eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak voorzien van drie oeils‐de‐boeuf en een dakkapel met
driehoekig fronton.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144447

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 70 (Stekene)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit het derde
kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak op hoge arduinen plint.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144448

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Dorpsstraat 92‐94 (Stekene)

Burgerhuis met oorspronkelijk bepleisterde en geschilderde lijstgevel burgerhuizen
uit de eerste helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Neoclassicistische deuromlijsting van
arduin met weggebroken tussendorpel.

1568/1748

typologie

eerste helft
19de eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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144449

Oorlogsmonument Den Engel

Stekene

Stekene

Dorpsstraat zonder nummer (Stekene)

interbellum
hekken,
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de
gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op oorlogsgedenkt
ekens
19 september 1920. Een paar jaar later, eind 1924 of begin 1925,
werd er een hek rondom het gedenkteken geplaatst. Na de Tweede
Wereldoorlog werden er nieuwe namen op het monument geplaatst.

144452

Woonhuis van maalderij Haentjes

Stekene

Stekene

Ijzerhandstraat 1 (Stekene)

Woonhuis van vroegere maalderij, een vrijstaand dubbelhuis van drie molenaarswoni eerste helft
ngen
20ste eeuw
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken in
baksteenbouw en te dateren in het eerste derde van de 20ste eeuw.

144453

Duitse bunker

Stekene

Stekene

Ijzerhandstraat 2 (Stekene)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit
versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.

bunkers

WO I

144454

Duitse bunker

Stekene

Stekene

Ijzerhandstraat zonder nummer (Stekene) Bunker, opgetrokken met betonstenen, opgetrokken tijdens de Eerste bunkers
Wereldoorlog als onderdeel van de Hollandstellung.

WO I

144455

Kasteel Ter Eiken met bijgebouwen en park Stekene

Stekene

Kasteelstraat 55‐59 (Stekene)

Kasteel in neotraditionele bak‐ en zandsteenstijl, opgetrokken in
1893. In het ruime park met vijver bevinden zich links de vroegere
dienstgebouwen; woning van koetsier en hovenier.

vierde kwart
vijvers,
19de eeuw
landhuizen,
hovenierswonin
gen,
conciërgewonin
gen, private
parken

neotraditioneel

144465

Neogotische kapel van rusthuis

Stekene

Stekene

Kerkstraat 14, 12A‐C (Stekene)

Ouderlingentehuis met moderne gebouwen en behouden
laatneogotische kapel in baksteenbouw. Rechthoekig schip van drie
traveeën en vijfzijdig lager koortje.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

neogotiek

144466

Sint‐Jozefinstituut

Stekene

Stekene

Kerkstraat 4, 4A (Stekene)

Sint‐Jozefinstituut, sinds 1859 bediend door de zusters van het Heilig
Hart met moederhuis te Nederbrakel. Hoofdgebouw van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1867. Bakstenen
gebouw op gecementeerde plint. Rechts aangebouwde voormalige
kapel.

onderwijsgebou derde kwart
wen, kapellen 19de eeuw
(gebouwen en
structuren)

neoromaans

144467

Jongensschool van 1865

Stekene

Stekene

Kerkstraat 63‐67 (Stekene)

Hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw
op de middenpenant in een arduinen steen 1865 gedateerd.
Baksteenbouw op een hoge gecementeerde plint. Links van het
hoofdgebouw: jonger aanbouwsel van negen traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

144468

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Kerkstraat 8 (Stekene)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mank
zadeldak. Rechthoekige deur in een neoclassicistische omlijsting van
arduin, op de fries gedateerd 1870.

144469

Parochiekerk Heilig Kruis

Stekene

Stekene

Kerkstraat zonder nummer (Stekene)

Driebeukige kruiskerk van zes traveeën met achtkantige vieringtoren parochiekerken, tweede kwart
16de eeuw,
en drie oostelijke koren van drie traveeën met polygonale apsis. Aan schandpalen,
vierde kwart
grenspalen
de zuidzijde een gekasseide parking en aan de noordoostzijde een
19de eeuw,
plantsoentje waarin zich onder meer de vroegere schandpaal en twee
13de eeuw,
arduinen grensstenen bevinden.
14de eeuw

144470

Huis De Cramme

Stekene

Stekene

Kiekenhaag 25 (Stekene)

In kern een afspanning van 1571.; heden dubbelhuis met bakstenen
lijstgevel van vijf traveeën onder zadeldak.

144471

Boerenwoning

Stekene

Stekene

Kiekenhaag 45 (Stekene)

boerenwoninge 18de eeuw
Brede boerenwoning met volledig nieuw parement van rode
machinesteen. Oude, 18de‐eeuwse kern aangegeven door de zijgevels n, hoeven
met muurvlechting.

1569/1748

typologie

burgerhuizen

afspanningen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
16de eeuw

gotiek,
neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper), Nijs
Egidius Adriaan (Ontwerper),
Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)
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144472

Boerenwoning

Stekene

Stekene

Kiekenhaag 65 (Stekene)

Boerenwoning op beboomd erf omzoomd door hulsthaag; vijf + twee boerenwoninge
traveeën onder zadeldak.
n

144473

Heilige Antoniuskapel

Stekene

Stekene

Kiekenhaag zonder nummer (Stekene)

Neogotische bakstenen kapel bestaande uit een rechthoekig beukje
uit de jaren '30 en een iets breder vijfzijdig koor van 1852.

144474

Station Klein‐Sinaai

Stekene

Stekene

Koebrugstraat 14 (Stekene)

Rechthoekig bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen stationsgebouw derde kwart
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.
en
19de eeuw

144475

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Stekene

Stekene

Koebrugstraat 2 (Stekene)

In 1853 werd de huidige neogotische kerk gebouwd naar ontwerp van gedenktekens, derde kwart
19de eeuw
architect J. De Somme‐Servais. Driebeukige kruiskerk met polygonaal kerkhoven,
koor en rechthoekige sacristieën in de oksels van koor en kruisbeuk; parochiekerken
omringd door het kerkhof.

144476

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Stekene

Stekene

Koebrugstraat 4 (Stekene)

De pastorie is een bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl uit het
derde kwart van de 19de eeuw, van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een zadeldak. Aansluitend bevindt zich een éénlaags bijgebouw
in neotraditionele stijl uit 1904. In hetzelfde jaar worden de muren op
de perceelsgrenzen van de omgevende tuin opgetrokken. Typisch is
het poortje in de muur tussen pastorie en kerkhof en het pastoorspad
dat van het poortje naar de kerk leidt.

144477

Hoeve met losse bestanddelen

Stekene

Stekene

Koebrugstraat 88 (Stekene)

Hoeve met woonhuis, stal en schuur; met gras begroeid en beboomd boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
achtererf. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder
stallen,
zadeldak, uit de 18de eeuw.
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

144478

Boudelohoeve

Stekene

Stekene

Koebrugstraat 98 (Stekene)

boerenwoninge derde kwart
Abdijhoeve opgebouwd met puin van de gelijknamige abdij ter
n, abdijhoeven 17de eeuw
plaatse. Enkel het woonhuis heeft heden nog kunsthistorische
betekenis. Tussen de straat en het woonhuis strekt zich een ruime
graasweide met enkele fruitbomen uit. Woonhuis van 1660 met lage
bakstenen voorgevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder
mank zadeldak.

144483

Grenspaal anno 1720

Stekene

Stekene

Lekestraat zonder nummer (Stekene)

In de dorpskom ten noordoosten achter de Heilige Kruisparochie
staan thans in een plantsoentje twee arduinen grensstenen uit de
Oostenrijkse Periode.

grenspalen

144487

School en klooster van de Hiëronymieten

Stekene

Stekene

Nieuwstraat 15 (Stekene)

School en voormalig klooster der Hieronymieten, bestaande uit
directiegebouw, kapel en klaslokalen, in 1877 gesticht in de
voormalige brouwerij Martens. Directiegebouw van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder licht geknikt zadeldak. Haaks op dit
hoofdgebouw: hoge bakstenen neogotische kapel van drie traveeën
onder steil zadeldak, circa 1878 opgericht.

vierde kwart
kloosters,
onderwijsgebou 19de eeuw
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

144488

Dorpswoning

Stekene

Stekene

Oost‐Eindeken 24 (Stekene)

Dubbelhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en één dorpswoningen eerste helft
bouwlaag onder zadeldak, voorzien van twee recente dakkapellen.
19de eeuw
Neoclassicistische deuromlijsting van arduin.

144489

Kapel Heilig Hart

Stekene

Stekene

Oost‐Eindeken zonder nummer (Stekene)

Ruime, neogotische bakstenen kapel, circa 1876 opgetrokken door de betreedbare
kapellen (klein
familie De Smedt‐De Paepe. Rechthoekig schip met driezijdige
erfgoed)
koorsluiting, en afgedekt door een zadeldak.

1570/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

neogotiek

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

neogotiek

neoclassicisme

eerste kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

neogotiek

plantensoort

context

persoon

De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper)
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144490

Kapellehof

Stekene

Stekene

Pannenhuisstraat 11 (Stekene)

Hoeve bestaande uit woonhuis en dwarsschuur. Woonhuis van het
dubbelhuistype met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.
Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van arduin, met
jaartal 1862 op de latei. Siertuin met kleine haag, aangelegd voor de
voorgevel.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

144491

Schoolgebouw gedateerd 1870

Stekene

Stekene

Pannenhuisstraat 7 (Stekene)

Schoolgebouw in neotraditionele baksteenstijl opgetrokken in 1870.
Voorgevel van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
drie dakvensters en een dakruitertje. Rechts klaslokalen van vijf
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak aangebouwd in 1903.

onderwijsgebou derde kwart
wen
19de eeuw,
voor WO I

144494

Statiekapel bij Schaperijhoeve

Stekene

Stekene

Pannenhuisstraat zonder nummer
(Stekene)

Hoeve met gebouwen zonder noemenswaardigheden. Aan de
straatkant, kleine rechthoekige statiekapel met voorgevel met
rechthoekige deur waarboven spitsbogige nis met kruiswegstatie.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144493

Statiekapel tussen linden

Stekene

Stekene

Pannenhuisstraat zonder nummer
(Stekene)

Op de straathoek bakstenen statiekapel tussen hoge lindebomen.

ommegangen,
pijlerkapellen,
kapelbomen,
kruispuntbomen

144492

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ten Troost 1872

Stekene

Stekene

Pannenhuisstraat zonder nummer
(Stekene)

ommegangen,
Kapel in 1872 gebouwd als zevende kruiswegstatie van de
ommegang. Ruime neogotische kapel van baksteen met rechthoekige betreedbare
kapellen (klein
beuk van drie traveeën en smaller koortje.
erfgoed)

144496

Dorpswoning

Stekene

Stekene

Polenlaan 1 (Stekene)

Zelfde type huisje als nummer 1, van één bouwlaag en zes traveeën
aanleunend tegen rechter zijgevel van het hoekhuis.

dorpswoningen

144495

Herberg A la belle vue

Stekene

Stekene

Polenlaan 1 (Stekene)

Hoekhuis van vier + een + één travee en twee bouwlagen onder
afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

herbergen

eerste helft
19de eeuw

144497

Pastorie Heilig Kruisparochie

Stekene

Stekene

Polenlaan 5, 5A (Stekene)

Achterin gelegen, alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten
door verlaagde en herbouwde bakstenen muur. Lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1785. In de
achtertuin, bakstenen koetshuis van vijf traveeën onder zadeldak.

koetshuizen,
pastorieën

vierde kwart
18de eeuw

144498

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Polenlaan 57 (Stekene)

Burgerhuis, analoog aan nummer 59, uit het derde kwart van de 19de burgerhuizen
eeuw, met getoogde poort en dito vensters in een geprofileerde
omlijsting.

derde kwart
19de eeuw

144499

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Polenlaan 59 (Stekene)

Burgerhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw met imitatiebanden burgerhuizen
uitstralend boven de vensters; balusterborstweringen op de
bovenverdieping en getande kroonlijst op uitgewerkte consoles.

derde kwart
19de eeuw

144500

Burgerhuis in art‐nouveaustijl

Stekene

Stekene

Polenlaan 62 (Stekene)

Statig burgerhuis uit begin deze eeuw in provinciale art‐nouveaustijl
met volledig arduinen parement en middentravee geaccentueerd
door rechthoekige erker en dakvenster met obelisken.

burgerhuizen

voor WO I

144501

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Polenlaan 88‐90 (Stekene)

Oorspronkelijk één woning uit 1779 van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder mank zadeldak, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw

144502

Gemeentepomp

Stekene

Stekene

Polenlaan zonder nummer (Stekene)

Gietijzeren neogotische pomp uit 1873 op de kruising met de
Kerkstraat.

waterpompen

derde kwart
19de eeuw

1571/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neotraditioneel

Tilia

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

De Hooghe Paul (Ontwerper),
Kerckhove Jan Baptist
(Ontwerper)

art nouveau

neogotiek

Berteloot Romain (Ontwerper),
Forges et Fonderies de la Campine
August Van Aerschot (Uitvoerder)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

144503

Pitzenburghoeve

Stekene

Stekene

Potaardestraat 10 (Stekene)

Hoeve met achterin gelegen woonhuis van het dubbelhuistype uit
1848, van vijf traveeën en één bouwlaag en afgedekt door een
zadeldak.

boerenwoninge tweede kwart
n, hoeven
19de eeuw

144506

Station van Stekene

Stekene

Stekene

Spoorwegwegel 1 (Stekene)

Voormalig stationsgebouw op de circa 1964 stopgezette spoorlijn
Moerbeke ‐ Sint‐Niklaas. Baksteenbouw uit de tweede helft van de
negentiende eeuw met centraal deel van drie traveeën en twee
bouwlagen

stationsgebouw tweede helft
en
19de eeuw

144507

Burgerhuizen

Stekene

Stekene

Stadionstraat 29‐33 (Stekene)

Burgerhuizen van twee bouwlagen en drie tot vier traveeën onder
zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

144508

Dorpswoning van 1771

Stekene

Stekene

Stadionstraat 42 (Stekene)

Huis van één bouwlaag met totaal gewijzigde lijstgevel, bezet met
rode machinesteen. Rijk geprofileerde arduinen deuromlijsting op
neuten en voorzien van een accoladevormige, 1771 gedateerde
tussendorpel.

dorpswoningen derde kwart
18de eeuw

144509

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Stadionstraat 47 (Stekene)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Beraapte lijstgevel op
gecementeerde of arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

144510

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Stadionstraat 60 (Stekene)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder tentdak, uit
eind 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel, verlevendigd met witte
muurbanden, vensteromlijstingen en sluitstenen op gecementeerde
plint. Links en rechts flankerende aanbouwen van een lagere travee.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144511

Burgerhuis

Stekene

Stekene

Stadionstraat 62 (Stekene)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144516

Boerenwoning

Stekene

Stekene

Voorhout 112 (Stekene)

Boerenwoning uit het derde kwart van de 18de eeuw, van één
bouwlaag en onregelmatige travee‐indeling, en afgedekt door twee
zadeldaken.

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

144519

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Stekene

Stekene

Zeshoekstraat zonder nummer (Stekene)

Afgelegen bakstenen kapel onder zadeldak uit 1878, en voorzien van
kleine hoeksteunberen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144540

Boerenwoning

Temse

Elversele

Bokmolenstraat 1, 1A (Temse)

Boerenwoning met met gras begroeide voortuin, afgesloten door
gewitte bakstenen muur. Dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak
met dakkapel boven de deur. Verankerde en gecementeerde
voorgevel volledig aangepast in het derde kwart van de 19de eeuw.
Achtergevel met drie behouden kruiskozijnen verraadt oudere kern
uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
derde kwart
n,
omheiningsmur 19de eeuw
en

144541

Kapel ter ere Onze‐Lieve‐Vrouw Troost der Temse
Bedrukten

Elversele

Bokmolenstraat zonder nummer (Temse)

Kapel gebouwd in 1738 ter vervanging van een statiekapelletje
geplaatst door Jonker Jan De Neve. Eenvoudige rechthoekige
bakstenen bidplaats op gecementeerde plint en afgedekt door een
zadeldakje met smeedijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144548

Twee arbeiderswoningen

Temse

Elversele

Dorpstraat 10 (Temse)

Twee arbeiderswoningen van één bouwlaag en respectievelijk vijf en arbeiderswonin derde kwart
twee traveeën onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de eeuw. gen
19de eeuw

144549

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 19 (Temse)

Dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met bakstenen
lijstgevel; vijf traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak voorzien van vier dakkapellen met driehoekig
fronton.

144550

Twee arbeiderswoningen

Temse

Elversele

Dorpstraat 22‐24 (Temse)

Twee arbeiderswoningen van één bouwlaag en respectievelijk vier en arbeiderswonin derde kwart
vijf traveeën onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de eeuw. gen
19de eeuw

1572/1748

burgerhuizen

datering

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
18de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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144551

Twee arbeiderswoningen

Temse

Elversele

Dorpstraat 36‐38 (Temse)

Twee arbeiderswoningen van één bouwlaag; twee dubbelhuizen van
drie traveeën onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de eeuw.

arbeiderswonin derde kwart
gen
19de eeuw

144552

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 40 (Temse)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met licht verhoogde begane grond op arduinen plint.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144553

Burgerhuis van 1879

Temse

Elversele

Dorpstraat 46 (Temse)

burgerhuizen
Huis van 1879 (cartouche) met trapgevel (8 trappen + topstuk) van
drie traveeën en twee bouwlagen voor aanzet‐, boog‐ en sluitstenen.
Licht overkragende bovenverdieping.

vierde kwart
19de eeuw

144554

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 48 (Temse)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het midden van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144555

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 50 (Temse)

Het betreft een dubbelhuis uit het midden van de 19de eeuw, van vijf burgerhuizen
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144556

Dorpswoning

Temse

Elversele

Dorpstraat 55‐57 (Temse)

Huis uit 1660 met beraapte gevel van heden vijf traveeën onder steil
zadeldak met centraal recent dakvenster.

144557

Boerenburgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 56 (Temse)

Boerenburgerhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, boerenburgerhu 17de eeuw,
tweede kwart
izen, poorten
in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.
(bijgebouwen) 19de eeuw,
Burgerhuis van vier traveeën. Rechts, in beraapte muur met
derde kwart
vorstkam, korfbogige inrijpoort uit de 17de eeuw.
19de eeuw

144558

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 63 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het midden van de 19de eeuw.

144559

Herenhuis in neotraditonele stijl

Temse

Elversele

Dorpstraat 67 (Temse)

Vrij monumentaal herenhuis in neotraditionele stijl, van vijf traveeën herenhuizen
en twee bouwlagen onder zadeldak. Geprofileerde arduinen plint met
vier keldervensters. Natuurstenen speklagen, vensterkruisen en
deurbeloop.

144560

Herenhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 7 (Temse)

Alleenstaand herenhuis met achterliggende tuin met hoogstammige
bomen. Voorgevel van twee bouwlagen en vier traveeën onder
zadeldak, uit eind 19de eeuw.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144561

Burgerhuis

Temse

Elversele

Dorpstraat 70‐72 (Temse)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het midden van de 19de eeuw. Getoogde deur en vensters,
vooruitspringende middentravee.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144562

Pastorie Sint‐Margaretaparochie met tuin Temse

Elversele

Dorpstraat 74 (Temse)

De pastorie dateert uit de 18de eeuw en vertoont aanpassingen uit de pastorieën,
pastorietuinen
19de eeuw. Van beide bouwcampagnes zijn in het interieur en
exterieur bouwsporen bewaard gebleven. Achterliggende diepe, en
beboomde tuin.

144563

Gietijzeren hek

Temse

Elversele

Dorpstraat 85 (Temse)

Sierlijk gietijzeren inrijhek aan zware arduinen vierkante stijlen met hekken,
aan de vier zijden spiegels, mogelijk afkomstig van kasteel Cortewalle hekpijlers
te Beveren.

144564

Dorpswoning

Temse

Elversele

Dorpstraat 93 (Temse)

Dorpswoning uit de 19de eeuw, van vier traveeën en twee bouwlagen dorpswoningen 19de eeuw
onder zadeldak.

1573/1748

datering

stijl

dorpswoningen derde kwart
17de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
neotraditioneel

18de eeuw

classicisme

plantensoort

context

persoon
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datering

stijl

144566

Parochiekerk Sint‐Margareta

Temse

Elversele

Dorpstraat zonder nummer (Temse)

Stemmig kruiskerkje, omringd door het kerkhof; dit is aan de
straatkant met een muur afgesloten en aan de noordkant met een
haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft
van de 18de eeuw. De kerk klimt in kern op tot de romaanse periode
maar werd in de 15de eeuw volledig in gotische stijl gewijzigd en
voorzien van een vierkante westelijke toren.

gedenktekens,
hagen,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

15de eeuw,
16de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

romaans, gotiek

144565

Heilige Margarethakapel

Temse

Elversele

Dorpstraat zonder nummer (Temse)

Rechthoekige kapel met driezijdige apsis. Geschilderd bakstenen
betreedbare
gebouw uit de 19de eeuw met rechthoekige vleugeldeur en vensters. kapellen (klein
erfgoed)

144586

Hof ter Elst

Temse

Elversele

Hof ter Elstlaan 19 (Temse)

Hoeve met ruim woonhuis in kern opklimmend tot de 17de eeuw; zes
traveeën onder zadeldak. Achtergevel met neoclassicistische
arduinen deuromlijsting uit het tweede tot derde kwart van de 19de
eeuw. Links tegen het woonhuis een gekanteelde muur met
korfbogige inrijpoort met kwarthol geprofileerde zandstenen
hoekblokken uit 1648.

boerenwoninge 17de eeuw,
tweede kwart
n, hoeven,
17de eeuw
poorten
(bijgebouwen)

144591

Hoeve

Temse

Elversele

Hogenakkerstraat 125 (Temse)

Hoeve met sterk verbouwd woonhuis van één bouwlaag met
rechthoekige vensters. Op het erf: volledig houten hooischuur onder
schilddak.

boerenwoninge vierde kwart
17de eeuw
n, hoeven,
schuren

144592

Hoeve met losse bestanddelen

Temse

Elversele

Hogenakkerstraat 167 (Temse)

boerenwoninge derde kwart
Hoeve bestaande uit woonhuis, schuur en stallen. De losse
19de eeuw
bestanddelen zijn in een vierkant gegroepeerd en gelegen binnen een n,
gemakhuisjes,
brede omgrachting.
omheiningsmur
en, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
walgrachten

144626

Sint‐Annakapel

Temse

Elversele

Landbouwstraat zonder nummer (Temse)

Rechthoekige kapel met driezijdige apsis en afgedekt door een
zadeldakp met smeedijzeren kruis, opgericht begin 19de eeuw ter
vervanging van het tijdens de Franse revolutie verwoest heiligdom
van 1685.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144627

Boerenwoning uit de 17de eeuw

Temse

Elversele

Legen Heirweg 35 (Temse)

Achter een gevelhoge gemengde haag schuilgaand boerenhuisje van
vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven

traditioneel

144628

Herenhuis

Temse

Elversele

Legen Heirweg 51 (Temse)

Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak voorzien van een dakkapel en vier oeils‐de‐boeuf.
Gelardeerde bakstenen gevel op arduinen plint, in neorococostijl uit
begin 20ste eeuw.

herenhuizen

neorococo

144647

Open hoeve

Temse

Elversele

Nieuwe Steenweg 150 (Temse)

Open hoeve met woonhuis, bakoven en dwarsschuur op beboomd erf,
omgeven door hulstlaag. Gekasseide oprit met gietijzeren hek.
Woonhuis met voorgevel van één bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak, uit begin 19de eeuw of ouder.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
waterpompen

144665

Boerenhuis

Temse

Elversele

Oudestraat 2 (Temse)

Boerenhuis met voorgevel van de straat afgewend. Traditionele bak‐
en zandsteenarchitectuur uit de 17de eeuw; vijf traveeën en één
bouwlaag afgedekt door een steil zadeldak.

boerenwoninge 17de eeuw
n

144666

Hoeve

Temse

Elversele

Oudestraat 3 (Temse)

Hoeve met woonhuis uit het derde kwart van de 17de eeuw en
recente schuur en stallen uit het derde kwart van de 20ste eeuw, op
beboomd erf.

boerenwoninge derde kwart
17de eeuw, na
n, hoeven,
schuren, stallen WO II

1574/1748

19de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Van Garsse Jos
(Ontwerper)
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144667

Woning Van Hoecke

Temse

Elversele

Oudestraat 8 (Temse)

villa's
De contacten tussen bouwheer Luc Van Hoecke, eigenaar van een
bedrijf in meubelbeslag, en Braem ontstonden ergens tussen april en (bouwkundig
december 1972. Het landhuis zou een van de grootste projecten voor erfgoed)
een privéwoning worden die Braem ook effectief ten uitvoer mocht
brengen.

144672

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Zeven Weeën

Temse

Elversele

Pontweg zonder nummer (Temse)

Ruime neogotische bakstenen kapel met rechthoekig eenbeukig schip
van drie traveeën en smaller koor van één travee met links een kleine
sacristie. In het rijk beboomd parkje bevinden zich zeven
statiekapelletjes in dezelfde stijl.

ommegangen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
houtige
beplantingen

144694

Boerenwoning

Temse

Elversele

Stokthoekstraat 47 (Temse)

Bboerenhuisje uit de 17de of de 18de eeuw aan het eind van een
dreef, voorheen rechts geflankeerd door een gelijkaardige woning.
Witgekalkte voorgevel op gepikte plint.

boerenwoninge 17de eeuw,
n, dreven
18de eeuw

144573

Gemeentehuis van Steendorp

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 100 (Temse)

Alleenstaand burgerhuis uit eind 19de eeuw; voorgevel van zes
traveeën en één bouwlaag onder pseudomansardedak voorzien van
vier dakkapellen.

burgerhuizen, vierde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n,
tuinpaviljoenen

144575

Pastorie Sint‐Jan de Evangelistparochie
met tuin

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 32 (Temse)

pastorieën,
Alleenstaand herenhuis ten noorden van de kerk gelegen en
voorafgegaan door een ruime, hellende, met gras begroeide voortuin pastorietuinen
en aansluitende achtertuin. Onderkelderd dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

144574

Parochiekerk Sint‐Jan de Evangelist

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 32 (Temse)

De plattegrond beschrijft een driebeukige, transeptloze kerk met een parochiekerken vierde kwart
19de eeuw,
koor van twee traveeën beëindigd op een half cirkelvormige apsis.
tweede kwart
Ruime pseudobasilicale baksteenbouw in neoclassicistische stijl met
19de eeuw
neoromaanse voorgevel.

144576

Dorpswoning

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 48 (Temse)

Achterin gelegen dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Deur in neoclassicistische omlijsting
van arduin.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

144577

Burgerhuis

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 50 (Temse)

Burgerhuis met gecementeerde en geschilderde lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144578

Burgerhuis

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 75‐77 (Temse)

Tweegezinswoning van samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.

tweede helft
19de eeuw

144579

Pastorie

Temse

Steendorp

Gelaagstraat 88 (Temse)

Alleenstaand herenhuis gebouwd in 1831 en tot 1908 in gebruik als
pastorie. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, nu onder
plat dak.

herenhuizen,
pastorieën

tweede kwart
19de eeuw

144580

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Temse

Steendorp

Gelaagstraat zonder nummer (Temse)

Rechthoekig gebouwtje uit 1833, van één travee met driezijdige
sluiting, onder zadeldak, schuin ingeplant op de hoek met de
Kerkhofstraat, en opgericht ter verdrijving van de cholera uit de
gemeente.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

144594

Boerenwoning Fr. & Th. Boodts

Temse

Steendorp

Hospitaalstraat 15 (Temse)

Achterin gelegen boerenwoning met een met gras begroeid voorerf
met onder meer waterpomp. Woonhuis van vijf traveeën onder
zadeldak met aanzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch
met oudere kern.

boerenwoninge
n,
gedenktekens,
waterpompen

derde kwart
17de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

144600

Boerenwoning

Temse

Steendorp

Kapelstraat 10 (Temse)

Achterin gelegen boerenhuis met gekasseid voorerf. Woonhuis van
vijf + twee traveeën onder zadeldak met bepleisterde, geschilderde
en verankerde vernieuwde gevel op bakstenen plint, met 17de‐
eeuwse kern.

boerenwoninge 17de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
stallen

1575/1748

typologie

datering

stijl

na WO II, vanaf organische
1975
architectuur

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
Braem Renaat (Ontwerper)

neogotiek

tweede helft
19de eeuw

neoromaans,
neoclassicisme

de la Haye later Delhaye (familie)
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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144601

Villa

Temse

Steendorp

Kapelstraat 28 (Temse)

Complexe villa gelegen in een ruime tuin met eenvoudig ijzeren
straathek en horend bij de voormalige houtzagerij en schrijnwerkerij
Baeyens. Speelse baksteenarchitectuur van twee bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), uit
de eerste helft van de 20ste eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

144602

Fort van Steendorp

Temse

Steendorp

Kapelstraat zonder nummer (Temse)

Het fort van Steendorp is een fort van de vesting Antwerpen, in de
buitenste fortengordel, gebouwd in de periode 1878‐1892. Het
diende als bruggenhoofd op de linkerscheldeoever, stroomopwaarts
van de Rupelmonding.

forten,
walgrachten

vierde kwart
19de eeuw

144646

Kapel Heilige Joachim en Heilige Anna

Temse

Steendorp

Muntstraat zonder nummer (Temse)

betreedbare
Kapel van de Heilige Joachim en Heilige Anna, in 1913 gebouwd in
neogotische stijl. Rechthoekige éénbeukige kapel van twee traveeën kapellen (klein
en driezijdige koorsluiting onder zadeldak met leien voorzien van een erfgoed)
achtzijdige dakruiter.

voor WO I

144701

Burgerhuis

Temse

Steendorp

Warandestraat 139 (Temse)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de
eerste helft van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

144702

Burgerhuis

Temse

Steendorp

Warandestraat 22 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op hoge arduinen sokkel.

144703

Straatbeluik met arbeiderswoningen

Temse

Steendorp

Warandestraat 53‐81, 85‐91 (Temse)

Straatbeluik met arbeiderswoningen van één bouwlaag onder
doorlopende zadeldaken uit de 19de eeuw.

144704

Burgerhuis gedateerd 1911

Temse

Steendorp

Warandestraat 56 (Temse)

Huis in art‐nouveaustijl, 1911 gedateerd in dakkapel. Bakstenen gevel burgerhuizen
van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak.

voor WO I

144520

Burgerhuis

Temse

Temse

Akkerstraat 19 (Temse)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
de tweede helft van de 18de eeuw te situeren.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

144521

Twee burgerhuizen

Temse

Temse

Akkerstraat 31‐33 (Temse)

Twee panden van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144522

Neogotisch herenhuis

Temse

Temse

Akkerstraat 52, zonder nummer (Temse)

Herenwoning in neogotische stijl uit de tweede helft van de 19de
eeuw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien
van een centrale dakkapel.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

144523

Burgerhuis

Temse

Temse

Akkerstraat 62 (Temse)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op hoge gecementeerde plint met getraliede keldervensters.

tweede helft
19de eeuw

144524

Burgerhuis

Temse

Temse

Akkerstraat 65 (Temse)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144525

Burgerhuis

Temse

Temse

Akkerstraat 68 (Temse)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder afgesnuit
zadeldak, uit de 19de eeuw, met nieuw gevelparement van witte
machinesteen.

burgerhuizen

19de eeuw

144534

Burgerhuis met lijstgevel

Temse

Temse

August Wautersstraat 10 (Temse)

Burgerhuis met lijstgevel van twee bouwlagen en vier traveeën onder burgerhuizen
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144535

Burgerhuis

Temse

Temse

August Wautersstraat 21 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

1576/1748

burgerhuizen

beluiken

stijl

plantensoort

context

persoon

Brialmont Henri Alexis
(Ontwerper)

neogotiek

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

art nouveau

neogotiek
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stijl

144536

Rijhuis in eclectische stijl

Temse

Temse

August Wautersstraat 31A‐D (Temse)

Rijhuis in eclectische stijl van 1907, volgens archiefstukken naar
ontwerp van architect H. Buytaert‐Reynaert; twee rechtertraveeën
overkragend en bekroond met trapgevel met twee overhoekse
topstukken.

apotheken

voor WO I

eclecticisme

144537

Burgerhuis

Temse

Temse

August Wautersstraat 34 (Temse)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
plint. Gedeeltelijk gewijzigde begane grond met arduinen
gedenkplaat voor gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144538

Stadswoning

Temse

Temse

August Wautersstraat 8, 8A (Temse)

Huis met gecementeerde empire‐getinte lijstgevel uit de tweede helft stadswoningen tweede helft
van de 19de eeuw; twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.
19de eeuw

144539

Tuinwijk Hollebeek

Temse

Temse

Blindstraat 1‐3, Hollebeek 13‐15, 16‐19, 20‐ Volkswijk met 236 gezinswoningen, tussen 1950 en 1957 gerealiseerd sociale
woningen,
42, Kattebrug 26‐38, Koning Albertlaan 1‐ door de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van
36, 38‐44, Koning Boudewijnlaan 1‐68, 69‐ Temse naar plannen van architect Arthur P.J. Canfyn en medewerker‐ tuinwijken
83, Koning Leopoldlaan 1‐48, Krijgsbaan 82‐ stedenbouwkundige Rik De Ryck.
92, Prinsenlaan 8‐49, 51 (Temse)

144542

Burgerhuis in neogotische stijl

Temse

Temse

Cauwerburg 113 (Temse)

Alleenstaande herenwoning in voornamelijk neogotische stijl van
1880; twee bouwlagen onder hoog zadeldak. Baksteenbouw met
gebruik van natuursteen voor geprofileerde cordonbanden en
vensterkruisen.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144543

Burgerhuis

Temse

Temse

Cauwerburg 127 (Temse)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
tentdak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
19de eeuw

144544

Schaliënhuis

Temse

Temse

Cauwerburg 212 (Temse)

Sterk gerestaureerde boerenwoning van acht traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak voorzien van twee dakvensters; jaartal
1622 aangegeven door muurankers op de linker zijgevel.

144545

Heilige Amelbergakapel

Temse

Temse

Cauwerburg zonder nummer (Temse)

Kapel, opgetrokken in neoclassicistische stijl in 1814, aan het eind van dreven,
een lindedreefje en als eerste van een reeks ommegangkapellen, op ommegangen,
betreedbare
de plaats van een wonderbaarlijke bron.
kapellen (klein
erfgoed)

144546

Burgerhuis

Temse

Temse

Consciencestraat 3 (Temse)

Modernistisch rijhuis met enkelhuisopstand van drie bouwlagen
onder plat dak, uit het interbellum. Strak gevelontwerp, gekenmerkt
door een gevelbrede uitspringende bovenbouw met twee links
afgeronde terrassen, typerend voor de bouwperiode en –stijl.

burgerhuizen

144547

Hoeve

Temse

Temse

Doornstraat 145 (Temse)

Hoeve bestaande uit woonhuis en aanhorigheden zonder
noemenswaardigheden. Woonhuis van het dubbelhuistype uit 1868
met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw

144568

Boerenwoning

Temse

Temse

Esdreef 52‐54 (Temse)

boerenwoninge 18de eeuw
Tot woonhuis ingericht bakstenen gebouw uit de 18de eeuw met
vroegere agrarische functie. Eén bouwlaag in baksteenmetselwerk op n
gepikte plint en onder zadeldak, met dakvenster.

144569

Hoeve met losse bestanddelen

Temse

Temse

Fonteinstraat 2 (Temse)

Hoeve gelegen op de rand van het kasteelpark en bestaande uit
woonhuis en dienstgebouwen, in U‐vorm gegroepeerd. Woonhuis van
vijf traveeën en één bouwlaag onder wolfsdak uit de 18de eeuw en
een houten schuur parallel aan het woonhuis, aan de straatzijde.

144570

Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

Temse

Temse

Fonteinstraat zonder nummer (Temse)

betreedbare
Kapel uit 1870 in neogotische stijl met een korte beuk van twee
traveeën met driezijdige apsis, voorafgegaan door een vierkante open kapellen (klein
erfgoed)
portiek.

1577/1748

na WO II

context

persoon
Buytaert‐Reynaert Henri
(Ontwerper)

Canfyn Arthur (Ontwerper), De
Ryck Rik (Ontwerper),
Bouwmaatschappij van Temse
(Opdrachtgever)

neogotiek

boerenwoninge eerste kwart
n
17de eeuw

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

interbellum

modernisme

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen
derde kwart
19de eeuw

plantensoort

neogotiek
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144571

Begraafplaats Temse

Temse

Temse

Gasthuisstraat (Temse)

De begraafplaats van Temse opgericht in 1811 met een groot aantal
19de‐ en 20ste‐eeuwse monumentale graven.

buitenbegraafpl 19de eeuw,
20ste eeuw
aatsen,
calvariebergen,
grafkruisen,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens

144572

Klooster Heilige Vincentius a Paulo

Temse

Temse

Gasthuisstraat 2 (Temse)

Bestaande uit een lange straatvleugel met haaks op de achtergevel
nieuwbouwvleugels waarin de kapel in neogotische stijl geïntegreerd
werd. Het huidig klooster werd in 1873 ontworpen door architect
Frans Suy en op 11 november 1874 in gebruik genomen door zestien
zusters. Later stichtten zij onder meer de Sint‐Amelbergaschool in de
achterliggende straat.

kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw

144593

Herenhuis en brouwerij Smet‐Seghers

Temse

Temse

Hoogkamerstraat 1‐3 (Temse)

Alleenstaand herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw en omgeven door
een omhaagde tuin met enkele hoogstammige bomen. Achterin
gelegen gebouwen van de voormalige brouwerij, opgericht in 1852.
Verschillende aan elkaar gebouwde bakstenen constructies van twee
en een halve bouwlaag onder zadeldaken. Ingebouwde mouteest en
heden vrijstaande cilindrische bakstenen schoorsteen.

asten,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, tuin‐ en
parkbeplantinge
n

tweede helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144596

Burgerhuis

Temse

Temse

Kamiel Wautersstraat 1 (Temse)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw, van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

144597

Burgerhuis

Temse

Temse

Kamiel Wautersstraat 18‐20 (Temse)

Diephuis met trapgevel, in cartouche 1664 gedateerd. Verbouwde
gecementeerde gevel van vier traveeën en twee bouwlaag
gemarkeerd door cordons.

burgerhuizen

derde kwart
17de eeuw

144598

Hoekhuis

Temse

Temse

Kamiel Wautersstraat 22 (Temse)

Hoekhuis van twee + één + zes traveeën en twee bouwlagen onder
afgesnuit zadeldak.

stadswoningen 19de eeuw

144599

Gemeentehuis van Temse

Temse

Temse

Kamiel Wautersstraat 9, Markt 1 (Temse)

gemeentehuize voor WO I
Het gemeentehuis uit 1903‐1905 is opgetrokken naar ontwerp van
architect Karel Nissens. Dit gebouw, in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, n
domineert met zijn drie bouwlagen, trapgevels en hoektoren de
gehele site, met inbegrip van de kerk, waar het terrein zuidwaarts
naar de Schelde afhelt.

144603

Jachthuis

Temse

Temse

Kasteeldreef 12‐14 (Temse)

jachthuizen,
Classicistisch kasteel uit het begin van de 19de eeuw, opgetrokken
koetshuizen,
door Augustien Van Strydonck, burgemeester van Temse en circa
parken
1870 door politicus en kunstschilder A. Sloor heringericht. Aan de
tuinzijde werd het Egyptische salon ingericht door August Sloor van
circa 1870‐1881, eigenhandig beschilderd met Egyptische figuren.
Links van het kasteel, haaks op de straat, staat een bakstenen remise
van twee bouwlagen onder zadeldak.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144605

Twee burgerhuizen

Temse

Temse

Kasteelstraat 104‐106 (Temse)

Twee burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

art nouveau

144604

Hoekhuis De Gulden Cop

Temse

Temse

Kasteelstraat 1‐3 (Temse)

Markant hoekhuis met twee bouwlagen, voorgevel van vijf traveeën, burgerhuizen
één hoektravee, en rechter zijgevel van drie traveeën, onder
mansardedak, uit begin 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

art nouveau

144606

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 14 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van burgerhuizen
circa 1800 met latere aanpassingen. Ontpleisterde en opnieuw
gevoegde bakstenen lijstgevel op arduinen plint met centrale
dakkapel voorzien van driehoekig fronton.

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

1578/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

Suy Frans (Ontwerper)

eclecticisme,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Nissens Charles (Ontwerper)
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144607

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 18 (Temse)

Rijhuis van het enkelhuistype met vier traveeën en twee en een halve burgerhuizen
bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met ontpleisterde
bakstenen lijstgevel op recente arduinen plint.

tweede helft
19de eeuw

144608

Herenhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 22, 22A (Temse)

herenhuizen
Herenhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel met pilastergevelordonnantie
voor de drie linker traveeën en achteruitspringende rechter
poorttravee.

eerste helft
19de eeuw

144609

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 24 (Temse)

Rijhuis analoog aan het nummer 18 met vier traveeën en twee en een burgerhuizen
halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch iets
breder met muuropeningen voorzien van afgeronde bovenhoeken en
in geprofileerde omlijstingen.

tweede helft
19de eeuw

144610

Herenhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 29 (Temse)

Behouden vier linker traveeën van oorspronkelijk herenhuis van
zeven traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met rondboogvormige
muuropeningen op de begane grond.

144611

Winkel

Temse

Temse

Kasteelstraat 3 (Temse)

burgerhuizen,
Rijhuis van 1907 naar ontwerp van architect H. Buytaert‐Reynaert
van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak winkels
voorzien van een getrapt dakvenster.

voor WO I

144612

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 36 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met brede vooruitspringende rechter travee met
imitatiebanden en rechthoekige poort.

tweede helft
19de eeuw

144613

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 45 (Temse)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Fraaie bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel
met licht uitspringend deurrisaliet.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144614

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 47 (Temse)

Burgerhuis van enkelhuistype met drie traveeën en drie bouwlagen, burgerhuizen
onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel. Hoofdgestel met brede kroonlijst voorzien van tandlijst en
klossen.

vierde kwart
19de eeuw

144615

Burgerhuis in rococostijl

Temse

Temse

Kasteelstraat 6 (Temse)

Huis in rococostijl, met vier traveeën en twee bouwlagen, onder
zadeldak uit het derde kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint met driehoekig fronton
boven de twee middentraveeën.

burgerhuizen

derde kwart
18de eeuw

144616

Winkel

Temse

Temse

Kasteelstraat 61 (Temse)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel met omlijste getoogde bovenvensters met stucsluitsteen.

winkels

tweede helft
19de eeuw

144617

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 62 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit
eind 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel met natuurstenen banden en
zware plint. Vooruitspringende eerste twee traveeën gemarkeerd
door rechthoekig balkon met smeedijzeren borstwering en
trapgevelbekroning.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144618

Burgerhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 66 (Temse)

Ruim burgerhuis met vier traveeën en twee en een halve bouwlaag,
onder zadeldak, gedateerd 1873. Rijk versierde gevel op
geprofileerde arduinen plint verrijkt met casementen en gegroefde
lekdrempelconsoles.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144619

Herenhuis

Temse

Temse

Kasteelstraat 70 (Temse)

herenhuizen
Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft
van de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel met verhoogde
begane grond op geprofileerde arduinen sokkel en rondboogpoort
ingeschreven in geblokte natuurstenen omlijsting.

tweede helft
19de eeuw

144620

Burgerhuis in art‐decostijl

Temse

Temse

Kasteelstraat 94 (Temse)

Burgerhuisje van drie bouwlagen uitgevoerd in art‐decostijl in 1924
naar ontwerp van A. Temmerman. Sierlijk gebogen erker met in de
cementering uitgewerkte vruchtenslingers.

interbellum

1579/1748

typologie

herenhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
19de eeuw

Buytaert‐Reynaert Henri
(Ontwerper)

rococo

art deco

Temmerman A. (Ontwerper)
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144624

Burgerhuis

Temse

Temse

Kouterstraat 7 (Temse)

burgerhuizen
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft
van de 19de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
voorzien van een dakkapel met pseudofronton.

144625

Beluik Apostelhuizen

Temse

Temse

Kouterstraat zonder nummer (Temse)

vierde kwart
Beluikje van twaalf kleine huisjes van twee traveeën en één bouwlaag beluiken,
in spiegelbeeldschema, afgedekt door een doorlopend zadeldak, van gevelniskapelle 19de eeuw
n
1898 naar ontwerp van architect F. Smet. De straatgevels zijn in
neogotische stijl uitgevoerd.

144629

Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

Temse

Temse

Luiseekstraat zonder nummer (Temse)

Neogotische bakstenen kapel uit 1922, identiek aan deze in de
Landmolenstraat, eveneens naar ontwerp van architect J. Denil.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144630

Bejaardenhof Mariadal

Temse

Temse

Mariadal 2‐29, 30, 10A (Temse)

Hof met 28 bejaardenwoningen en clubhuis, in 1965 gerealiseerd
door de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van
Temse naar plannen van architect Rik De Rijck en stedenbouwkundige
Arthur Canfyn uit 1961.

bejaardenwonin na WO II, vanaf expo‐stijl
1975
gen, sociale
woningen,
kapellen (klein
erfgoed),
gemeenschapsl
okalen, hoven,
bungalows,
beelden

144631

Burgerhuis

Temse

Temse

Markt 10 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit
zadeldak, met gecementeerde lijstgevel uit de tweede helft van de
19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144632

Hoekhuis van 1888

Temse

Temse

Markt 11 (Temse)

burgerhuizen
Hoekhuis van 1888 met bakstenen gevel in eclectische stijl; drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Hoge en zware arduinen
sokkel.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

144633

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Temse

Temse

Markt 16 (Temse)

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl uit de tweede helft van de burgerhuizen
19de eeuw met verhoogde halsgevel van één travee en twee
bouwlagen onder zadeldak.

tweede helft
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

144634

Herenhuis

Temse

Temse

Markt 17‐18 (Temse)

Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw; zes traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak.

144635

Maalderij Molens van Temse

Temse

Temse

Markt 19 (Temse)

Aan de Markt palend hoekgebouw van 1912, van respectievelijk acht gedenktekens,
en vier traveeën en vijf bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw met maalderijen,
pellerijen
decoratieve verwerking van natuursteen en gele baksteen. Aan de
Wilfordkaai palende gevel van respectievelijk twee en vijf traveeën en
vijf bouwlagen onder plat dak. Verankerde bak‐ en
zandsteenarchitectuur met oude kern van 1617.

144636

Hoekhuis naar ontwerp van Charles
Nissens

Temse

Temse

Markt 20 (Temse)

Hoekhuis met voorgevel van twee bouwlagen en vier traveeën +
afzonderlijke ingangstravee, afgedekt door een mansardevormig
schilddak. Vooruitspringende deurtravee volgens archiefstukken in
1905 gerealiseerd door architect Charles Nissens.

144637

Burgerhuis naar ontwerp van H. Buytaert‐ Temse
Reynaert

Temse

Markt 21A‐B (Temse)

Burgerhuis in de hoek van het plein gebouwd. Bakstenen gebouw van heiligenbeelden voor WO I
1912 naar ontwerp van architect H. Buytaert‐Reynaert, gedeeltelijk , burgerhuizen
met opengewerkte trapgevel.

144638

Herenhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Temse

Temse

Markt 24 (Temse)

Herenhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van drie traveeën en twee herenhuizen
bouwlagen onder zadeldak met getrapt dakvenster, van 1911 naar
ontwerp van architect Triphon De Smet. Rechts, aanbouwsel van twee
bouwlagen onder lessenaarsdak. Onderaan, korfbogige inrijpoort;
bovenaan, loggia met borstwering en drie rondboogjes rustend op
zuilen met bladkapiteel.

1580/1748

typologie

herenhuizen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

vanaf 1975

Smet Fr. (Ontwerper)

Denil J. (Ontwerper)

Canfyn Arthur (Ontwerper), De
Ryck Rik (Ontwerper),
Bouwmaatschappij van Temse
(Opdrachtgever), Peirsman Valeer
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
17de eeuw,
voor WO I

traditioneel

voor WO I

voor WO I

Nissens Charles (Ontwerper)

Buytaert‐Reynaert Henri
(Ontwerper)

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

De Smet Triphon (Ontwerper)
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144639

Hoekhuis De Klokke

Temse

Temse

Markt 4 (Temse)

Huis met puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, in de tweede helft van de 18de eeuw te dateren, mogelijk
met oudere kern, en na 1918 gerestaureerd.

burgerhuizen

tweede helft
18de eeuw

144640

Burgerhuis

Temse

Temse

Markt 7, 7A (Temse)

Burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, met lijstgevel van
vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144641

Decanale Onze‐Lieve‐Vrouwekerk

Temse

Temse

Markt zonder nummer (Temse)

Ruime hallenkerk te midden van de gekasseide markt. Het
omringende kerkhof werd in 1820 definitief opgeruimd. Driebeukige
kruiskerk met dubbel, niet buiten de lijn der zijbeuken uitspringend
transept, achtkantige vieringtoren en polygonaal hoofdkoor
geflankeerd door analoge zijkoren.

parochiekerken vierde kwart
15de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144648

Kapel ter ere van het Heilig Hart

Temse

Temse

Nijsstraat 13 (Temse)

Kapel ter ere van het Heilig Hart, in de jaren twintig opgetrokken in
neogotische stijl en door huizen ingebouwd.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

interbellum

neogotiek

144649

Ensemble van burgerhuizen

Temse

Temse

Nijsstraat 16, 14A‐B (Temse)

Ensemble van burgerhuizen uit 1912, als geheel ontworpen door
architect Triphon De Smet. Eclectisch geheel met traditionele inslag,
bestaande uit een centraal dubbelhuis van twee bouwlagen met
zijdelings flankerende hoger opgaande enkelhuizen van drie
bouwlagen onder een doorlopend pseudomansardedak met twee
oeils‐de‐boeuf.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

144650

Samenstel van burgerhuizen

Temse

Temse

Nijsstraat 18‐22 (Temse)

Samenstel van drie enkelhuizen, opgetrokken in het eerste kwart van burgerhuizen
20ste eeuw. Stilistisch als één geheel in eclectische stijl ontworpen
met decoratieve elementen onder meer ontleend aan de art nouveau.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

144651

Burgerhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 10 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit de eerste helft
burgerhuizen
van de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevel met imitatievoegen.

eerste helft
19de eeuw

144652

Burgerhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 12, 12A (Temse)

Twee behouden linker traveeën van oorspronkelijk dubbelhuis van vijf burgerhuizen
traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw,
met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

derde kwart
19de eeuw

144653

Hoekhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 13 (Temse)

Hoekhuis met oude kern, van zes traveeën en drie bouwlagen onder
mank zadeldak. Bak‐ en zandsteenbouw op recente arduinen plint, in
het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren. Haaks
tegen de achtergevel een gebouw van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak voorzien van een centrale
pseudodakkapel met blinde oculus en rolwerk. Prachtig park met
bakstenen afsluitmuur.

144654

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Temse
uit 1897

Temse

Oeverstraat 16, 16B (Temse)

burgerhuizen
Huis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van 1897. Baksteenbouw met
breukstenen sokkel en natuurstenen speklagen. Trapgevel van drie
traveeën en twee bouwlagen; middentravee van de bovenverdieping
gemarkeerd door rechthoekige houten erker.

144655

Hoekhuis Gouden Leeuw

Temse

Oeverstraat 2 (Temse)

Burgerhuis van twee bouwlagen en respectievelijk drie en vijf
traveeën onder zadeldak, in Lodewijk XVI‐stijl, verbouwd na 1918.
Baksteenbouw op natuurstenen sokkel.

Temse

1581/1748

omheiningsmur
en, parken,
herenhuizen,
bijgebouwen

burgerhuizen

stijl

romaans, gotiek

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

traditioneel

vierde kwart
19de eeuw

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

interbellum

classicisme

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper),
Hoste Michel (Ontwerper), Nijs
Egidius Adriaan (Ontwerper), Van
Kerkhove Pieter (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

De Smet Triphon (Ontwerper)
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144656

Burgerhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 3 (Temse)

144657

Herenhuis

Temse

Temse

144658

Eenheidsbebouwing

Temse

144659

Burgerhuis in eclectische stijl

144660

datering

stijl

burgerhuizen
Twee bouwlagen en drie traveeën onder platdak, in de eerste helft
van de 19de eeuw te dateren. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel
in empirestijl.

eerste helft
19de eeuw

empire

Oeverstraat 30 (Temse)

Herenhuis met neorococo‐inslag en vier traveeën en twee bouwlagen herenhuizen
onder mansardedak voorzien van drie dakkapellen met gebogen
kroonlijst, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel met
natuurstenen parement en zware, geprofileerde arduinen sokkel.

eerste helft
20ste eeuw

Temse

Oeverstraat 36‐42 (Temse)

Eenheidsbebouwing van twee bouwlagen en viermaal twee traveeën stadswoningen 19de eeuw
uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels.

Temse

Temse

Oeverstraat 4A‐F (Temse)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl van 1912 naar
ontwerp van architect Charles Nissens. Tweede en derde travee op de
bovenverdieping uitgebouwd tot erker op zware uitgewerkte
consoles, met open loggia en gesloten helft en dakvenstervormige
bekroning. Op het topstuk van het linkerdakvenster zit een stenen
vos.

voor WO I

Dekenij

Temse

Temse

Oeverstraat 5 (Temse)

De dekenij van Temse vormt een restant van het Oratorie gesticht in dekenijen
1631 door de Oratorianen. Het pand werd gebouwd in opdracht van
pater Lodewijk Bosch, toenmalig pastoor van de parochie, tussen
1745 en 1764 en opgehoogd in 1898. Het breedhuis telt 6 traveeën en
3 bouwlagen onder een schilddak heeft een centraal driehoekig
fronton met een vierpas oculus.

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

144661

Burgerhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 52 (Temse)

Burgerhuis uit begin deze eeuw in enigszins Moors aandoende stijl;
twee bouwlagen en vier traveeën.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

144662

Burgerhuis in Lodewijk XVI‐stijl

Temse

Temse

Oeverstraat 6 (Temse)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in Lodewijk XVI‐stijl
uit eind 18de‐ begin 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel met verhoogde begane grond met rechthoekige
keldervensters.

burgerhuizen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

144663

Hoekhuis

Temse

Temse

Oeverstraat 78 (Temse)

Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak uit de burgerhuizen
eerste helft van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel op hoge
arduinen plint met rechthoekige keldervensters.

144664

Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

Temse

Temse

Oostberg zonder nummer (Temse)

Bakstenen kapel in neogotische stijl opgetrokken na de Eerste
Wereldoorlog ter vervanging van een kapel door de Duitsers
opgeblazen. Rechthoekige ruimte met driezijdige apsis onder
zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

144668

Burgerhuis

Temse

Temse

Pastoor Boelstraat 9 (Temse)

Verzorgd burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van
vier traveeën en nu twee bouwlagen onder plat dak, uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Vooruitspringende rechter travee met
imitatiebanden, uitstralend boven de korfboogpoort.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144669

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl Temse

Temse

Paterstraat 6 (Temse)

Burgerhuis in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl van 1907, volgens
archiefstukken naar ontwerp van architect Charles Nissens. Vier
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; middelste twee
traveeën op de bovenverdieping licht uitkragend en opgaand in een
trapgevel.

burgerhuizen,
smidsen,
winkels

voor WO I

144670

Winkel

Temse

Temse

Paterstraat 64, 64A (Temse)

Winkelhuis met art‐nouveau‐getinte lijstgevel; drie traveeën en twee winkels
bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bakstenen gevel gemarkeerd door bleek gekleurde muurbanden.

eerste helft
20ste eeuw

144671

Elektrische torenkraan Boelwerf

Temse

Temse

Philippe Saveryslaan zonder nummer
(Temse)

havenkranen
Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan
geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit
een gelaste staalconstructie bestaat. Het gaat om de laatste
resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen
scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.

na WO II

1582/1748

typologie

eclecticisme

plantensoort

context

persoon

Nissens Charles (Ontwerper)

De Smet Triphon (Ontwerper),
Lambrechts B. (Ontwerper)

classicisme

eerste helft
19de eeuw

neogotiek

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Nissens Charles (Ontwerper)
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144673

Burgerhuis

Temse

Temse

Priester Poppestraat 11 (Temse)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen pilastergevel met
rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met
baksteenversiering op de borstwering. Rechthoekige poort in
arduinen omlijsting.

144674

Stadswoning

Temse

Temse

Priester Poppestraat 32 (Temse)

Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw; twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

144675

Geboortehuis van priester Poppe

Temse

Temse

Priester Poppestraat 33‐35 (Temse)

Enkelhuis met eenvoudige lijstgevel uit de 19de eeuw met twee
bouwlagen en twee traveeën. Aanpalend analoog pand in
spiegelbeeld, doch zonder versieringen.

gedenktekens, 19de eeuw
stadswoningen,
gevelniskapelle
n

144678

Boerenwoning

Temse

Temse

Schoenstraat 92 (Temse)

Woonhuis van hoeve waarvan heden alle dienstgebouwen gesloopt
zijn. Behouden haag aan de straatkant. Woonhuis uit de 17de eeuw
met verankerde en gewitte gevel op gepikte plint en afgedekt door
een schilddak.

boerenwoninge 17de eeuw
n,
waterpompen

144679

Burgerhuizen

Temse

Temse

Schoolstraat 11‐13 (Temse)

burgerhuizen
Twee burgerhuizen als eenheid te beschouwen. Gedecapeerde
lijstgevels van twee en een halve bouwlaag en samen zes traveeën uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

144680

Herenhuis en brouwerij Seghers

Temse

Temse

Schoolstraat 147 (Temse)

Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechts aanbouwsel
van twee bouwlagen met ertegen aanleunende verbouwde serre.
Links gekasseide oprit naar de voormalige brouwerij, opgericht in
1890. Rechthoekig bakstenen gebouw van tien traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, boven de tweede travee
voorzien van een zware cilindrische schoorsteen.

asten,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
herenhuizen

tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

144681

Vredegerecht

Temse

Temse

Schoolstraat 15 (Temse)

Statig dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit het
derde kwart van de 19de eeuw van vijf traveeën en twee bouwlagen
op arduinen plint. Vooruitspringende drie middelste traveeën
bekroond door een gebogen fronton met centraal wapenschild.

gerechtsgebou
wen

derde kwart
19de eeuw

144682

Burgerhuis

Temse

Temse

Schoolstraat 16 (Temse)

Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede burgerhuizen
helft van de 19de eeuw van oorspronkelijk vijf traveeën en twee
bouwlagen maar waarvan de linkerhelft nu gesloopt is..

144683

Schoolcomplex naar ontwerp van Edmond Temse
Serrure

Temse

Schoolstraat 17 (Temse)

Schoolcomplex van 1868‐ 1869, naar ontwerp van architect Edmond onderwijsgebou derde kwart
19de eeuw
Serrure met klaslokalen parallel aan het gesloopt hoofdgebouw. Twee wen
bouwlagen en twaalf traveeën onder schilddak voorzien van twee
driehoekige frontons. Traveeën ritmisch gemarkeerd door lisenen en
steekboogfries.

144684

Twee burgerhuizen

Temse

Temse

Schoolstraat 7‐9 (Temse)

burgerhuizen
Twee burgerhuizen als eenheid te beschouwen. Gedecapeerde
lijstgevels van twee bouwlagen en samen zes traveeën uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Sterk verhoogde begane grond op arduinen
sokkel.

tweede helft
19de eeuw

144691

Burgerhuis

Temse

Temse

Stationsstraat 15 (Temse)

Statig burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde lijstgevel.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144692

Burgerhuis gedateerd 1905

Temse

Temse

Stationsstraat 3 (Temse)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met burgerhuizen
getrapt dakvenster, 1905 gejaarmerkt en in art nouveau opgetrokken
naar ontwerp van architect Charles Nissens.

voor WO I

144693

Burgerhuis

Temse

Temse

Stationsstraat 5 (Temse)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak burgerhuizen
voorzien van een centrale dakkapel en twee oeils‐de‐boeuf, uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Risalietvormende middentravee met
imitatiebanden en rechthoekig balkon op twee zware consoles.

tweede helft
19de eeuw

1583/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

art nouveau

Nissens Charles (Ontwerper)
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144695

Hofstede Jan van Bogaert

Temse

Temse

Veldstraat 190 (Temse)

Hoeve bestaande uit woonhuis en aanhorigheden in los verband.
Woonhuis met de voorgevel naar het zuiden gericht. Ruim dubbelhuis
van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Evenwijdig met
het woonhuis, ten zuiden ervan, bakstenen stallen onder zadeldak
met overstek.

hoeven met
losse
bestanddelen,
boerenwoninge
n, hagen, stallen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144696

Brouwerij De Sleutel

Temse

Temse

Velle 116 (Temse)

Aan de straat gelegen woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw en achterin gelegen dienstgebouwen van 1859 rond een
vierkante gekasseide binnenkoer, toegankelijk via gietijzeren inrijhek
links van het woonhuis.

asten,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, hekken,
koetshuizen,
paardenstallen

eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neotraditioneel

144697

Boerenburgerhuis

Temse

Temse

Velle 29A‐D (Temse)

Boerenburgerhuis met voortuintje, door middel van een lage haag
afgesloten van de straat. Woonhuis in neotraditionele stijl uit het
vierde kwart van de 19de eeuw, van het dubbelhuistype met drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
schuren

neotraditioneel

144698

Parochiekerk Sint‐Jozef

Temse

Temse

Velle zonder nummer (Temse)

Neogotische kruiskerk, in 1902 gebouwd naar ontwerp van architect
F. Smet. Driebeukige basilicale kruiskerk met vierkante
voorgeveltoren, benedenkerk van vijf traveeën, rechthoekige
transeptarmen van twee traveeën en vlak gesloten koor van drie
traveeën geflankeerd door rechthoekige sacristie en bergplaats.

parochiekerken voor WO I

neogotiek

Smet Fr. (Ontwerper)

144699

Neotraditioneel burgerhuis naar ontwerp Temse
van H. Buytaert‐Reynaert

Temse

Viadukt 3 (Temse)

Enkelhuis in neotraditionele stijl uit 1906, naar ontwerp van architect burgerhuizen
H. Buytaert‐Reynaert. Bakstenen gevel van twee traveeën en twee
bouwlagen onder mansardedak, voorzien van een houten dakkapel
boven de deurtravee.

neotraditioneel

Buytaert‐Reynaert Henri
(Ontwerper)

144700

Arbeiderswoningen van de jaren 1920

Temse

Temse

Volksplaats 5‐28, 29, 34‐41 (Temse)

Kleine arbeiderswijk van 39 woningen, in twee fasen, 1923‐1925 en
1929‐1930, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij
Bouwmaatschappij van Temse, destijds Habitation à Bon Marché de
Tamise, naar plannen van architect Triphon De Smet.

arbeiderswonin interbellum
gen,
woonwijken,
sociale
woningen

144705

Watermolen

Temse

Temse

Wilfordkaai 23, 23A (Temse)

Voormalige watermolen bestaande uit woonhuis en dienstgebouw.
Woonhuis in traditionele bak‐ en zandsteenstijl van vijf traveeën en
twee bouwlagen, uit het derde kwart van de 17de eeuw. Iets kleiner
molengebouw met tuitgevel en muurvlechtingen. Sporadische en
functioneel aangebrachte muuropeningen.

molenaarswoni derde kwart
17de eeuw
ngen,
watermolens

traditioneel

144706

Burgerhuis in art‐decostijl

Temse

Temse

Wilfordkaai 28 (Temse)

Burgerhuis met gecementeerde lijstgevel in art‐decostijl van 1923
naar ontwerp van architect Albert De Smet; drie traveeën en drie
bouwlagen onder mansardedak met klimmende dakkapel.

burgerhuizen

interbellum

art deco

144707

Burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 29 (Temse)

burgerhuizen
Eclectisch burgerhuis in de rij, met traditionele opbouw van twee
bouwlagen en twee traveeën onder pseudomansardedak, uit de jaren
1920.

interbellum

eclecticisme

144708

Burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 30, 30B (Temse)

burgerhuizen
Verzorgd burgerhuis volgens bewaard bouwplan naar ontwerp van
architect Albert De Smet van 1927. Rijhuis met enkelhuisopstand van
drie bouwlagen en twee traveeën, gerealiseerd in een eclectische stijl
karakteristiek voor de jaren 1920.

interbellum

144709

Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

Temse

Temse

Wilfordkaai 31, 31A (Temse)

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid van circa 1930, met drie bouwlagen burgerhuizen
en plat dak. Baksteenbouw met rechthoekige vensters en
overkragende bovenverdieping met balkon en afgeronde hoek.

interbellum

1584/1748

voor WO I

stijl

plantensoort

context

persoon

De Smet Triphon (Ontwerper),
Bouwmaatschappij van Temse
(Opdrachtgever)

De Smet Albert (Ontwerper)

De Smet Albert (Ontwerper)

modernisme
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144710

Burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 32 (Temse)

Modernistisch getint burgerhuis met L‐vormige plattegrond, van twee burgerhuizen
traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit het
interbellum.

interbellum

144711

Burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 33 (Temse)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder pseudomansardedak uit het
interbellum, gekend als de voormalige woning van senator Van
Hoeylandt. Burgerhuis toegeschreven aan architect Albert De Smet
van rond 1930. Enkelhuis opgetrokken in een eclectische stijl met
elementen ontleend aan de art deco.

burgerhuizen

interbellum

144712

Eclectisch burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 34 (Temse)

Eclectisch burgerhuis in de rij, volgens bewaard bouwplan van 1925 burgerhuizen
gebouwd naar ontwerp van bouwmeester Albert De Smet. Zeer
herkenbare eclectische woning uit de jaren 1920 met traditionele
opbouw gemarkeerd door een bredere rechtertravee met driezijdige
erker op de bel‐etage onder een bekronende puntgeveltop met
drielicht.

interbellum

eclecticisme

144713

Eclectisch burgerhuis

Temse

Temse

Wilfordkaai 36, 36B (Temse)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het
begin van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

144714

Café‐restaurant Temsica

Temse

Temse

Wilfordkaai 38 (Temse)

verenigingsgebo interbellum
Café‐restaurant Temsica, ingeplant op straathoek met
Consciencestraat, volgens gevelopschrift gekend als NV TEMSICA van uwen
1922, naar een ontwerp van architect Hendrik Buytaert.
Beeldbepalend eclectisch hoekpand met L‐vormige plattegrond.
Baksteenbouw van twee bouwlagen en twee zichtgevels van
respectievelijk vier en vijf traveeën onder een kunstleien
mansardedak.

144526

Dorpswoning

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 11 (Temse)

Dorpswoning met gedecapeerde lijstgevel van één bouwlaag onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

144527

Brouwerij Verbeeck‐Back

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 12 (Temse)

Brouwerij opgericht in de 19de eeuw. Aan de straat gelegen
woonhuis uit de jaren 1930 met in de eerste travee inrijpoort naar de
achterin gelegen dienstgebouwen, in L‐vorm gegroepeerd rond een
gekasseide koer en bestaande uit een brouwerijgebouw, koelkamers,
kleine ingebouwde mouteest en bottelarij.

19de eeuw,
asten,
interbellum
bottelarijen,
brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
burgerhuizen,
brouwerswonin
gen

144528

Burgerhuis

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 30 (Temse)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit burgerhuizen,
hekken
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint.

144529

Mouterij Boel

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 48 (Temse)

Mouterij Boel, in 1898 opgetrokken en gedurende de Eerste
Wereldoorlog ontmanteld. Rechthoekige bakstenen gebouw onder
zadeldak, haaks op de straat ingeplant. Voorpuntgevel van drie
traveeën en drie bouwlagen met gevelhoge rondboognissen en
getoogde en ronde muuropeningen en laaddeuren in de centrale
travee.

mouterijen,
weverijen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

144530

Villa

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 50 (Temse)

Complexe villa uit begin 20ste eeuw van twee bouwlagen en vier
traveeën onder zadeldaken. Baksteenbouw op breukstenen sokkel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

144531

Herenhuis

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 7 (Temse)

Herenhuis van 1853 met drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder afgesnuit zadeldak; bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint. Links, aanbouwsels van één travee met
steekboogpoort onder een rechthoekige houten erker. Bekronende
balustrade en twee consoles met leeuwenkoppen.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

1585/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Smet Albert (Ontwerper)

De Smet Albert (Ontwerper)

Buytaert‐Reynaert Henri
(Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

Pilaet Karel (Ontwerper)
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144532

Gemeentehuis van Tielrode

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg 9 (Temse)

gedenktekens, derde kwart
Dubbelhuis met neoromaanse lijstgevel van vijf traveeën en twee
gemeentehuize 19de eeuw
bouwlagen onder zadeldak, volgens gedenksteen in 1858
opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond de Perre‐Montigny. n
Middenrisaliet van drie traveeën bekroond door driehoekig fronton
met oculus en evenals de beide uiterste travee gevat tussen pilasters.

144533

Kapel van Sint‐Elooi

Temse

Tielrode

Antwerpse Steenweg zonder nummer
(Temse)

Kleine rechthoekige bidplaats met driezijdige apsis, onder zadeldak
met dakruitertje en smeedijzeren kruisje; dateert oorspronkelijk van
voor 1866 en staat in verband met de paardenzegeningen.

144567

Roelandtshof

Temse

Tielrode

Durmestraat 36 (Temse)

Oorspronkelijk loskaai voor beer of aal, afkomstig uit Antwerpen. Van herbergen
de pomp en de twee vergaarputten is in de huidige siertuin niets
bewaard gebleven. Tezelfdertijd ook herberg; later kolenhandel.
Alleenstaand enkelhuis van vijf traveeën en sinds 1860 twee
bouwlagen onder afgesnuit zadeldak. Links, iets lager aanbouwsel van
één travee. Haakse achtervleugel vertoont een zijpuntgevel met
muurvlechtingen.

144581

Herenhuis Pilaet met park

Temse

Tielrode

Gentstraat 15‐17 (Temse)

Landhuis Pilaet, een herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een schilddak, dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Een park omgeeft de woning en is toegankelijk via een hek tussen
bakstenen hekpijlers.

144582

Café De Kroon

Temse

Tielrode

Gentstraat 2 (Temse)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak eind cafés
18de‐ begin 19de eeuw te situeren.

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

144583

Burgerhuis

Temse

Tielrode

Gentstraat 5 (Temse)

hekken,
Statig burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de
tweede helft van de 19de eeuw van vijf traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak. Rechts, oprit met gietijzeren hek aan gemetselde
stijlen.

tweede helft
19de eeuw

144584

Hoekhuis ingericht als café

Temse

Tielrode

Gentstraat 83 (Temse)

Hoekhuis uit de 19de eeuw ingericht als café, met één bouwlaag van
twee + één + vier traveeën onder schilddak. Rechthoekige deur in
afgeschuinde hoektravee gemarkeerd door getrapt dakvenster.

cafés

19de eeuw

144587

Schuylaerdhoeve

Temse

Tielrode

Hofstraat 61 (Temse)

Woonhuis uit het tweede tot derde kwart van de 17de eeuw van zes
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, voorzien van een getrapt
dakvenster in de deurtravee. Rechter zijgevel met jaartal 1724.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw

144589

Ommegangkapelletje

Temse

Tielrode

Hofstraat zonder nummer (Temse)

Bakstenen ommegangkapelletje op het kruispunt met de
Burmtiendestraat en toegewijd aan Maria, hulp der Christenen.
Getraliede beeldnis en arduinen opdrachtsteentje in de geveltop.

ommegangen,
pijlerkapellen

144588

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel van
Appelsvoorde met lindes

Temse

Tielrode

Hofstraat zonder nummer (Temse)

Soort ommegangkapel op rechthoekige plattegrond uit 1649 tussen
twee lindes. Verankerde baksteenbouw op natuurstenen sokkel met
getraliede rondboognis.

ommegangen,
pijlerkapellen,
kapelbomen,
opgaande
bomen

144590

Hoeve

Temse

Tielrode

Hogenakkerstraat 112 (Temse)

Verzorgde boerenwoning uit 1754 op beboomd erf met hulst‐ en
meidoornhaag. Woning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak. Haaks op het woonhuis, recentere dwarsschuur.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hagen,
hoeven, schuren

144595

Hoekhuis

Temse

Tielrode

Kaaistraat 2 (Temse)

Hoekhuis van vijf + twee traveeën en één bouwlaag onder afgesnuit
zadeldak. Rechthoekige deur in neoclassicistische omlijsting van
arduin uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1586/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

koetshuizen,
bijgebouwen,
hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
parken

datering

stijl

plantensoort

neoromaans

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

tweede kwart
17de eeuw

context

Tilia
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144621

Gemeenteschool

Temse

Tielrode

Kerkstraat 14‐16 (Temse)

Hoofdgebouw van het dubbelhuistype; drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken in 1869 naar ontwerp van
architect Edmond de Perre. Links ertegen: schoolgebouwtje van zes
traveeën onder schilddak.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

144622

Kasteel van Tielrode met park

Temse

Tielrode

Kerkstraat 49, 49A (Temse)

Kasteel, bestaande uit woonhuis uit 1808, dienstgebouwen en kleine boomgaarden, eerste kwart
19de eeuw
landhuizen,
bakoven, en gelegen in een klein parkje van circa 5 hectare met
moestuinen,
siertuin, moestuin en boomgaard.
paardenstallen,
personeelswoni
ngen, serres,
bakhuizen,
private parken

144623

Boerenwoning

Temse

Tielrode

Kerkstraat 85 (Temse)

Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak
voorzien van een centraal dakvenster met gevelsteen versierd met
engelenkop en rankwerk en gedateerd 1669. Linker zijgevel beraapt
en gedateerd 1921.

144642

Maalderij en molenaarswoning

Temse

Tielrode

Molenstraat 2 (Temse)

derde kwart
Molenaarswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; maalderijen,
molenaarswoni 19de eeuw
19de‐eeuws voorkomen doch met oudere kern. Mechanische
ngen
maalderij circa 1870 op het erf gebouwd en in 1967 stopgezet.
Rechthoekige bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder
zadeldak.

144643

Hoeve met losse bestanddelen

Temse

Tielrode

Molenstraat 24 (Temse)

Ruim voorerf met boomgaard, rondom rond omgeven door dichte
hulsthaag. Woonhuis van één bouwlaag onder zadeldak met
voorgevel van acht traveeën, in twee fasen gebouwd: 1673 en 1742.
Evenwijdig aan het woonhuis een ruime schuur/stal in L‐vorm
gebouwd. Bakstenen constructie onder zadeldaken, met typische
breed overstekende dakrand.

boerenwoninge
n,
boomgaarden,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw

144644

Burgerhuis gedateerd 1883

Temse

Tielrode

Molenstraat 31 (Temse)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1883 door Wauman‐Segers.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144645

Hoeve

Temse

Tielrode

Molenstraat 51 (Temse)

Hoeve met recentere dienstgebouwen op het goed verzorgde erf.
Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met
19de‐eeuws uitzicht, doch vermoedelijk met oudere kern.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

144676

Boerenwoning

Temse

Tielrode

Ruisstraat 208 (Temse)

boerenwoninge 17de eeuw
Boerenwoning, heden van vier traveeën en één bouwlaag onder
n, hoeven
zadeldak. Gecementeerde gevel met beluikte en getraliede
rechthoekige vensters uit de 19de eeuw. Behouden korfbogig deurtje,
daterend uit de 17de eeuw. Links, recent aanbouwsel van één travee.

144677

Boerenwoning gedateerd 1725

Temse

Tielrode

Ruisstraat 223 (Temse)

Ruime boerenwoning uit 1725, van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, voorzien van een dakvenster in de deurtravee.

144685

Brouwerswoning van brouwerij De
Brabander

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat 2, 2A (Temse)

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, uit brouwerswonin vierde kwart
gen
19de eeuw
het vierde kwart van de 19de eeuw. Links aanbouwsel van één
bouwlaag met plat dak en balusterborstwering.

144686

Meisjesschool

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat 20 (Temse)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw met sierankers.

1587/1748

boerenwoninge derde kwart
n
17de eeuw,
interbellum

boerenwoninge eerste kwart
n
18de eeuw

onderwijsgebou eerste helft
wen
20ste eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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144687

Burgerhuis

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat 33 (Temse)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
eind 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint.

144688

Burgerhuis

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat 4 (Temse)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit omheiningsmur vierde kwart
19de eeuw
eind 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint.
en,
burgerhuizen

144690

Sint‐Jozefkapel

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat zonder nummer (Temse)

Voormalige parochiekerk, omringd door het gedesaffecteerde
kerkhof, heden ingericht tot ommegang. Rechthoekige, eenbeukige
kapel in renaissancestijl, van zeven traveeën onder zadeldak.
Spiegelbogig portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting;
timpaan met bas‐reliëf in pleister; rijk uitgewerkte houten barokke
makelaar met jaartal 1672.

144689

Parochiekerk Sint‐Pieters

Temse

Tielrode

St.‐Jozefstraat zonder nummer (Temse)

Neogotische bakstenen kerk, volgens gedenksteen in 1906 gebouwd parochiekerken voor WO I
naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert. Driebeukige kruiskerk
met westtoren en polygonaal koor geflankeerd door rechthoekige
zijkoortjes van één travee.

144766

Kasteeldomein van Sombeke

Temse,
Waasmunster

Waasmunster

Kasteelstraat 18‐22 (Waasmunster)

Het in de periode 1696‐1716 heropgebouwd kasteel toont aan dat de
site geëvolueerd is naar een tweeledige vorm bestaande uit een
opperhof met voorhof binnen een dubbele omgrachting. Met de
wisselende eigenaars onderging het 18de‐eeuwse kasteel ook
herhaaldelijk transformaties. Tot het domein behoor ook een
poortgebouw met aanpalende aanhorigheden, vermoedelijk
voormalige kasteelhoeve, met koetshuis en stallen van het kasteel
van Sombeke, nu met een gerenoveerde conciërgewoning en
woonhuis, opgevat als een 18de‐eeuwse constructie. Kasteeldomein
met 18de‐eeuwse hekpijlers en een door tuinarchitect Jacques Wirtz
in het begin van de 1990 aangelegde tuin.

private parken, vierde kwart
17de eeuw,
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
kasteelhoeven,
koetshuizen,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
siertuinen,
toegangsbrugge
n, sites met
walgracht

144715

Kasteeldomein Ortegat

Waasmunster

Waasmunster

Belselestraat 2, Bulk 10 (Waasmunster)

Het kasteeldomein Ortegat omvat een buitenplaats in
neoclassicistische stijl met empire‐elementen met bijhorend park in
landschappelijke stijl uit de eerste decennia van de 19de eeuw. Het
landhuis is één van de weinige gekende en bewaarde realisaties uit
het architecturale oeuvre van architect Jean‐Baptiste Dubois, en is
eveneens van een zeldzaam geworden en heel representatief type
landhuis dat door welstellende burgers en grootgrondbezitters sinds
eind 18de‐begin 19de eeuw als buitenplaats werd gebouwd. Het
kasteeldomein werd onder Jean‐Baptiste Vermeulen gefaseerd
uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw.

private parken, 19de eeuw
solitaire bomen,
boswachterswo
ningen, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
stallen, vijvers,
beelden,
walgrachten,
kettingpalen,
ommuurde
moestuinen,
afsluitingshagen

1588/1748

typologie

bedevaartkapell
en, hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
ommegangen,
parochiekerken

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I,
tweede helft
9de eeuw

renaissance

Bovresse L. (Ontwerper),
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)

Wirtz Jacques (Ontwerper)

neoclassicisme

Dubois Jean‐Baptiste (Ontwerper)
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144716

Boswachterswoning van kasteel Ortegat

Waasmunster

Waasmunster

Bulk 10 (Waasmunster)

boswachterswo derde kwart
Voormalig boswachtershuis van kasteel Ortegat. Voorheen twee
ningen
19de eeuw
woningen, later samengevoegd tot één. Als aanvankelijke
aanhorigheid van het kasteel ingeplant op een perceel palend aan de
westelijke begrenzing van het kasteelpark.

144717

Wachterswoning

Waasmunster

Waasmunster

Dam 1 (Waasmunster)

Voormalig huis van de rivierwachter van de Belgische staat.
Alleenstaand blokvormig dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen schilddak volgens kadasterarchief als
nieuwbouw gekadastreerd in 1951, mogelijk ouder.

aanlegplaatsen, na WO II
wachterswonin
gen

144718

Bettenshoeve

Waasmunster

Waasmunster

Dauwstraat 38 (Waasmunster)

Georiënteerde boerenwoning van zes traveeën onder pannen
zadeldak, voorheen op de straatpuntgevel 1664 gedateerd.
Behouden huisstoel en dakgebint wellicht uit tweede helft 17de
eeuw, doch buitenaanzicht met vernieuwd voorkomen.

tweede helft
kastkapellen,
boerenwoninge 17de eeuw
n,
waterpompen,
hoeven met
losse
bestanddelen

144719

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Den Hert 37 (Waasmunster)

Bescheiden villa met reminiscenties aan de cottagestijl. Volgens
kadasterarchief daterend van 1930. Woning van één bouwlaag op
eenvoudig aanvankelijk vrijwel vierkant grondplan en afgedekt door
een overstekend zadeldak, met dakvensters aan de voorgevelzijde.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144721

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 100 (Waasmunster)

dorpswoningen vierde kwart
Hoger gelegen vrijstaand huisje bereikbaar via steil oplopende
19de eeuw
gekasseide oprit. Klein breedhuis van één bouwlaag en drie traveeën,
volgens kadasterarchief van 1892.

144722

Brouwershuis De Brabander

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 107 (Waasmunster)

brouwerswonin 19de eeuw
Voormalig brouwershuis van de familie De Brabander tot de
stopzetting van de brouwerij tijdens het interbellum. Zijdelings aan de gen, hekken
straat palend alleenstaand herenhuis in kern minstens opklimmend
tot begin 19de eeuw, vooral aan de achtergevelzijde vergroot in de
tweede helft van de 19de eeuw.

144723

Brouwerij De Brabander

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 109‐111 (Waasmunster)

Brouwerij Saint‐Joseph in oorsprong minstens opklimmend tot begin
19de de eeuw, maar omgevormd en vergroot in het derde kwart van
de 19de eeuw. De bestaande landbouwbrouwerij werd volgens het
kadasterarchief in 1875 uitgebreid en uitgerust met een
stoommachine.

19de eeuw
brouwerijen,
conciërgewonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, schuren,
stallen

144724

Herenhuis

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 113 (Waasmunster)

Herenhuis gebouwd in 1887. Stijlvolle alleenstaande woning met
omringende tuin, ondiepe voortuin aan de straat afgesloten door
hoog ijzeren hekwerk aan slanke hekpijlers en met een axiaal
tweedelig toegangshek. Bakstenen breedhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder leien zadeldak.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

144725

Pastorie van de parochie Sint‐Rochus met
tuin

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 115 (Waasmunster)

Pastorie met pastorietuin van Sombeke, beschermd als monument;
gebouwd in 1885 als woning van de proost van de Sint‐Rochuskapel
te Sombeke. De pastorie is ingeplant vooraan in een ruime
omringende tuin met een voortuinafsluiting van bakstenen met
hekwerk en tweedelig toegangshek.

hekken,
pastorieën,
pastorietuinen

vierde kwart
19de eeuw

144726

Twee gekoppelde dorpswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 117‐119 (Waasmunster)

dorpswoningen interbellum
Ensemble van twee gekoppelde rijwoningen, opgericht in
spiegelbeeld volgens plan van 1935 naar ontwerp van architect Louis
Van Wiele. Bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder gemeenschappelijk zadeldak.

144727

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 146 (Waasmunster)

Dorpswoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, met dorpswoningen derde kwart
eenvoudig traditioneel voorkomen, uit het derde kwart van de 19de
19de eeuw
eeuw, wellicht deels teruggaand op een ouder huis.

1589/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

Van Wiele Louis (Ontwerper)
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144728

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat 148 (Waasmunster)

Laag dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak
(Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.
Bepleisterde geschilderde lijstgevel met knik en op bruine plint.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

144720

Dorpskom Sombeke

Waasmunster

Waasmunster

Dommelstraat, Kasteelstraat, Smoorstraat, De dorpskom van de Waasmunsterse deelgemeente Sombeke wordt driesen, dorpen
Sombekedries, Veldstraat, Warandestraat gekenmerkt door de barokke parochiekerk Sint‐Rochus en het
herhaaldelijk getransformeerde kasteel van Sombeke. Opvallend in de
(Waasmunster)
dorpskom is ook de schandpaal uit 1699.

144729

Kapelletje van het Heilig Hart van Jezus

Waasmunster

Waasmunster

Dorushoeksken 1 (Waasmunster)

Gevelkapelletje aangebouwd tegen de zijgevel een oud huisje,
aanvankelijk opgericht in de jaren 1920. Samen met de afbraak van
de aanpalende huisjes verdween in 1976 ook het kapelletje.
Omstreeks 1980 werd het gedemonteerde kapelletje op dezelfde
plaats naar vroeger model heropgebouwd.

144730

Zomerhuis van kasteel Blauwendael

Waasmunster

Waasmunster

Dorushoeksken zonder nummer
(Waasmunster)

Huisje schuilgaand in een aanvankelijk ruimere tuin, gebouwd in 1875 tuinpaviljoenen derde kwart
19de eeuw,
door burgemeester en kasteelheer Victor Philippe de Neve, ter
voor WO I
vervanging van een kleinere constructie mogelijk een tuinpaviljoen.
Merkwaardig huisje van twee traveeën en anderhalve bouwlaag
onder pannen zadeldak.

144731

Woning Marie José Baro

Waasmunster

Waasmunster

Europastraat 9 (Waasmunster)

Woning opgericht in 1952 als ronde bungalow in betonbouw door en villa's
(bouwkundig
volgens het brevet van aannemer Alfred Hardy. Naast zijn eigen
erfgoed)
woning is het cirkelvormige huis van Marie José Baro één van de
weinige bekende huizen die volgens zijn paddenstoelconcept werden
gerealiseerd.

144732

Landhuis Rust na Zorg en conciërgewoning Waasmunster
Mijn Lust

Waasmunster

Fortenstraat 111 (Waasmunster)

conciërgewonin WO II
Landhuis, in oorsprong teruggaand op een oude bestaande
langwerpige woning, vermoedelijk van het type boerenwoning. Villa gen, landhuizen,
stallen
van twee bouwlagen en vijf traveeën met behouden voorgevel van
1941 in eclectische stijl, voornamelijk geïnspireerd op de traditionele
bak‐ en zandsteen architectuur.

144733

Twee gekoppelde arbeiderswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Fortenstraat 113‐115 (Waasmunster)

Ensemble van twee gekoppelde arbeidershuisjes gebouwd in
spiegelbeeld en met voortuintje. Bakstenen enkelhuizen van twee
traveeën en één bouwlaag onder gemeenschappelijk wolfsdak,
gekadastreerd als nieuwbouw in 1954.

arbeiderswonin na WO II
gen

144734

Twee boerenarbeiderswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Fortenstraat 121‐123 (Waasmunster)

Ensemble van twee gelijkaardige achterin gelegen
boerenarbeidershuisjes van één bouwlaag en drie traveeën, onder
een doorlopend zadeldak, gekadastreerd als nieuwbouw van 1859.
Twee overblijvende huisjes van een rij van drie schuin ingeplant
tegenover de Heidekapel.

boerenarbeider derde kwart
19de eeuw
swoningen,
stallen,
waterpompen

144735

Villa Zonnehuis

Waasmunster

Waasmunster

Fortenstraat 52 (Waasmunster)

Villa behorend tot de oudste aanvankelijke buitenverblijven op de
wijk Heide, gebouwd in 1913‐1914 ter vervanging van een bestaand
boerenhuisje op een domein van ongeveer 1,5 hectare.
Baksteenbouw van twee bouwlagen onder snijdende pannen
zadeldaken met een éénlaagse uitbouw onder lessenaarsdak links
opzij en achteraan.

landhuizen

WO I

144736

Villa Ten Bosch

Waasmunster

Waasmunster

Fortenstraat 81 (Waasmunster)

Langwerpig landhuis in gewitte baksteen van één bouwlaag
gedomineerd door het opmerkelijk hoge bouwvolume van het
zadeldak met een zeer scherpe dakhelling en rode pannen, gebouwd
in 1939.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

144738

Hoekpand met café

Waasmunster

Waasmunster

Gentstraat 13 (Waasmunster)

Hoekpand voorheen met café, opgericht door de Samenwerkende
cafés
Maatschappij Het Volksbelang in 1930‐31. Herkenbaar als
interbellum constructie van twee bouwlagen onder plat dak met
lijstgevel van verschillend gekleurde bakstenen en typerende diverse
metselverbanden.

144739

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Gentstraat 35 (Waasmunster)

Burgerhuis gebouwd in L‐vorm, volgens kadasterarchief van 1925.
Sobere bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand voorzien van
rechthoekige muuropeningen onder I‐latei met rozetten.

1590/1748

pijlerkapellen

burgerhuizen

datering

stijl

vanaf 1975

interbellum

context

persoon

De Lestré Ghislain (Ontwerper)

na WO II

interbellum

plantensoort

Hardy Alfred (Ontwerper)

eclecticisme

Wauters Karel (Ontwerper)
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144740

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Gentstraat 7 (Waasmunster)

Eenvoudig rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen dorpswoningen voor WO I
zadeldak. Heden met vroeg 20ste‐eeuws voorkomen maar
teruggaand op een ouder rijhuis.

144737

Dorpskom Waasmunster

Waasmunster

Waasmunster

Gentstraat, Hoogstraat, Kerkplein,
Kerkstraat, Lucianus Vandeveldestraat,
Marollenstraatje, Rivierstraat,
Schietakkerstraat, Vierschaar
(Waasmunster)

De dorpskom van Waasmunster wordt gekenmerkt door de
aanpalende bebouwingen en binnen‐ of achtertuinen in de Vierschaar
en de Kerkstraat, het kasteel Blauwendael met park, de gevelwanden
van het Rivierstraatje en de parochiekerk met pastorie van de Onze‐
Lieve‐Vrouw en Sint‐Petrus en Paulusparochie.

gebouwen voor
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
burgerhuizen,
dorpswoningen,
herbergen,
herenhuizen,
kastelen
(woningen),
kloosters,
lagere scholen,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
pastorieën,
poorten
(bijgebouwen),
waterpompen,
winkels, dorpen

144741

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes met Waasmunster
lindes

Waasmunster

Groenselstraat zonder nummer, Korte
Beulestraat zonder nummer
(Waasmunster)

Processiekapel gelegen op een merendeels betegeld perk met twee
lindes als kapelbomen. Herinneringssteen binnenin met vermelding
van bouwjaar 1929 en architect Nachtergaele. Rechthoekige bak‐ en
natuurstenen wegkapel met sierankers en onder pannen zadeldak.

gedenktekens, interbellum,
eerste kwart
betreedbare
kapellen (klein 21ste eeuw
erfgoed),
kapelbomen,
opgaande
bomen,
kruispuntbomen

144742

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Grote Baan 16 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder pseudomansardedak met
bouwjaar 1936 op gevelsteen in het gebogen fronton van het
dakvenster. Enkelhuis waarvan de voorgevel een vermenging van
traditionele met eigentijdse kenmerken vertoont.

burgerhuizen

interbellum

144743

Woonhuis‐herberg

Waasmunster

Waasmunster

Grote Baan 4 (Waasmunster)

Aanvankelijk een woonhuis‐herberg, volgens bouwvergunning en
bouwplan van 1939 ontworpen door architect A. D'Hooghe.
Modernistische halfopen bebouwing van twee bouwlagen met
verspringende kleinere volumes van één bouwlaag, onder platte
daken.

herbergen

interbellum

144744

Hamhoeve

Waasmunster

Waasmunster

Hamstraat 66 (Waasmunster)

boerenwoninge vierde kwart
Hoevetje met achterin gelegen bakstenen boerenhuisje van drie
19de eeuw
n, hoeven,
traveeën onder pannen zadeldak, gebouwd in 1882. Gewitte
verankerde erfgevel met gesinterde baksteen voor deuromlijsting en stallen
vensterstrekken. Stalvleugel op het voorerf haaks ingeplant op de
straat waarvan erfgevel onder brede dakoverstek op houten schoren.

144745

Landhuis De Ceders

Waasmunster

Waasmunster

Heidekapelstraat 24 (Waasmunster)

Aanvankelijke villa uit 1920, in 1943 gewijzigd en vergroot. Het
toenmaals buitenaanzicht bleef grotendeels behouden. Bakstenen
villa met reminiscenties aan de cottagestijl en de regionale
hoevebouw.

1591/1748

typologie

landhuizen

datering

interbellum,
WO II

stijl

plantensoort

Tilia

modernisme

context

persoon

Renders Victor (Ontwerper)

D'Hooge August (Ontwerper)
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144746

Hof ter Heide

Waasmunster

Waasmunster

Heidekapelstraat 30 (Waasmunster)

Voormalige woning van kunstschilder Hector Van Eyck, gelegen
tegenover de Heidekapel. Dit diephuis omvat een bel‐etage op lage
onderbouw van drie traveeën met pannen zadeldak en vertoont een
nu egaal geelgeschilderde bak‐ en natuurstenen trapgevel met
kenmerken van de regionale boerenhuisbouw.

boerenwoninge voor WO I
n,
kunstenaarswo
ningen

144747

Hotel Lekkerbek

Waasmunster

Waasmunster

Heidekapelstraat 32 (Waasmunster)

Deze infrastructuur heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de
omgeving van de Heidekapel tot een toeristisch‐recreatief gebied.
Samen met de aanpalende winkel en wagenmakerij, behoorde dit
landelijke gebouw voorheen tot het type langgestrekte hoeve, deels
19de‐eeuws en ouder. Sinds 1932 herhaaldelijk aangepast.

hotels,
herbergen,
hoeven,
speeltuinen

144748

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën Waasmunster

Waasmunster

Heidekapelstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Noord‐zuid gerichte eenbeukige kapel in bak‐ en zandsteenbouw in
een mooi landschappelijk kader gesitueerd en opvallend door een
bijzonder silhouet resulterend uit een aaneenschakeling van
bouwvolumes en de pittoreske barok getinte voorgevel. Datering
1641 op centrale gevelsteen.

bedevaartkapell 18de eeuw,
en
tweede kwart
17de eeuw

144749

Boerenarbeiderswoning

Waasmunster

Waasmunster

Heidestraat 49 (Waasmunster)

Landhuisje teruggaand op een boerenarbeidershuis waarvan de bouw boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw
gekadastreerd is in 1852. Breedhuis van één bouwlaag en vier
traveeën onder zadeldak.

144750

Sociale woonwijk Hollandse molen

Waasmunster

Waasmunster

Hollandsemolen 2‐53, 55, Zuidermolen 2‐ Volkswijk met 137 woningen, gerealiseerd tussen 1953 en 1961 door
10, 11‐18, 19‐37, 38‐43, 44‐56, 57‐72, 74‐ de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope
Woningen naar plannen van Désiré Windey. Tussen 1970 en 1980
86 (Waasmunster)
oostelijke uitbreiding in een aansluitende maar eenvoudigere
vormgeving.

144752

Directeurswoning

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 128 (Waasmunster)

Voormalige woning van fabrikant M. Draps met links aanpalende rest burgerhuizen, WO II
van bedrijfsgebouw, volgens kadasterarchief woning nieuw gebouwd directeurswonin
in 1941 en bijhorend bestaand bedrijfsgebouw gelijktijdig vergroot. gen
Breed burgerhuis van twee bouwlagen en onder verspringend plat
dak, gebouwd met karakteristieken in aansluiting met de nieuwe
zakelijkheid.

144753

Villa Beukenhof

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 148 (Waasmunster)

Binnen een ruime beboomde tuin ingeplante pittoreske villa,
oprijzend achter de glooiing van een vroegere vijver. Volgens
kadasterarchief in 1927 in gebruik genomen nieuw gebouwd huis.
Gekasseide oprit links opzij met tweedelig ijzeren toegangshek aan
gewitte bakstenen hekpijlers met bolornament. Voormalige
conciërgewoning tegen de linker perceelgrens.

conciërgewonin eerste helft
20ste eeuw
gen, hekken,
hekpijlers,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144754

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 168 (Waasmunster)

Villa aanvankelijk op eenvoudig rechthoekig grondplan, volgens
kadasterarchief daterend van 1921‐1922. Diep enkelhuis van twee
bouwlagen met onder een overstekend pannen zadeldak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144755

Boerenburgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 18 (Waasmunster)

Boerenburgerhuis met rechts aansluitende overzolderde poort,
toegang tot het erf van de hoeve. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen met symmetrische opstand, onder zadeldak,
gebouwd in 1913 ter vervanging van het vroegere boerenhuis.

boerenburgerhu voor WO I
izen, hoeven,
poorten
(bijgebouwen)

144756

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 24 (Waasmunster)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien
zadeldak, gebouwd in 1932.

burgerhuizen

interbellum

144757

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 3 (Waasmunster)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen van omstreeks 1900,
illustratief voor de bouwschaal voor de kleinere doorsnee
burgerhuizen van die tijd. Bakstenen lijstgevel.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

1592/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw,
interbellum

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
tuinwijken

interbellum

traditioneel

Weyers Fernand (Ontwerper)

neotraditioneel

Windey Désiré (Ontwerper),
Dendermondse Volkswoningen
(Opdrachtgever)

modernisme

Van Wiele Louis (Ontwerper)
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144758

Herenhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 35 (Waasmunster)

herenhuizen
Herenhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
pannen zadeldak, wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
ontpleisterde bakstenen lijstgevel op hardstenen sokkel.

tweede helft
19de eeuw

144759

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 37 (Waasmunster)

Burgerhuis met enkelhuisopstand en twee bouwlagen onder pannen burgerhuizen
zadeldak, volgens kadasterarchief van 1907, met art‐nouveau‐getinte
lijstgevel.

voor WO I

144760

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 43 (Waasmunster)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144761

Huis Ons Juweel

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 5 (Waasmunster)

Café en twee appartementen. Geconstrueerd in 1931‐32 door
vergroting / verandering van een bestaand huis. Rijhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder mank zadeldak. Rijhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder mank zadeldak. Hoge lijstgevel van
baksteen en kunststeen met hoger opgaande hoekpostamenten.

appartementsge derde kwart
bouwen, cafés, 19de eeuw,
oliefabrieken, interbellum
opslagplaatsen

144762

Herberg De Ster

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 62 (Waasmunster)

herbergen
Opmerkelijk dorpshuis ingeplant op oude rooilijn en rechts palend
aan het park van kasteel Ortegat. Breedhuis van zeven traveeën en
anderhalve bouwlaag onder een rechts afgewolfd pannen zadeldak.
Jaartal 1869 in een overschilderd ruitvormig steentje op de sluitsteen
van de voordeur.

144751

Ensemble van zes dorpswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 7‐17 (Waasmunster)

Fraaie gevelwand van zes rijhuizen in eenheidsbebouwing met art‐
deco‐inslag, als nieuwbouw gekadastreerd in 1930. Enkelhuizen van
twee traveeën en twee bouwlagen opgetrokken volgens
spiegelbeeldschema.

dorpswoningen, interbellum
kastkapellen

144763

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat 86 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, een omstreeks 1923 gebouwde woning. Nu
kunstenaarswoning van beeldhouwer Bruno De Smedt.

burgerhuizen

interbellum

144764

Zesde statiekapelletje van de ommegang
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Waasmunster

Hoogstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Zesde statiekapelletje van de ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Zeven Weeën of Heikewipommegang. Bakstenen veldkapelletje,
vernieuwd in 1938; ingeplant op straathoek.

ommegangen,
pijlerkapellen

interbellum

144765

Fabrieksdirecteurswoning Alexis Roos

Waasmunster

Waasmunster

Houten Kruisstraat 14 (Waasmunster)

Hoekhuis met villa allure, volgens kadasterarchief gebouwd in 1923 directeurswonin interbellum
als fabrieksdirecteurswoning door Alexis Roos; aanvankelijk ingeplant gen
naast zijn kleine fabriek van wol en katoen afvalweefsel aan de
Spoorwegstraat. Dubbelhuis van één bouwlaag en drie traveeën
onder pseudomansardedak en zolderverdieping met slank
hoektorentje.

144767

Sint‐Franciscusschool

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 12 (Waasmunster)

De huidige school omvat naast vrij jonge gedeelten een paar oudere
schoolgebouwen, waarschijnlijk nog deels opklimmend tot begin de
jaren 1880/1884 en in het tweede kwart van de 20ste eeuw
aangepast en uitgebreid. Aan de straat een rechthoekig
schoolgebouw van twee hoge bouwlagen, onder zadeldak,
aanvankelijk slechts één bouwlaag tellend en omstreeks 1930 met
een bovenverdieping verhoogd.

144768

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 13 (Waasmunster)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën met pannen
zadeldak en grotendeels ontpleisterde lijstgevel met hoge
rechthoekige vensters qua schaal en verhoudingen illustratief voor de
grootschalige woningen uit de eerste helft van de 19de eeuw in de
oude gemeentekern.

1593/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen

eerste helft
19de eeuw

De Beule Aloïs (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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144769

Klooster van Mariazusters van Franciscus

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 14, 20 (Waasmunster)

Het klooster van de Mariazusters van Franciscus omvat een oudere
kloosterkapel van 1877 naar ontwerp van architect Modeste De
Noyette, die teruggaat op het moederklooster van de vroegere
zusters maricolen‐franciscanessen. Architect Dom Hans van der Laan
creëerde tussen 1981 en 1985 op de kloostersite een groot
kloostercomplex. De tuinen werden na een aanzet van ontwerp door
Van der Laan opgemaakt door de vooraanstaande tuin‐ en
landschapsarchitect Pieter Buys, samen met B. Van der Vliet.

directeurswonin vierde kwart
19de eeuw,
gen,
heiligenbeelden vanaf 1975
, hekken,
kloosters,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en, kapellen
(gebouwen en
structuren),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kloostertuinen

144770

Herenhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 15 (Waasmunster)

Half vrijstaand ruim herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf
traveeën, onder mank pannen zadeldak met uitgebreide achterzijde
onder lessenaarsdak.

herenhuizen

144771

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 17 (Waasmunster)

Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak, uit burgerhuizen
de eerste helft van de 19de eeuw.

144772

Kasteel Blauwendael met park

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 21 (Waasmunster)

Het huidige kasteel van 1889‐1890 in eclectische stijl ligt midden
binnen een ouder domein. Landhuis met twee hoge bouwlagen op
een onderbouw met kelderverdieping en afgedekt onder een steil
afgeknot schilddak met diverse dakvensters en dakkapelletjes
geplaatst op drie niveaus. Het bijhorend openbaar kasteelpark zou
rond 1820‐1830 aangelegd in landschappelijke stijl. Verder nog
oranjerie van omstreeks 1820 en een bijgebouw met koetshuis met
paardenstallen, omstreeks 1871 vernieuwd of herbouwd.

144773

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 23 (Waasmunster)

burgerhuizen
Burgerhuis, rechts zijdelings grenzend aan het domein van kasteel
Blauwendael. Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve
bouwlaag onder pannen zadeldak. Voorgevel daterend van de in 1855
gekadastreerde verbouwing van een oudere woning.

144774

Herenhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 25 (Waasmunster)

derde kwart
herenhuizen,
Herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
gevelniskapelle 19de eeuw
Neoclassicistisch getinte bepleisterde en geschilderde lijstgevel
n
typerend voor het derde kwart van de 19de eeuw. Woning
teruggaand op oudere bebouwing, namelijk twee samengevoegde
panden. Aansluitende poortgevel bekroond door een neoclassicistisch
portiekkapelletje met Onze‐Lieve‐Vrouwebeeldje.

144775

Café Cecilia

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 27 (Waasmunster)

Behouden U‐vormige aanleg met aan de straat gelegen breedhuis van herbergen,
twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen zadeldak. Wellicht uit koetshuizen
de eerste helft van de 19de eeuw doch met oudere kern van één
bouwlaag. Links voormalig koetshuis onder lessenaarsdak met drie
merendeels gedichte korfbogen tussen lisenen.

1594/1748

private parken,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, vijvers,
paardenstallen,
koetshuizen,
oranjeries,
landhuizen,
gedenktekens

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek,
neobarok

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper), Buys Pieter
(Ontwerper), Cnops Bernard
Joseph (Ontwerper), De Keyser
Nicaise (Ontwerper), De Noyette
Modeste (Ontwerper), Van de
Perre Harold (Ontwerper), van der
Laan Hans (Ontwerper), van der
Laan Rik (Ontwerper), Van der
Vliet B. (Ontwerper)

neoclassicisme,
eclecticisme

De Waele Joseph (Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw
eerste helft
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper)

neoclassicisme
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144776

Klooster van de Liefdezusters van de
Verrezen Zaligmaker

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 32 (Waasmunster)

De bestaande huizen die vanaf 1831 als nieuwe vestigingsplaats voor
de victorinnenabdij dienden, werden verbouwd en uitgebreid tot een
abdij met kapel. Architect B. Cnops maakte in 1841 plannen voor de
abdij en inplanting van de kapel. De eigenlijke opbouw van de kapel
werd pas aangevat op 13 mei 1851. Met uitzondering van de
kloosterkapel en een verbouwd 17de‐eeuws herenhuis, werden de
gebouwen gesloopt; vanaf 1979 vervangen door een nieuw klooster
naar ontwerp van architectenbureau Verbeke, Gautot & Verschueren.
In de deels ommuurde kloostertuin bevinden zich onder meer nog
twee kleine kapellen en een Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdesgrot.

heiligenbeelden 17de eeuw,
, herenhuizen, tweede helft
19de eeuw
kloosters,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en, stèles,
siertuinen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144777

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 35 (Waasmunster)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak; verbouwing van 1910 van een lagere woning met 19de‐
eeuws voorkomen.

burgerhuizen

144778

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 36 (Waasmunster)

derde kwart
Statig bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve achterhuizen,
bouwlaag onder pannen zadeldak, gebouwd in 1852 door notaris L.B. notariswoninge 19de eeuw
n
De Vuyst .

144779

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 37 (Waasmunster)

Burgerhuis met enkele classicistische kenmerken, van twee
bouwlagen onder snijdende zadeldaken, uit eind 18de of begin 19de
eeuw.

144780

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 38 (Waasmunster)

Breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen
winkels
zadeldak, wellicht teruggaand op oudere bebouwing, met begin 20ste‐
eeuwse voorgevel.

144781

Pastorie van de Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐ Waasmunster
Petrus en Paulusparochie met tuin

Waasmunster

Kerkstraat 39 (Waasmunster)

De in 1778 nieuw gebouwde pastorie ligt enigszins verwijderd van de pastorietuinen, vierde kwart
omheiningsmur 18de eeuw
kerk tussen rijhuizen en achteruitspringend ten opzichte van de
rooilijn. Bakstenen huis op rechthoekige plattegrond met vijf traveeën en, pastorieën
en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Ruime achterliggende
deels ommuurde pastorietuin.

144782

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 41 (Waasmunster)

burgerhuizen
Breed bakstenen burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak. Herhaaldelijk gewijzigde woning: volgens
kadasterarchief in 1889 gesplitst in twee woningen bij vergroting van
bestaand huis, wellicht met oudere kern van één bouwlaag.

144783

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 43 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, voorheen wellicht
met handelsfunctie. Volgens kadasterarchief in 1911 gewijzigde
oudere bebouwing.

burgerhuizen

voor WO I

144784

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 44 (Waasmunster)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw;
inwendig gewijzigd volgens bouwplan van architect F. Van Severen
van 1941.

burgerhuizen

eerste helft
19de eeuw

144785

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 45 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen
zadeldak, volgens kadasterarchief van 1880‐1881.

burgerhuizen,
gedenktekens

vierde kwart
19de eeuw

1595/1748

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper), Suys Tilman François
(Ontwerper), Verbeke Gautot &
Verschueren (Ontwerper)

voor WO I

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

classicisme

voor WO I

19de eeuw

Van Severen Frans (Ontwerper)
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144786

Huis de Neve de Roden‐d'Hanins

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 47 (Waasmunster)

144787

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

144788

Dorpswoning

Waasmunster

144789

Tekenacademie

144790

datering

stijl

achterhuizen,
Het hoofdvolume van het herenhuis telt twee bouwlagen en is
herenhuizen
samengesteld uit een parallelle voor‐ en achterbouw onder
afzonderlijke, verschillende bedaking. Dit bouwvolume kwam
duidelijk gefaseerd tot stand in de 17de en 18de eeuw, ter vervanging
van een oudere woning. Aan de tuinzijde is de woning zijdelings
geflankeerd door kleine aanbouwen beide met een tuingevel in
neostijl uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

17de eeuw,
18de eeuw

rococo

Kerkstraat 48 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, oorspronkelijk met burgerhuizen
zadeldak en minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw. Omstreeks 1920 gewijzigde voorgevel voorzien van nieuw
parement en gebogen erker boven de poort.

eerste helft
19de eeuw,
interbellum

Waasmunster

Kerkstraat 50 (Waasmunster)

Eenvoudig rijhuisje van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder dorpswoningen eerste helft
pannen zadeldak uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 51 (Waasmunster)

Het gemeentebestuur van Waasmunster werd in 1941 gevorderd om kazernes, lagere WO II
grond ter beschikking te stellen om een legergebouw te construeren scholen,
muziekscholen
voor de Duitse Wehrmacht. Het gebouw zou naast lokalen voor de
vliegeniers ook klaslokalen bevatten ter compensatie voor lokalen die
bij de bouwwerken gesloopt werden. Het zou opgevat worden als
schoolgebouw om nadien volledig als uitbreiding van de bestaande
school te kunnen dienen. De nieuwe vleugel werd haaks achter de
jongensschool opgericht in 1941‐1942 volgens bewaarde plannen
naar ontwerp van architect K. Van Namen.

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 52 (Waasmunster)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak; volgens bewaarde bouwplannen van 1840 opgericht voor
notaris De Vuyst naar ontwerp van architect B. Cnops.

burgerhuizen

tweede kwart
18de eeuw, na
WO II

144791

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 53 (Waasmunster)

Burgerhuis behorend tot de oudst bewaarde woningen in de gebogen burgerhuizen
straatwand ten westen tegenover de Onze‐Lieve‐Vrouwekerk. Rijhuis
van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak.

tweede kwart
17de eeuw

144792

Herenhuis en aanhorigheden

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 54, Marollenstraatje 8‐10
(Waasmunster)

Breed en hoog dubbelhuis van twee bouwlagen onder vernieuwde
verspringende zadeldaken, met lijstgevel van zeven traveeën, wellicht
in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw.
Uitgestrekte bijhorende achtertuin met landschappelijke aanleg. De
lange vleugel met bijgebouwen omvat een voormalige
conciërgewoning en een koetshuis met paardenstallen.

144793

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 55 (Waasmunster)

achterhuizen,
Burgerhuis behorend bij de oudst bewaarde bebouwing aldaar en
burgerhuizen
samengesteld uit twee parallelle panden. Een breedhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder pannen, uit het laatste kwart van
de 18de eeuw. Rest van zandstenen rondboogpoort. De poort
verleende toegang tot het aanleunende achterhuis van drie traveeën
onder mank pannen zadeldak tussen aandaken met vlechtingen, uit
de 17de eeuw.

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

144794

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 56 (Waasmunster)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, met verlaagde voordeur met teruggeplaatste arduinen
tussendorpel voorzien van jaartal 1801 en ruitmotieven.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

1596/1748

typologie

serpentinevijver 19de eeuw,
eerste helft
s,
conciërgewonin 18de eeuw
gen,
koetshuizen,
notariswoninge
n,
paardenstallen,
siertuinen, tuin‐
en
parkelementen,
tuin‐ en
parkbeplantinge
n

plantensoort

context

persoon

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper), Van Namen K.
(Ontwerper)

Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper)
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144795

In de Patience

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 59 (Waasmunster)

In 1779 vermelde herberg. Vrijstaande woning van twee bouwlagen
en drie traveeën onder pannen zadeldak, nu eerder met 19de‐eeuws
voorkomen.

dorpswoningen, 19de eeuw,
herbergen
vierde kwart
16de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

144796

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 61 (Waasmunster)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, uit de 19de eeuw.

burgerhuizen

144797

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 65‐67 (Waasmunster)

burgerhuizen
Breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, onder pannen
zadeldak; wellicht in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw met voorgevelafwerking uit het begin van de 20ste eeuw.

144798

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 69 (Waasmunster)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, dorpswoningen 18de eeuw
wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.

144799

Winkelhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 7 (Waasmunster)

Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, teruggaand op
een in 1873 gedeeltelijk vernieuwd ouder rijhuis; volgens
bouwaanvraag van 1932 aangepaste voorgevel, voorzien van
winkelpui in art‐decogetinte stijl.

winkels

derde kwart
19de eeuw

144800

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 71‐73 (Waasmunster)

Burgerhuis, vroeger woning met winkel, schuin tegenover de Onze‐
Lieve‐Vrouwekerk. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder pannen zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144801

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 75 (Waasmunster)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee
parallelle pannen zadeldaken. Fraaie voorgevel in neoclassicistische
stijl, wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw en mogelijk
teruggaand op ouder volume.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

144802

Tapijtenfabriek

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 77 (Waasmunster)

Tapijtenfabriek, voorheen Aurora Wilton Carpets opgericht in 1923,
sinds 1964 NV Desso. Ingeplant op een oude industriële site binnen
het dorpscentrum nabij de kerk, namelijk waar vroeger de brouwerij
van Van Hoorick gevestigd was.

gebouwen voor interbellum, na modernisme
WO II
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

144803

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 83 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën, minstens
opklimmend tot begin 19de eeuw. Het steile zadeldak met geknikte
dakoverstek evenals ankers met krul in voorgevel laten een oudere
kern of oorsprong vermoeden.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

144804

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat 87 (Waasmunster)

Burgerhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak,
teruggaand op twee woningen en minstens opklimmend tot midden
19de eeuw; na samenvoeging inwendig sterk gewijzigd.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

144806

Spaanse Poort

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat zonder nummer (Waasmunster) Spaanse Poort, overblijfsel van het gelijknamige huis, voorheen ook poorten
(bijgebouwen)
wel De Gouden Poort genaamd. Brede 17de‐eeuwse
rondboogvormige poort gevat in een zandstenen omlijsting met
kwarthol profiel, uitgespaard in een bakstenen muur met
toegevoegde rij kantelen en recent voorzien een grove bepleistering.

derde kwart
17de eeuw

144805

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Petrus en Paulus

Waasmunster

Waasmunster

Kerkstraat zonder nummer (Waasmunster) Vrijstaande kerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde tegenover een
weinig uitgesproken plein, voorheen met deels omringend kerkhof.
Een driebeukige romaanse kruiskerk van Doornikse kalksteen, werd
eind 15de‐begin 16de eeuw in laatgotische stijl verbouwd. Later
hadden nog enkele 18de‐ en 19de‐eeuwse verbouwingen plaats. Er
zijn echter ook aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een
eerste romaans eenbeukig kerkje.

17de eeuw,
18de eeuw,
19de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
eerste helft
16de eeuw

1597/1748

calvariebergen,
ommegangen,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken,
zonnewijzers

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

empire

neoclassicisme

Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper), Donay (Ontwerper),
Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper), Van Hoecke Jacques
(Ontwerper), Weyers Fernand
(Ontwerper), Wincqz Jean‐
François (Ontwerper)
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144807

Hoeve

Waasmunster

Waasmunster

Ketelboetstraat 54‐58 (Waasmunster)

Hoeve met rechthoekig erf met gedeeltelijk bewaarde enkelvoudige
omgrachting. Centraal op het erf verankerde bakstenen
boerenwoning met 19de‐eeuws voorkomen, resulterend uit
herhaaldelijke verbouwingen en wellicht minstens opklimmend tot de
17de eeuw. Lange dwarsschuur in baksteen voorheen met strodak,
heden golfplaten zadeldak.

boerenwoninge 17de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren,
bakhuizen, sites
met walgracht

144808

't Oud Hoefje

Waasmunster

Waasmunster

Koningin Astridstraat 16 (Waasmunster)

De hoeve van het langgestrekte type klimt op tot de eerste helft van
de 19de eeuw met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de
eeuw; aansluitend bedrijfsgebouw met stal en schuur, onder een
doorlopend pannen zadeldak. De hoeve vormt een zeldzaam
overblijfsel van de schaarse boerenhuisbouw op de wijk Heide.

bakhuizen,
langgestrekte
hoeven,
opgaande
bomen

eerste helft
19de eeuw

144809

Café voor beerschippers

Waasmunster

Waasmunster

Koolputten zonder nummer
(Waasmunster)

Haaks tegen de Durmedijk ingeplant breedhuis met zuidelijk
georiënteerde voorgevel; voorheen gelegen aan een beerkade en bij
een beerput. Pittoreske eenlaagse woning van het type boerenhuis
teruggaand op een minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw
bestaand huis met jongere aanpassingen.

cafés,
gemakhuisjes

eerste helft
19de eeuw

144810

Hoeve

Waasmunster

Waasmunster

Korte Heesdonkstraat 18 (Waasmunster)

eerste helft
Hoeve met voorin op het erf een als boerenhuis gebouwde woning uit bijgebouwen,
boerenwoninge 20ste eeuw
het begin van de 20ste eeuw. Landelijke woning met elementen
verwant aan de cottagestijl. Vervallen landgebouw op het achtererf n, hoeven
teruggaand op het vroegere boerenhuis.

144811

Kasteel Hof ter Spreess met park

Waasmunster

Waasmunster

Kuilstraat 11, 15 (Waasmunster)

Kasteel met voormalige kasteelhoeve en bijhorend kasteelpark in
landschappelijke stijl met dreven en gemetste hekpijlers. Landhuis
opgevat als een baksteenbouw op rechthoekige plattegrond met twee
bouwlagen van vijf traveeën en twee traveeën diep onder schilddak,
uit begin 19de of eind 18de eeuw, maar met in de kelder mogelijk
restant van een oudere constructie.

landhuizen,
dreven, vijvers,
hekpijlers,
hekken,
niskapellen,
omheiningsmur
en, private
parken

144812

Kasteelhoeve Hof ter Spreess

Waasmunster

Waasmunster

Kuilstraat 15 (Waasmunster)

Kasteelhoeve, gelegen ten zuidwesten naast het kasteel. Het haaks
ten opzichte van de straat ingeplant onderdeel van de vroegere
kasteelhoeve vervangt sinds 1855 een kleiner bijgebouw. Het
symmetrisch aangelegd langwerpig gebouw omvat een lang
voormalig boerenhuis van één bouwlaag geflankeerd door twee
uitspringende en hoger opgaande hoekpartijen van twee bouwlagen
onder schilddak.

omheiningsmur derde kwart
19de eeuw
en,
boerenwoninge
n,
kasteelhoeven,
stallen,
bakhuizen

144813

Walhoeve

Waasmunster

Waasmunster

Langenaardstraat 11 (Waasmunster)

Diep achterin gelegen boerenhuis, in 1953 vervangen door een grote
nieuwe woning naar ontwerp van architect A. Janssen. Exemplarisch
voor de vele na de Tweede Wereldoorlog geëvolueerde hoevesites
waar het traditionele boerenhuis in de jaren 1950 door een woning
met villakarakter werd vervangen. Lang bakstenen bedrijfsgebouw
met traditioneel voorkomen; wellicht al in 1946 herbouwde
dwarsschuur met stallen en wagenhuis.

gevelniskapelle na WO II
n,
boerenburgerhu
izen, hekken,
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

144814

Landhuis Het Patrijske

Waasmunster

Waasmunster

Lodewijk Mortelmansstraat 10
(Waasmunster)

Woning van toondichter Lodewijk Mortelmans, gebouwd in 1919 in gedenktekens,
landhuizen
traditionele bak‐ en zandsteenbouw en geïnspireerd op het
Waaslandse boerenhuistype; oorspronkelijk met zicht op de
Heidekapel. Ondiep voortuintje met hulsthaag grenzend aan zandweg
tegenover rij van 3 beuken.

1598/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

Janssen A. (Ontwerper)

regionalisme
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144815

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Lucien Reychlerstraat 50 (Waasmunster)

Voormalig buitengoed van textielfabrikant Lucien Reychler, volgens stallen, villa's
overlevering en oude prentbriefkaarten daterend van 1909‐1911 en (bouwkundig
erfgoed)
behorend tot de oudste villabouw op de Heide. Hoofdgebouw van
twee verdiepingen onder een steil en geknikt overstekend schilddak;
afgeknotte daknok verhoogd met ronde belvedère met balustrade of
panoramatoren.

144816

Reeks tuinwijkhuizen

Waasmunster

Waasmunster

Mantawijk 1‐13 (Waasmunster)

Onderdeel van een tuinwijk met arbeidershuizen in
eenheidsbebouwing. Volgens bouwplannen van 1951 voorzag het
ontwerp van architect P.A. Pauwels in de woonwijk Manta de bouw
van 15 woningen. Een vrij goed bewaarde rij van per 3 en 4
gegroepeerde enkelhuizen in eenvoudige baksteenbouw van twee
bouwlagen en twee traveeën.

144817

Landhuis Den Hert

Waasmunster

Waasmunster

Marktwegel 10, Oudeheerweg‐Heide 90
(Waasmunster)

Landhuis, voormalig buitenverblijf volgens kadasterarchief daterend landhuizen
van 1913‐1914, en mogelijk deels teruggaand op een kleiner huisje uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. Nu een bakstenen villaatje,
deels verankerd en met knipvoegen.

voor WO I

144820

Derde statiekapelletje van de ommegang Waasmunster
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Molenstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Derde statiekapelletje van de ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van ommegangen,
Zeven Weeën of Heikewipommegang; vervangt op aanvraag van de pijlerkapellen
pastoor sinds 1938 de derde statie van de ommegang die ingelijst aan
de voorgevel van de Heidekapel hing. Zelfde type veldkapel als de
overige van de ommegang.

interbellum

De Beule Aloïs (Ontwerper)

144819

Tweede statiekapelletje van de ommegang Waasmunster
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Molenstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Tweede statiekapelletje van de ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van ommegangen,
pijlerkapellen
Zeven Weeën of Heikewipommegang. Bakstenen veldkapelletje,
vernieuwd in 1938; ingeplant in straatbocht op onregelmatig
driezijdig perk met lage heesters en 3 jonge bomen.

interbellum

De Beule Aloïs (Ontwerper)

144818

Eerste statiekapelletje van de ommegang Waasmunster
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Molenstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Eerste statiekapelletje van de ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van ommegangen,
Zeven Weeën. Behoort tot de serie van zes dezelfde veldkapelletjes op pijlerkapellen
het traject van de ommegang tussen de parochiekerk Onze‐Lieve‐
Vrouw in het dorp en de kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën of Heidekapel.

interbellum

De Beule Aloïs (Ontwerper)

144821

Molenaarswoning

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat 28 (Waasmunster)

Waarschijnlijk aanvankelijk een molenaarshuis gebouwd in 1890 door molenaarswoni vierde kwart
19de eeuw
Felix Geltmeijer naast de bestaande houten korenwindmolen van het ngen
molenaarsgeslacht Geltmeyer. De windmolen, ook bekend als de
Nerenmolen werd afgebroken in 1928, bijhorende maalderij recent
verdwenen.

144822

Pontravehoeve

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat 2A (Waasmunster)

Na de afbraak van het kasteel omstreeks 1750 bleef het neerhof als
Pontravehoeve aanvankelijk bewaard. Nu rest nog de lange
toegangsdreef. Het huidige boerenhuis werd volgens het
kadasterarchief in 1904 opgericht maar is intussen door
renovatiewerken aangepast. Een gerecupereerde ruitvormige
natuurstenen gevelsteen met gekroond wapenschild is als enige
bouwrest van de heerlijke site bewaard.

boerenwoninge voor WO I
n,
kasteelhoeven

144826

Oorlogsgedenkteken 1940‐1945

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Oorlogsgedenkteken 1940‐1945 opgesteld binnen een in U‐vorm
omhaagd perk. Opstaande gewitte betonnen gedenksteen aan twee
vrijheidsstrijders van het geheim Belgisch leger gesneuveld op 8
september 1944; wolfskop in driehoek.

oorlogsgedenkt
ekens

144825

Sint‐Antonius van Paduakapel

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Sobere neogotische wegkapel opgericht in 1902 en gefinancierd door betreedbare
kapellen (klein
de parochianen van de wijk Ruiter; volgens bewaard plan van 1902
erfgoed)
naar ontwerp van architect H. Geirnaert.

voor WO I

144824

Wegkruis met kruisbomen

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Wegkruis, ingeplant op een met breuksteen laag ommuurd en deels wegkruisen,
kruisbomen
verhard rechthoekig hoekperceel, tevens afgezoomd met haag en
gemarkeerd door een lindeboom en meidoorn die de goede en kwade
moordenaar zouden verbeelden.

vierde kwart
19de eeuw

1599/1748

typologie

arbeiderscités,
tuinwijken

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

na WO II

Pauwels Pierre A.E. (Ontwerper)

Van Kerckhove Emmanuel
(Ontwerper)

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper)
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144823

Heilige Barbarakapel

Waasmunster

Waasmunster

Neerstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Heilige Barbarakapel, volgens opschriften aangebracht op de
buitenzijde werd de in 1756 gebouwde kapel in 1819 door Antoon
Van Hoorick herbouwd. Neoclassicistisch getinte achtzijdige
wegkapel afgedekt door tentdakje, bekroond door ijzeren kruis op
bol.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
19de eeuw

144827

Hoeve

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 207 (Waasmunster)

boerenburgerhu 19de eeuw,
Hoeve met aan de straat gelegen boerenburgerhuis van 1916;
eerste kwart
volgens bouwsporen in de achtergevel deels teruggaand op een ouder izen, hoeven,
18de eeuw
schuren
boerenhuis van één bouwlaag dat werd verhoogd en aangepast.
Links aanpalende constructie van drie traveeën, wellicht opklimmend
tot minstens begin 18de eeuw. Haaks op de straat ingeplante lange
bedrijfsvleugel vermoedelijk 19de‐eeuws.

144828

Heilige Theresiakapelletje

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 223 (Waasmunster)

Eenvoudige bakstenen pijlerkape in uitsparing van haag voortuin van pijlerkapellen
recente woning; Heilige Theresiabeeldje in beglaasde nis met
decoratief traliewerk.

144829

Villa Vogelzang met tuin

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 76 (Waasmunster)

Villa Vogelzang werd in 1913‐1914 opgericht als buitenverblijf. De
villa werd enigszins aangepast en uitgebreid door de Gentse architect
Charles Hoge, mogelijk bijgestaan door zijn zoon Gerald. De in
landschappelijke stijl aangelegde villatuin verwijst naar het
oorspronkelijke heidelandschap met bebossing.

eerste helft
hekken,
hekpijlers, villa's 20ste eeuw
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen,
afsluitingshagen

144830

Villa Myriam

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 88 (Waasmunster)

Volgens bouwaanvraag van 1935, één van drie naast elkaar
gebouwde woningen opgericht door dezelfde bouwheer. Bungalow
met plat dak en aanpalende garage van 1935‐1936.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144831

Villa Chavée‐De Coen

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 9 (Waasmunster)

Aanvankelijke fabrieksdirecteurwoning volgens kadasterarchief van directeurswonin interbellum
1929‐1930 gebouwd in opdracht van Jan Jozef Chavée nijveraar van gen
Sint‐Nicolaas. Bijhorende fabriek voor houtkrullen en mijnhout
gesticht in 1909 aan de overzijde van de straat is intussen verdwenen.
Art‐deco‐getinte villa van twee bouwlagen onder snijdend schild‐ en
wolfsdak.

144832

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 90 (Waasmunster)

Eenvoudig villaatje van 1935‐1936, volgens bouwaanvraag van 1935
één van de drie naast elkaar gelegen woningen en opgericht door
dezelfde bouwheer, namelijk samen met nummer 88 en 92.

144833

Villa Flora

Waasmunster

Waasmunster

Nijverheidslaan 92 (Waasmunster)

villa's
Villa, evenals nummer 88 en 90 volgens kadasterarchief in 1936 en
volgens bouwaanvraag van 1935 opgericht door dezelfde bouwheer. (bouwkundig
Gerenoveerde baksteenbouw van twee bouwlagen onder snijdende erfgoed)
zadeldaken; voorgevel voorheen met bepleisterde gedeelten.

144834

Vierde statiekapelletje van de ommegang
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Waasmunster

Ommegangsdreef zonder nummer
(Waasmunster)

Bakstenen veldkapelletje, vernieuwd in 1938 en ingeplant op
driehoekig perceeltje in straatbocht. Nis met polychroom plaasteren
reliëftafereel achter ingelijst glas, door beeldhouwer Aloïs De Beule.

144835

Overblijfsel vliegtuigloods

Waasmunster

Waasmunster

Oud Vliegveld 16‐18, 16/1 (Waasmunster) Overblijfsel van een voormalige vliegtuigloods van het vroegere
vliegtuigloodsen WO II
militaire hulpvliegveld van Waasmunster in gebruik tijdens 1940‐
1945; nadien nog tijdelijk gebruikt als opslagplaats voor
legervoertuigen. De contouren van een ruime rechthoekige loods zijn
nog herkenbaar.

144836

Wachtgebouw van militair hulpvliegveld

Waasmunster

Waasmunster

Oud Vliegveld 23‐27 (Waasmunster)

regionalisme,
traditioneel

plantensoort

context

persoon

Hoge Charles (Ontwerper), Hoge
Gérald (Ontwerper)

interbellum

art deco

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

ommegangen,
pijlerkapellen

interbellum

interbellum

wachterswonin WO II
Voormalig wachtgebouw aan de ingang van het vroegere militaire
hulpvliegveld, na de Tweede Wereldoorlog in gebruik als woning(en). gen
Volgens kadasterarchief werd het in oorsprong L‐vormige gebouw in
1941 in gebruik genomen en in 1963 vergroot.

1600/1748

stijl

De Beule Aloïs (Ontwerper)
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144837

Domein Baverik

Waasmunster

Waasmunster

Oud Vliegveld 57 (Waasmunster)

Het domein is opgericht door de hiëronimieten van Sint‐Niklaas als
recreatie‐ en bezinningsoord voor retraites, vormingen en
opleidingen. Het gebouw, gelegen in een groen bosrijk domein van
2,5 hectare, is ontworpen in 1965 door architect François J.T. Van de
Velde. Het recreatie‐ en bezinningsoord beslaat een onconventionele
complexe plattegrond met een halfcirkelvormig op het zuidoosten
gericht hoofdgebouw.

na WO II
religieuze
gebouwen en
complexen,
tuinbruggen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren)

144838

Domein landhuis 'Les Gobelets'

Waasmunster

Waasmunster

Oudeheerweg‐Heide 1 (Waasmunster)

parken,
Groots opgevat landhuis, landschappelijk mooi gelegen door de
landhuizen
centrale inplanting binnen een uitgestrekt en deels bebost domein
met kasteelpark. Opgericht volgens bouwplan van 1955 naar ontwerp
van architect Jean Hebbelynck, sluit het landhuis stilistisch aan bij de
toen, ook door deze ontwerper, veel toegepaste villabouw in
zogenaamde Franse stijl met kenmerken die refereren aan de
neoclassicistische en empire bouwstijl.

144839

Klooster Mariazusters van Franciscus,
bezinningscentrum Abdij Roosenberg

Waasmunster

Waasmunster

Oudeheerweg‐Heide 3 (Waasmunster)

Het nieuwe klooster werd middenin de bossen ingeplant. De
Nederlandse architect en benedictijn Dom Hans van der Laan maakte
met medewerking van zijn broer Nico in 1972‐1973 de
ontwerpplannen. Het klooster Roosenberg werd in samenwerking
met Architectenburo De Vloed gebouwd in 1973‐1975. De tijdloze
moderne bouwstijl van het kloostercomplex wordt gekenmerkt door
een grote eenvoud, een strenge rechtlijnigheid, de afwezigheid van
bogen en van bouwkundige versiersels.

144840

Gemeentelijke jongensschool van wijk
Ruiter

Waasmunster

Waasmunster

Oudeheerweg‐Ruiter 179‐181
(Waasmunster)

lagere scholen
Gemeentelijke jongensschool van de wijk Ruiter. Landelijk
wijkschooltje van één bouwlaag door de gemeente opgericht in 1867.
Aanvankelijk bestaand uit het rechthoekige aan de straat palend
hoofdgebouw, gedateerd 1867 in de sluitsteen van de voordeur.

derde kwart
19de eeuw

144841

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand

Waasmunster

Waasmunster

Oudeheerweg‐Ruiter zonder nummer
(Waasmunster)

Kleine rechthoekige wegkapel daterend uit eind 17de – begin 18de
eeuw. Eenvoudige gecementeerde baksteenbouw met schijnvoegen
onder pannen zadeldak. Verankerde voorpuntgevel bekroond door
ijzeren topkruis met IHS monogram.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

144842

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood

Waasmunster

Waasmunster

Palingstraat zonder nummer
(Waasmunster)

betreedbare
Wellicht naar vroeger model vernieuwde eenvoudige bakstenen
wegkapel met T‐vormig grondplan. In oorsprong minstens teruggaand kapellen (klein
erfgoed)
tot eind 19de eeuw.

144843

Tweegezinswoning

Waasmunster

Waasmunster

Pater Christophestraat 9‐11
(Waasmunster)

Tweegezinswoning samengesteld uit twee arbeidershuizen van twee arbeiderswonin interbellum
traveeën in spiegelbeeld, volgens kadasterarchief en bouwaanvraag gen
van 1935. Twee enkelhuizen verenigd onder geknikt pannen zadeldak
tot een alleenstaand diephuis van één bouwlaag.

144844

Landhuis kunstschilder Edmond
Verstraeten

Waasmunster

Waasmunster

Pelkemstraat 2 (Waasmunster)

Voormalig landgoed uit 1900 van kunstschilder Edmond Verstraeten,
gelegen op Sombeke. Hoog ingeplant landhuis in neostijl met uitzicht
op de dieper gelegen Durmevallei. Achter en parallel aan het
landhuis: groot bakstenen landgebouw van vroegere stallen met
remise en hooizolder.

opslagplaatsen, vierde kwart
19de eeuw,
koetshuizen,
voor WO I
landhuizen,
stallen

144845

Pelgrimshoeve

Waasmunster

Waasmunster

Pelkemstraat 76 (Waasmunster)

Hoeve met links naast de lange gekasseide oprit een lange oude
bedrijfsvleugel van verankerde en gewitte baksteen met gepikte plint.
Omlijst gevelnisje met beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw met Kind in de
blinde straatpuntgevel. Boerenhuis vervangen door alleenstaande
woning naar ontwerp van architect Kamiel van Havermaet in 1941.

WO II
stallen,
gevelniskapelle
n, hoeven,
boerenwoninge
n, hoeven

144846

Dorpswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Rivierstraat 4 (Waasmunster)

dorpswoningen eerste helft
Dorpswoning haaks ingeplant op de hoek met een korte zijsteeg.
19de eeuw,
Eenvoudig huis van één bouwlaag opklimmend tot de eerste helft van
interbellum
de 19de eeuw. Ernaast op het eind van het steegje gelegen bijhorend
diephuisje, volgens kadasterarchief van 1931.

1601/1748

datering

na WO II

begraafplaatsen na WO II
,
heiligenbeelden
,
kloosterkerken,
kloosters

stijl

plantensoort

context

persoon
Van de Velde François
(Ontwerper)

empire,
neoclassicisme

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper), van der Laan Hans
(Ontwerper), van der Laan Nico
(Ontwerper), van der Laan Rik
(Ontwerper)

na WO II

Van Havermaet Karel (Ontwerper)
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144847

Arbeiderswoning

Waasmunster

Waasmunster

Rivierstraat 54 (Waasmunster)

arbeiderswonin tweede helft
Arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag en drie traveeën met
gen
19de eeuw
afgeschuinde hoektravee, naar verluidt vroeger café. Eenvoudig
ondiep hoekhuisje met pannen zadeldak, vermoedelijk uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

144848

Arbeiderswoning

Waasmunster

Waasmunster

Rivierstraat 9 (Waasmunster)

arbeiderswonin derde kwart
Laag arbeidershuisje van één bouwlaag en drie traveeën, volgens
gen
19de eeuw
kadasterarchief gebouwd in 1864, nu in gebruik als berging bij
nummer 9. Illustratief voor het vroeger dominerende huistype binnen
het straatbeeld.

144849

Waterpomp

Waasmunster

Waasmunster

Rivierstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Gietijzeren openbare waterpomp, geïnstalleerd in 1877 voor de
bewoners zonder watervoorziening.

waterpompen

144850

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Rodendries 24 (Waasmunster)

Een van de laatste als dusdanig herkenbare lage 19de‐eeuwse kleine
woningen op het plein van de Rodendries tegenover de Sint‐
Antoniuskapel. Aanvankelijk een enkelhuisje van twee traveeën
vermoedelijk uit midden 19de eeuw. Lagere aanbouw uit eind 19de
eeuw links op straathoek.

dorpswoningen 19de eeuw

144852

Kapel Sint‐Antonius abt

Waasmunster

Waasmunster

Rodendries zonder nummer
(Waasmunster)

Sint‐Antoniuskapel uit 1628, gelegen midden op het driehoekige plein bedevaartkapell 18de eeuw,
en
tweede kwart
aan de Rodendries op een langwerpig perk deels omzoomd door
17de eeuw,
bomen en lage aanplantingen met hagen. Eenbeukige kapel op
eerste helft
rechthoekige plattegrond, vier traveeën lang en afgedekt door een
19de eeuw
leien zadeldak. De aanvankelijke kapel was slechts twee traveeën lang
en bezat een nagenoeg vierkante plattegrond. De bidplaats onderging
herhaaldelijk verbouwingen.

144853

Onze‐Lieve‐Vrouw Hulp der
Christenenkapel

Waasmunster

Waasmunster

Schietakkerstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Wegkapel opgetrokken in 1932 naast een voetweg achter een
gekasseid pleintje in een beboomde omgeving; teruggaand op een
ouder Mariakapelletje, een boomkapelletje aan een linde naast het
park van kasteel Ortegat.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144854

Villa Albert

Waasmunster

Waasmunster

Schrijbergstraat 122 (Waasmunster)

Bakstenen villa in art‐decostijl gebouwd op hoekperceel en volgens
kadasterarchief in 1929 in gebruik genomen. Aanvankelijke
constructie van één bouwlaag met symmetrische dubbelhuisaanleg
op L‐vormige plattegrond onder leien mansardedaken.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144855

Molenaarswoning

Waasmunster

Waasmunster

Sint‐Annastraat 42 (Waasmunster)

molenaarswoni interbellum
Voormalig molenerf van de Malfliets molen. Deze staakmolen met
teerlingen op molenberg zou in 1705 opgericht zijn en verdween in ngen
1926 uit het straatbeeld. Het achterin gelegen molenaarshuis werd in
1930 grotendeels vervangen door een nieuwe woning. Schuin
ingeplant alleenstaand breed burgerhuis van twee bouwlagen en drie
traveeën onder pannen zadeldak.

144856

Romp van Franckesmolen

Waasmunster

Waasmunster

Sint‐Annastraat zonder nummer
(Waasmunster)

Sterk ingekorte, lege romp van een stenen oliewindmolen, type
bovenkruier (grondzeiler), die al in 1830 bestond en gekend staat als
Franckesmolen of Molen van Sint‐Anna.

144858

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 12 (Waasmunster)

villa's
Klein landhuis met omringende tuin, gelegen binnen de ruime
omgeving van de Sint‐Rochuskerk van Sombeke. Voorname landelijke (bouwkundig
erfgoed)
woning in neostijl geïnspireerd op de traditionele bak‐ en
zandsteenbouw, opgericht in 1909.

voor WO I

144857

Schandpaal

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 12 (Waasmunster)

Schandpaal van de heerlijkheid Sombeke. Links opgesteld in de
schandpalen
voortuin van woning nummer 12. Oorspronkelijke standplaats niet
met zekerheid bekend, doch er wordt aangenomen dat de schandpaal
zoals gebruikelijk stond opgesteld tegenover de kerk en de vierschaar,
dit was voor Sombeke op Sombekedries. Arduinen schandpaal op de
voet van de bekroning voorzien van jaartal 1699 en staand op een
brede achthoekige getrapte basis met drie treden.

vierde kwart
17de eeuw

1602/1748

typologie

windmolens

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

Pieters André (Ontwerper)

interbellum

art deco

eerste helft
19de eeuw

eclecticisme
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144859

Lagere school van wijk Sombeke

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 2 (Waasmunster)

Huidige vrije gemengde basisschool Sint‐Franciscus, teruggaand op de lagere scholen
in 1880 gebouwde katholieke lagere meisjesschool van de wijk
Sombeke. Aan de straat en lager gelegen aanvankelijk dorpsschooltje,
werd gebouwd in 1882 en vergroot in 1889. Langwerpig rechthoekig
schoolgebouw van één bouwlaag en zeven traveeën onder nieuw
pannen zadeldak.

144860

Villa Celina

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 35 (Waasmunster)

Bescheiden bakstenen villa uit 1896, bestaand uit een éénlaags
volume, mogelijke rest van een ouder boerenhuis en een haaks links
aanleunend vooruitspringend volume met twee bouwlagen van twee
traveeën diep onder een overstekend pannen zadeldak.

144861

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 7 (Waasmunster)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, gebouwd in 1936, met dorpswoningen interbellum
eenvoudige bakstenen lijstgevel verlevendigd door de verwerking van
gesinterde baksteen onder meer voor plint, getande puilijst en in de
bogen.

144862

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Smoorstraat 9 (Waasmunster)

Half vrijstaand enkelhuis; spiegelbeeld van nummer 7 doch houtwerk dorpswoningen interbellum
deels vervangen.

144863

Twee gekoppelde arbeiderswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries 16‐17 (Waasmunster)

Twee gekoppelde arbeidershuisjes uit het interbellum. Enkelhuizen
van twee traveeën met lagere bovenverdieping onder pannen
zadeldak van 1935‐1936.

arbeiderswonin interbellum
gen

144864

Café De Vier Eemers

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries 22 (Waasmunster)

Typisch dorpscafé van omstreeks 1900, gelegen naast de Sint‐
Rochuskerk van Sombeke. Verankerde bakstenen hoekhuis van twee
bouwlagen onder een half schilddak.

cafés

144865

Dorpswoning

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries 24 (Waasmunster)

Dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën onder haakse
zadeldaken, wellicht een omstreeks 1900 aangepast bestaand
dorpshuis.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

144866

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries 3 (Waasmunster)

Burgerhuis met eclectische inslag van 1892‐1893 in omringende tuin burgerhuizen,
hekken,
met hoog ijzeren hekwerk als voortuinafsluiting. Schuin ingeplant
siertuinen
breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen
zadeldak tussen zijtrapgevels.

vierde kwart
19de eeuw

144867

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries 4 (Waasmunster)

Burgerhuis met interbellum voorgevel, gelegen aan de straat.
Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder
pseudomansardedak, volgens bouwaanvraag en kadasterarchief
bestaande woning van 1890 in 1939 verhoogd, vergroot en met
nieuwe voorgevel naar ontwerp van architect A. D'Hooge.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

144869

Kerkhof van Sombeke

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries zonder nummer
(Waasmunster)

Kerkhof, opgericht na schenking in november 1888 aan de kerkfabriek
door de familie De Brabander van een stuk land achter de kerk van
Sombeke. Een gekasseid pad links opzij van de kerk leidt naar het
hoger gelegen grotendeels omhaagde kerkhof met ijzeren
toegangshek in de as van het koor. Een axiaal grindpad leidt naar het
centraal staande hardstenen grafmonument van de familie De
Brabander. Op het kerkhof ligt de kunstschilder Edmond Verstraeten
begraven.

hagen, hekken, vierde kwart
19de eeuw, na
kerkhoven,
WO II
funeraire
constructies

144868

Parochiekerk Sint‐Rochus

Waasmunster

Waasmunster

Sombekedries zonder nummer
(Waasmunster)

De proosdijkapel uit 1642 werd in 1888 verheven tot parochiekerk en parochiekerken tweede kwart
kort daarna aanzienlijk vergroot naar de plans van architect Modeste
17de eeuw,
De Noyette. Bij de vergroting werd het koor afgebroken en werd de
vierde kwart
kerk voorzien van een uitspringend transept, aangebouwde
19de eeuw
sacristieën en een nieuw koor. De oude sacristie werd als doopkapel
ingericht. In 1890 werd het houten klokkentorentje vervangen door
een stenen toren.

1603/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
De Noyette Modeste (Ontwerper)

vierde kwart
hekken,
hekpijlers, villa's 19de eeuw
(bouwkundig
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

D'Hooge August (Ontwerper)

Van Ranst Frans (Uitvoerder)

barok

De Noyette Modeste (Ontwerper),
Staes Frans (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper)
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144870

Pastorie van de Sint‐Jan‐Baptistparochie
met tuin

Waasmunster

Waasmunster

Sousbeekstraat 101 (Waasmunster)

Pastorie uit 1877, gelegen binnen een grote beboomde, deels
ommuurde en deels omhaagde tuin ten oosten van de in dezelfde
periode opgerichte Sint‐Jan‐Baptistkerk. Kerk en pastorie kwamen tot
stand onder impuls van onderpastoor A. Rubbens van Waasmunster
centrum. Bewaarde plannen van 1876 voor de neogotische pastorie,
evenals de kerk toegeschreven aan ingenieur‐architect Arthur
Verhaegen uit Gent.

afsluitingshagen vierde kwart
19de eeuw
, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
stallen,
pastorietuinen

neogotiek

Verhaegen Arthur (Ontwerper)

144871

Parochiekerk Sint‐Jan‐Baptist

Waasmunster

Waasmunster

Sousbeekstraat 103 (Waasmunster)

Landelijke neogotische kerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde op parochiekerken vierde kwart
19de eeuw
een lichte verhevenheid. De plannen voor de nieuw te bouwen
Ruiterskerk zouden getekend zijn door ingenieur‐architect Arthur
Verhaegen uit Gent; waarschijnlijk gebeurde dit evenals die van de
pastorie in 1876. De slanke kerk is een mooi voorbeeld van sobere
Sint‐Lucasneogotiek geïnspireerd op de 13de‐eeuwse Brugse gotiek.

neogotiek

Forceville Joannes Thomas
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Verhaegen
Arthur (Ontwerper)

144872

Parochieschooltje met kloosterhuis

Waasmunster

Waasmunster

Sousbeekstraat 105 (Waasmunster)

Voormalige lagere meisjesschool met kloosterhuis van Ruiterskerk.
Het aanvankelijke parochieschooltje van één bouwlaag werd op
initiatief van onderpastoor A. Rubbens gebouwd in 1880. De school
werd van 1881 tot 1965 bediend door de zusters van de Heiligen
Herten van Jezus en Maria te Ninove. In 1904‐1906 verhoogd met een
bovenverdieping. Nog uitgebreid met schoollokalen in 1929 aan de
achterzijde.

144873

Brouwerswoning

Waasmunster

Waasmunster

Sousbeekstraat 46 (Waasmunster)

Minstens sinds begin 19de eeuw bestaande hoeve met brouwerij. Nu brouwerswonin 19de eeuw,
vierde kwart
gen, hekken,
blijft enkel de brouwerswoning over. Schuin ten opzichte van de
18de eeuw
hekpijlers
straat en in een tuin schuilgaand boerenburgerhuis van zeven
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak gedateerd 1798.
Bouwkundige details wijzen echter op een in de tweede helft van de
19de eeuw aangepaste woning.

144874

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Sousbeekstraat 90 (Waasmunster)

Burgerhuis ingeplant tegenover de parochiekerk. Breed bakstenen
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1877.

144875

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Spoorwegstraat 10‐12 (Waasmunster)

burgerhuizen
Aanvankelijk een dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak met eclectisch getinte voorgevel, volgens
kadasterarchief van 1909‐1910. Het rechts aansluitend poortgebouw
werd later verhoogd met bovenverdieping tot doorlopende lijstgevel.

voor WO I

144876

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Spoorwegstraat 14 (Waasmunster)

Burgerhuis van het type diephuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief van 1906.

burgerhuizen

voor WO I

144877

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 113 (Waasmunster)

Burgerhuis in modernistische stijl uit 1933. Originele bakstenen
lijstgevel uitgevoerd in verschillende metselverbanden die de gevel
verlevendigen doch vooral de geometrische gevelcompositie en het
samenspel van horizontale en verticale vormen accentueert,
waardoor de constructie stilistisch bij het romantisch kubisme
aanleunt.

burgerhuizen

interbellum

144878

Burgerhuis

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 135 (Waasmunster)

Vrijstaand burgerhuis met voortuintje, opgericht volgens bouwplan burgerhuizen
van 1936 naar ontwerp van architect R. Bailliu. Woning van twee
traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak. Bakstenen
lijstgevel met eigentijds materiaalgebruik en een strakke vormgeving
aansluitend bij de modernistische stijl.

interbellum

1604/1748

gevelniskapelle
n, hekpijlers,
kloosters,
lagere scholen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw

modernisme

Bailliu R. (Ontwerper)
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144879

Bareelwachtershuis

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 140 (Waasmunster)

derde kwart
baan‐ en
Voormalig bareelwachtershuis naast de spoorwegovergang van de
lijn Sint‐Niklaas‐Dendermonde aangelegd in 1873. Schuin ten opzichte seinwachterswo 19de eeuw
van de straat alleenstaande woning, gelegen op een geplaveid perceel ningen
omheind door typische opengewerkte betonnen afsluiting.
Aanvankelijk een lager en kleiner huisje, volgens kadasterarchief
gebouwd in 1874, vergroot in 1913 en wellicht nog eind de jaren
1920.

144880

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 17 (Waasmunster)

Half vrijstaand villaatje met voortuin, uit de jaren 192. Hoofdvolume
met verhoogde begane grond van twee traveeën onder kunstleien
mansardedak; rechts een achter inspringende poorttravee met
bovenverdieping onder laag dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

144881

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 2 (Waasmunster)

Kleine villa met voortuintje, bouwaanvraag van 1928 ingediend door
aannemer Julien Draps, volgens kadasterarchief in 1930 in gebruik
genomen. Bakstenen enkelhuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder leien zadeldak. Opvallend pittoresk uitgevoerde
voorgevel met deurportiek en overdekt balkon en andere eveneens
gewitte elementen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

144882

Twee gekoppelde dorpswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 20‐22 (Waasmunster)

Ensemble van twee gekoppelde rijhuizen met spiegelbeeldschema,
gebouwd in 1939, volgens bouwplan naar ontwerp van architect
Karel Van Havermaet. Enkelhuizen van twee bouwlagen onder
zadeldak. Lijstgevel met een strakke structuur en een symmetrisch
eenheidsconcept, door zijn decoratieve aspecten nog aansluitend bij
de art‐decostijl.

dorpswoningen interbellum

144883

Villa Zonneweelde

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 65 (Waasmunster)

Villa van 1928, gelegen in omhaagde beboomde tuin. Villa met sober villa's
en vrij authentiek voorkomen, telt twee bouwlagen onder afgewolfd (bouwkundig
erfgoed)
leien schilddak.

144884

Twee gekoppelde arbeiderswoningen

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 95‐97 (Waasmunster)

Twee gekoppelde arbeiderswoningen met verharde voortuintjes
omheind door buisleuningen, volgens kadasterarchief van 1928.
Enkelhuisjes met spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

144885

Arbeiderswoning

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat 99 (Waasmunster)

Arbeiderswoning van twee traveeën en twee bouwlagen met pannen arbeiderswonin interbellum
zadeldak, volgens bouwaanvraag en kadasterarchief van 1930. Rijhuis gen
met omhaagd voortuintje.

144886

Vijfde statiekapelletje van de ommegang
van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën

Waasmunster

Waasmunster

Stationsstraat zonder nummer
(Waasmunster)

Vijfde statiekapelletje van de ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Zeven Weeën of Heikewipommegang. Bakstenen veldkapelletje,
vernieuwd in 1938; ingeplant op driehoekig graspleintje aan de
straathoek.

ommegangen,
pijlerkapellen

144887

Schoolhuis van gemeenteschool wijk
Sombeke

Waasmunster

Waasmunster

Veldstraat 2 (Waasmunster)

Schoolhuis van de gemeentelijke lagere jongensschool van de wijk
Sombeke, samen opgericht in 1949 naar ontwerp van architect
Charles de Lestré. Vrijstaand schoolhuis schuin ingeplant met de
voorgevel gericht naar Sombekedries; ommuurde achtertuin
grenzend aan de speelplaats.

omheiningsmur na WO II
en,
onderwijzerswo
ningen

144888

Gemeentelijke lagere jongensschool van
wijk Sombeke

Waasmunster

Waasmunster

Veldstraat 4 (Waasmunster)

Gemeentelijke lagere jongensschool van de wijk Sombeke, samen met lagere scholen
het schoolhuis opgericht in 1949 naar ontwerp van architect Charles
de Lestré. Vervangt de in 1940 door oorlogsschade vernielde
jongensschool van 1896 op dezelfde locatie.

144889

Kapelletje van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Sombeke met lindeboom

Waasmunster

Waasmunster

Veldstraat zonder nummer (Waasmunster) Kleine pijlerkapel onder een linde in een straatbocht. In 1950
gebouwd door vrouwenbond; naar verluidt in 2005 herbouwd.

1605/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Van Havermaet Karel (Ontwerper)

interbellum

arbeiderswonin interbellum
gen

pijlerkapellen,
kapelbomen

interbellum

na WO II

na WO II

De Beule Aloïs (Ontwerper)

de Lestré Charles (Ontwerper)

de Lestré Charles (Ontwerper)
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datering

144890

Huis ten Toren

Waasmunster

Waasmunster

Vierschaar 17 (Waasmunster)

Aan het dorpsplein beeldbepalend vrijstaand herenhuis met nog
herkenbare oude kern minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 17de eeuw. L‐vormig herenhuis van twee bouwlagen onder
schilddaken met vooraanzicht typerend voor een midden 19de‐
eeuwse herenhuis. Vertoont twee lijstgevels met aansluitende
registers van hoge rechthoekige muuropeningen; zes venstertraveeën
aan de straatzijde en kortere zijgevel.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

derde kwart
19de eeuw,
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

144891

Notariswoning

Waasmunster

Waasmunster

Vierschaar 19‐21 (Waasmunster)

notariswoninge derde kwart
Herenhuis, voorheen bewoond door notarisfamilie Joos, heden
19de eeuw
gesplitst in twee woningen. Volgens kadasterarchief verbouwing van n
1863 van twee woningen tot één geheel. Hoofdvolume van twee en
een halve bouwlaag telt zeven traveeën met links een lagere annex
van anderhalve bouwlaag en drie traveeën. Haaks achter het huis
ingeplant bakstenen koetshuis en stallen onder pannen zadeldak.

144892

Herenhuis

Waasmunster

Waasmunster

Vierschaar 6 (Waasmunster)

Dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van vijf traveeën
en twee bouwlagen onder kunstleien zadeldak. Statige gewitte
lijstgevel in rococostijl, nu met cementbekleding. Sterk verhoogde
begane grond en licht vooruit springende middenrisaliet van drie
traveeën bekroond door een driehoekig fronton doorbroken met
lunet.

144893

Oorlogsmonument

Waasmunster

Waasmunster

Vierschaar zonder nummer
(Waasmunster)

Oorlogsmonument ter herdenking van de gesneuvelden en
oorlogsgedenkt interbellum
opgeëisten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog opgericht in 1922. ekens

144894

Villa

Waasmunster

Waasmunster

Vlaszakstraat 17 (Waasmunster)

Villa in baksteenbouw met sober voorkomen, gebouwd omstreeks
1940. Diephuis van één bouwlaag waarvan het lange hoofdvolume
met brede voorpuntgevel onder zadeldak; links opzij een korte haakse
vleugel. Tegen de achtergevel aansluitende lagere stallen. Voortuin
met smal tuinpad en een brede oprit, beide met laag decoratief
ijzeren hek in een raamwerk van buizen.

144895

Sint‐Antoniuskapel

Waasmunster

Waasmunster

Wareslagedreef zonder nummer
(Waasmunster)

Huidige wegkapel gebouwd in 1901 op aanvraag van de abdis van de betreedbare
kapellen (klein
Roosenbergabdij Aloisia De Cock, hersteld in 1976. Eenvoudig
erfgoed)
neogotisch bakstenen kapelletje op rechthoekige plattegrond en
afgedekt met zadeldak.

144896

Boerenarbeiderswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Akkerstraat 7 (Wachtebeke)

Boerenarbeiderswoning in omhaagde tuin met ijzeren toegangshek.
Laag dubbelhuisje van twee traveeën onder zadeldak uit de 19de
eeuw.

144897

Molenaarshuis en maalderij

Wachtebeke

Wachtebeke

Axelsvaardeken 27 (Wachtebeke)

tweede helft
maalderijen,
Voormalig molenaarshuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak gebouwd in 1852. Verankerde en bepleisterde lijstgevel met molenaarswoni 19de eeuw
ngen
rechthoekige vensters en deur. Aan de straat palende maalderij
gebouwd circa 1880 als stoommaalderij. Met de achterzijde tegen de
molenberg aangebouwd rechthoekig bakstenen gebouw onder mank
zadeldak.

144898

Directeurswoning en wegkapel

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 21, 21A (Wachtebeke)

Directeurswoning van het klooster van de zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo. Neogotisch getint huis van 1902 met voortuin
afgesloten door ijzeren hek en links begrensd door Heilige
Antoniuskapel op rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak,
daterend van circa 1913.

144899

Herenhuis in Lodewijk XVI‐stijl

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 31C (Wachtebeke)

Midden 18de‐eeuws herenhuis in Lodewijk XV‐stijl., sinds 1933 in het herenhuizen
bezit van het aanpalende klooster. Dubbelhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak.

1606/1748

herenhuizen

tweede helft
18de eeuw

stijl

rococo

neogotiek

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen,
hagen

voor WO I
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
directeurswonin
gen
tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

context

persoon
Cnops Bernard Joseph
(Ontwerper)

hekken, stallen, WO II
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

plantensoort

classicisme
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144900

Pastorie Sint‐Catharinaparochie met tuin

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 35 (Wachtebeke)

pastorietuinen, 18de eeuw,
De pastorie met aansluitende tuin werd in 1869 gebouwd naar de
derde kwart
plannen van architect Edmond de Perre‐Montigny op een oudere site. pastorieën,
tuinpaviljoenen 19de eeuw
Vermoedelijk werden onderdelen hergebruikt in de nieuwe
constructie en het tuinpaviljoen. In 1892 werd de pastorie vergroot
met bijgebouwen. Het bakstenen dubbelhuis telt vijf traveeën en
twee bouwlagen onder een schilddak.

144901

Herenhuis Stevelinck met park

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 38 (Wachtebeke)

Groot herenhuis met bijbehorend, voornamelijk achterliggend
beboomd park. Onderkelderd breedhuis van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder pseudomansardedak, gebouwd circa 1844 op de
plaats van een kleinere woning. Monumentaal uitgewerkte voorgevel
in neo‐Lodewijk XVI‐stijl. In de tuin, vierkant bakstenen
duiventorentje onder zinken tentdak met windhaan.

tweede kwart
landhuizen,
private parken, 19de eeuw
duivenverblijve
n,
notariswoninge
n

neoclassicisme

144902

Parochiekerk Sint‐Catharina

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 47 (Wachtebeke)

Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk
daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen
omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes
met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van
architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor
een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914‐18.

oorlogsgedenkt 15de eeuw,
16de eeuw
ekens,
parochiekerken,
Heilig
Hartbeelden,
omheiningsmur
en

gotiek

De Beule Aloïs (Ontwerper),
Forceville Joannes Thomas
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Lefebure
Albert (Ontwerper), Minard Louis
(Ontwerper), Valcke Henri
(Ontwerper), Van Mossevelde A.
(Ontwerper), Van Wassenhove
Frans (Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)

144903

Oude Vierschaar

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 54 (Wachtebeke)

Hoekhuis van één hoge bouwlaag onder zadeldak in regionale
barokstijl, van 1579, gebouwd door de heer della Faille als
vierschaargebouw van het Ambacht Assenede. Bak‐ en
zandsteenbouw met voortrapgevel van 9 treden en topstuk.

gerechtsgebou
wen

vierde kwart
16de eeuw

barok

Bressers Adrien (Ontwerper)

144904

Gemeentehuis van Wachtebeke

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp 61 (Wachtebeke)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder
schilddak, gebouwd circa 1868, met gecementeerde lijstgevel in
afgevlakte bossage op de begane grond, uitspringend deurrisaliet en
hoekpilasters.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

144906

Grenspaal uit 1770

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp zonder nummer (Wachtebeke)

grenspalen
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd
overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de
grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciën of
de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke
Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde
Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die
lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een
afgeknotte geprofileerde top.

144905

Tuinkapel van de zusters van de Heilige
Vincentius à Paulo

Wachtebeke

Wachtebeke

Dorp zonder nummer (Wachtebeke)

Roodgeschilderde neogotisch getinte rechthoekige bakstenen
tuinkapel van drie traveeën met polygonale sluiting onder leien
zadeldak, gebouwd in 1873.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw

144907

Rustoord De Mey

Wachtebeke

Wachtebeke

Godshuisstraat 15 (Wachtebeke)

Burgerlijk godshuis opgericht met het legaat van J.C. en Fr. A. De Mey
volgens testament van 1844, uitgevoerd in 1863. Nieuw gebouw
ontworpen door architect E. de Perre‐Montigny, betrokken in 1866.
Hoofdgebouw op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen op
kelderverdieping en negen traveeën onder schilddak. Links in
voortuin, wegkapel gebouwd in de jaren 1970 ter vervanging van een
kapelletje opgericht in 1841.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
rusthuizen,
godshuizen

na WO II, derde
kwart 19de
eeuw, tweede
kwart 19de
eeuw

144908

Personeelswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Kalve 77 (Wachtebeke)

Alleenstaand hoekhuis in omhaagde tuin, naar verluidt vroegere
dienstwoning van het verdwenen zogenaamd Kasteel Poullier.
Bakstenen huis van anderhalve bouwlaag onder overstekend
schilddak, van circa 1898.

personeelswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw

1607/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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144909

Kalvebrug

Wachtebeke

Wachtebeke

Kalvebrug zonder nummer (Wachtebeke)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. De brug
dateert uit het interbellum en werd circa 1945 hersteld en
gedeeltelijk vernieuwd na oorlogsschade.

bruggen

interbellum

144910

Boerenwoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Kerkstraat 37 (Wachtebeke)

boerenwoninge tweede helft
Aan de straat palende boerenwoning, heden met gecementeerde
19de eeuw
voorgevel van vijf traveeën en één hoge bouwlaag onder zadeldak, uit n
de tweede helft van de 19de eeuw.

144911

Dorpswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Langelede 94 (Wachtebeke)

dorpswoningen 19de eeuw
Tegenover de Katelijnebrug ingeplant dorpshuis, mogelijk een
vroegere herberg, deels verscholen achter twee linden. Diephuis met
één bouwlaag en drie traveeën onder vooraan afgewolfd zadeldak, uit
de 19de eeuw.

144912

Boerenwoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Langelede 99 (Wachtebeke)

boerenwoninge vierde kwart
Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak met vlechtingen in
18de eeuw,
zijpuntgevels, opklimmend tot circa 1800, waarschijnlijk aangepast in n
eerste kwart
1905.
19de eeuw

144913

Olieslagerij Van Pottelberghe

Wachtebeke

Wachtebeke

Meersstraat 54 (Wachtebeke)

Olieslagerij Van Pottelberghe, aan de zuidelijke oever van de
Moervaart, rechts palend aan het woonhuis. Hoge bakstenen
constructie onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Oorspronkelijk geflankeerd door lagere annex onder lessenaarsdak.

144914

Olieslagershuis

Wachtebeke

Wachtebeke

Meersstraat 56 (Wachtebeke)

directeurswonin derde kwart
Olieslagershuis aan de zuidoever van de Moervaart. Woonhuis met
19de eeuw
gen, hekken,
omsloten voortuin voorzien van ijzeren hekken tussen betonnen
hekpijlers
pijlers en begrenzende bakstenen muur rechts. Breedhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van
de 19de eeuw.

144915

Overledebrug

Wachtebeke

Wachtebeke

Meersstraat zonder nummer
(Wachtebeke)

De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien. Brug uit het
interbellum, hersteld en gedeeltelijk vernieuwd circa 1945 na
oorlogsschade.

144916

Bedrijfsgebouw van hoeve

Wachtebeke

Wachtebeke

Molenhoek 9 (Wachtebeke)

19de eeuw
Links, op het achtererf, gewit bakstenen 19de‐eeuws bedrijfsgebouw bijgebouwen,
hoeven,
onder zadeldak met spitsboogvormige gevelnis met Heilig
gevelniskapelle
Jozefbeeldje.
n

144918

Reeks arbeiderswoningen

Wachtebeke

Wachtebeke

Molenstraat 18‐26 (Wachtebeke)

Huizenblok gelijkaardig aan nummers 2‐12 met geschilderde
gecementeerde lijstgevel en gemarkeerd centraal deurrisaliet.
Nummer 22 met booglijsten met geglazuurde tegels en boogvelden
met bloemenfries.

arbeiderswonin
gen

144917

Reeks arbeiderswoningen

Wachtebeke

Wachtebeke

Molenstraat 2‐12 (Wachtebeke)

Huizenblok met enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen
volgens repeterend schema, onder schilddak. Witgeglazuurd
bakstenen parement met bruine horizontale banden op
gecementeerde plint.

arbeiderswonin
gen

144919

Reeks arbeiderswoningen

Wachtebeke

Wachtebeke

Molenstraat 28‐40 (Wachtebeke)

Huizenblok gelijkaardig aan nummers 18‐26 onder plat dak. In
oorsprong volledig bepleisterde voorgevel, verticaal geleed door
lisenen.

arbeiderswonin
gen

144920

Brug over de Langelede

Wachtebeke

Wachtebeke

Oudeburgse Sluis zonder nummer
(Wachtebeke)

Brug over de Langelede op drie bakstenen rondboogvormige
openingen, gedateerd 1775.

bruggen

derde kwart
18de eeuw

144921

Schoolgebouw

Wachtebeke

Wachtebeke

Overslag 1 (Wachtebeke)

Eenvoudig bakstenen schoolgebouw uit 1904, van twee bouwlagen
onder zadeldak.

lagere scholen

voor WO I

1608/1748

oliefabrieken

bruggen

tweede helft
19de eeuw

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
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Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboorte Wachtebeke

Wachtebeke

Overslag 39 (Wachtebeke)

Georiënteerde kerk met omgevend kerkhof. Noordelijk deel van de
omringende bakstenen kerkhofmuur voorzien van zeven kapellen met
beeldengroep in nis gewijd aan de Zeven Weeën van Onze‐Lieve‐
Vrouw, volgens herinneringssteen opgebouwd in 1927. Mariagrot
achter de kerk van 1925.

calvariebergen,
kerkhoven,
Mariagrotten,
omheiningsmur
en,
ommegangen,
parochiekerken,
kapellen (klein
erfgoed),
kerkwegen

eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

144924

Grenspaal uit 1770

Wachtebeke

Wachtebeke

Overslag zonder nummer (Wachtebeke)

grenspalen
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd
overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de
grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciën of
de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke
Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde
Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die
lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een
afgeknotte geprofileerde top.

derde kwart
18de eeuw

144923

Grenspaal uit 1770

Wachtebeke

Wachtebeke

Overslag zonder nummer (Wachtebeke)

grenspalen
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd
overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de
grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciën of
de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke
Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde
Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die
lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een
afgeknotte geprofileerde top.

derde kwart
18de eeuw

144925

Grenspaal uit 1770

Wachtebeke

Wachtebeke

Overslagdijk zonder nummer
(Wachtebeke)

grenspalen
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd
overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de
grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciën of
de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke
Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde
Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die
lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een
afgeknotte geprofileerde top.

derde kwart
18de eeuw

144926

Grenspaal uit 1770

Wachtebeke

Wachtebeke

Papdijk zonder nummer (Wachtebeke)

grenspalen
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd
overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de
grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciën of
de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke
Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde
Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die
lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een
afgeknotte geprofileerde top.

derde kwart
18de eeuw

144927

Boerenwoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Peene 1 (Wachtebeke)

Boerenerf met vooraan gebouwd woonhuis van drie traveeën onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

144928

Hoeve

Wachtebeke

Wachtebeke

Peene 20 (Wachtebeke)

Bakstenen hoeve uit de 19de eeuw op omheind en met gras begroeid boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
erf. Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak met getoogde
stallen
muuropeningen. Ten westen, ruime stallen onder overstekend
zadeldak.

1609/1748

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Roelandt Louis
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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144929

Jachtwachterswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Peene 42 (Wachtebeke)

Jachtwachterswoning, oorspronkelijk afhangend van het verdwenen
Kasteel Poullier. Bakstenen dubbelhuisje van één bouwlaag en drie
traveeën onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw. Broodbakoven in de
achterliggende bakstenen stallen.

voor WO I
bakovens,
boswachterswo
ningen, stallen

144930

Herenhoeve

Wachtebeke

Wachtebeke

Peene 5, 5A (Wachtebeke)

Voormalige herenhoeve, vroeger toebehorend aan en bewoond door
leden van de familie Pouillier. Hoeve met losse bestanddelen, vroeger
ook dienstig als stoeterij. Voorin gelegen villa en achterin vroegere
personeelswoning met aansluitende stallen.

voor WO I, na
hoeven,
paardenstallen, WO II
personeelswoni
ngen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

144931

Conciërgewoning bij kasteel Puyenbrug

Wachtebeke

Wachtebeke

Puyenbrug 3 (Wachtebeke)

Conciërgewoning behorend bij Kasteel Puyenbrug, gebouwd in het
kasteelpark aan de straatzijde. L‐vormig huis met één bouwlaag
onder overstekende snijdende zadeldaken, daterend van circa 1883.

conciërgewonin vierde kwart
gen
19de eeuw

144932

Kasteeldomein Puyenbrug

Wachtebeke

Wachtebeke

Puyenbrug 5 (Wachtebeke)

Eclectisch getint kasteel met neorenaissance‐inslag middenin een
park met deels bewaarde vijver en omgrachting, gebouwd in 1881 ter
vervanging van een vroeger buitenhuis. Ten noorden, oranjerie uit het
tweede kwart van de 19de eeuw, gelegen achter waaiervormig
ommuurde moestuin. Ten oosten van het kasteel gelegen ijskelder.
Ten noorden en ten noordoosten, bewaarde bijbehorende bossen en
rechtlijnige dreven.

bruggen,
dreven, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
landhuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
serres,
walgrachten,
serpentinevijver
s, private
parken

144933

Restant van Westmeersmolen

Wachtebeke

Wachtebeke

poldermolens,
Puyenbrug zonder nummer (Wachtebeke) Ruïne van een stenen grondzeiler, Westmeersmolen genaamd,
gelegen ten westen van de Puyenbrug, ten noorden van de Zuidlede. windmolens
Deze molen was in 1819 opgetrokken als een ronde bakstenen
poldermolen, zowel voor de afwatering als voor de bevloeiing van de
omgevende landerijen door middel van een scheprad.

144934

Boerenburgerhuis

Wachtebeke

Wachtebeke

Schoolstraat 2 (Wachtebeke)

boerenburgerhu eerste helft
Boerenburgerhuis, naar verluidt vroeger tweegezinswoning en
19de eeuw,
pastorie van Overslag. Naar het zuidwesten georiënteerd woonhuis izen, schuren,
vierde kwart
stallen
van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de
19de eeuw
eeuw. Ten zuidwesten achter mestvaalt: bakstenen dwarsschuur met
stallen onder zadeldak uit eind 19de eeuw.

144935

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Geboorteparochie met tuin

Wachtebeke

Wachtebeke

Schoolstraat 5 (Wachtebeke)

Pastorie van de parochie Overslag, gelegen in deels ommuurde
beboomde tuin. Een kerkwegel leidt van de pastorie naar de kerk van
Overslag. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, van 1859. Rechts aansluitende bakstenen
parochiekring Heilig Hart volgens opschrift gevelsteen in de rechter
zijpuntgevel van 1934.

144936

Gemeenteschool

Wachtebeke

Wachtebeke

Schoolstraat 7 (Wachtebeke)

Gemeenteschool van Overslag, volgens gevelsteen in rechter zijgevel lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
van 1862 en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect
Edmond de Perre. Bakstenen schoolhuis van drie en twee bouwlagen ningen
onder zadeldak.

144937

Boerenwoning van hoeve Sint‐Elooi

Wachtebeke

Wachtebeke

Sint‐Elooipolder 7 (Wachtebeke)

Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak met jaarankers 1799
op rechter zijpuntgevel. Naar het zuiden georiënteerde verankerde
bakstenen erfgevel op gecementeerde plint.; enig bewaard gebouw
van de oorspronkelijke hoeve.

boerenwoninge vierde kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

144938

Bareelwachterswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Stationsstraat 105 (Wachtebeke)

Voormalig bareelwachtershuisje. Eenvoudig bakstenen breedhuisje
van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder overstekend
pannen zadeldak, van circa 1880.

vierde kwart
baan‐ en
seinwachterswo 19de eeuw
ningen

1610/1748

datering

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

eerste kwart
19de eeuw

pastorietuinen, derde kwart
omheiningsmur 19de eeuw,
en, pastorieën, interbellum
parochiezalen

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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144939

Hoeve met losse bestanddelen

Wachtebeke

Wachtebeke

Walderdonk 15 (Wachtebeke)

Vroeger omgrachte hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt
reeds bestaand in de 17de eeuw. Boerenburgerhuis achter omhaagde
moestuin, met ijzeren voetgangershek tussen vierkante gemetste
pijlers, axiaal tegenover de toegangsdeur.

17de eeuw,
niskapellen,
boerenburgerhu vierde kwart
18de eeuw
izen,
moestuinen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

144940

Brouwerswoning

Wachtebeke

Wachtebeke

Walderdonk 23‐25 (Wachtebeke)

Lager dan het huidige straatniveau gelegen breedhuis van acht
traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, minstens uit de eerste
helft van de 19de eeuw.

brouwerswonin eerste helft
gen
19de eeuw

144947

Hoeve

Wetteren

Massemen

Begijnestraat 59 (Wetteren)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning en rechts in L‐vorm
aanleunende bedrijfsgebouwen die het voorerf gedeeltelijk
omsluiten. Voorheen vrijstaand huis teruggaand op een minstens van
in de eerste helft van de 19de eeuw bestaande woning. Breed ijzeren
toegangshek aan betonnen pijlers tegenover de woning.

eerste helft
hekpijlers,
19de eeuw
hekken,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren

144952

Burgerhuis

Wetteren

Massemen

Brusselsesteenweg 310 (Wetteren)

Op de oude rooilijn ingeplant alleenstaand burgerhuis van vier
traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens
gegevens van het kadasterarchief gebouwd in 1928.

burgerhuizen

interbellum

144953

Burgerhuis

Wetteren

Massemen

Brusselsesteenweg 385 (Wetteren)

Iets achterin gelegen burgerhuis met voortuin voorzien van afsluiting burgerhuizen
aan betonnen paaltjes, volgens gegevens van het kadasterarchief
gebouwd in 1931.

interbellum

144969

Gemeenteschool van Massemen met
schoolhuis

Wetteren

Massemen

Dorpsplein 1 (Wetteren)

Gemeenteschool met schoolhuis, volgens een gedenksteen opgericht
in 1866 naar plannen van architect E. de Perre en uitgevoerd door
aannemer D. Tondeleir. Langgestrekt gebouw van één en twee
bouwlagen onder pannen zadeldaken, opgetrokken uit rode, oranje
en gesinterde baksteen met verzorgde knipvoegen, op een plint van
hardsteenplaten.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

144970

Dorpskom Massemen

Wetteren

Massemen

Dorpsplein 1, 11‐12, zonder nummer
(Wetteren)

De bescherming omvat de restanten van de oude dorpsbebouwing
van Massemen, meer bepaald de parochiekerk Sint‐Martinus met
twee omgevende percelen, waarvan één deels ommuurd, de
voormalige dorpsschool, de lindeboom op het dorpsplein en het
hoekhuis van het Dorpsplein met de Massemsesteenweg.

dorpen

144971

Dorpscafé

Wetteren

Massemen

Dorpsplein 12 (Wetteren)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak met haakse vleugel van vier traveeën en twee bouwlagen
aan de steenweg. Volgens het kadasterarchief deels teruggaand op
bestaande bebouwing die in 1862 werd gereconstrueerd tot een
breder pand.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

144972

Hoeve Prinsenhof

Wetteren

Massemen

Dorpsplein 2A‐D (Wetteren)

Deze hoeve gaat terug op het Hof van den Prinse, een vroegere site
met walgrachten die in het bezit was van de heren van Massemen.
Ten zuiden op het met gras begroeide erf en op een verhoogde terp
gelegen alleenstaande boerenwoning van zes traveeën en één
bouwlaag onder pannen zadeldak, in kern vermoedelijk opklimmend
tot de tweede helft van de 18de eeuw. In L‐vorm gebouwde
verankerde bakstenen stallen, schuur en wagenhuis van 1868 onder
pannen zadeldaken.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

144973

Pastorie Sint‐Martinusparochie

Wetteren

Massemen

Dorpsplein 6 (Wetteren)

Hoofdgebouw op rechthoekig grondplan van het dubbelhuistype, met pastorieën
vijf traveeën met twee bouwlagen afgedekt door pannen schilddak.
Met de bouw in 1963 van een nieuwe woning voor de pastoor aan de
overzijde van het dorpsplein ten zuiden van de kerk, verloor de oude
pastorie van 1772 haar functie; in 1965‐1966 sterk verbouwd.

1611/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

tweede helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
18de eeuw

De Vloed Edmond (Ontwerper),
De Vloed Georges (Ontwerper),
De Vloed Piet (Ontwerper)
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144974

Parochiekerk Sint‐Martinus

Wetteren

Massemen

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)

De bouw van de oudste onderdelen van de huidige kerk, de gotische
toren en het koor, wordt in de literatuur doorgaans geplaatst in de
16de eeuw, doch de toren klimt waarschijnlijk op tot de 15de eeuw.
Wellicht vonden er herhaaldelijke verbouwingen plaats. Eind jaren
1880 was de kerk in slechte staat. De plannen voor een volledig
herstel en uitbreiding van de kerk werden in 1892‐1893 opgemaakt
door architect Henri Vaerwyck.

parochiekerken 15de eeuw,
16de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145040

Winkel met café

Wetteren

Massemen

Keiberg 46 (Wetteren)

Alleenstaand en iets achterin gelegen gebouw van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met rechts aansluitende garage,
voorheen winkel, volgens mondelinge bron huis gebouwd omstreeks
1930.

cafés, winkels

145055

Mariakapelletje aan gekandelaarde linde

Wetteren

Massemen

Kortenbosstraat zonder nummer
(Wetteren)

Mariakapelletje aan gekandelaarde linde. Houten boomkapelletje
met gepolychromeerd Onze‐Lieve‐Vrouwebeeld met Kind, op wolk
met engelenhoofdjes.

boomkapellen,
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen, solitaire
bomen

145058

Hoeve Burgemeestershof

Wetteren

Massemen

Kriephoekstraat 25 (Wetteren)

Huidige gebouwen rondom een ruime rechthoekige binnenplaats,
grotendeels daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. In aanleg
gaat het complex terug op een oudere hoeve waarvan het deels
vroeger aangepast aanvankelijke boerenhuis uit de 18de eeuw in de
linker zijvleugel behouden bleef. Huidige herenwoning met dominant
volume ingeplant aan de straat, voorzien van een voortuintje met
ijzeren hekwerk op hardstenen voet.

boerenburgerhu 18de eeuw,
tweede helft
izen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

145065

Domein Geuzenkasteel

Wetteren

Massemen

Lambroekstraat 88A (Wetteren)

Het huidige achterin gelegen kasteel met neoclassicistisch voorkomen private parken, voor WO I
hekken,
werd in 1909 opgetrokken naar ontwerp van architect Stephan
landhuizen
Mortier uit Gent. Gelegen binnen een park en toegankelijk via een
brede toegang en lange oprit met dreefallures. Centraal L‐vormig
hoofdvolume van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien
schilddak met gebogen dakkapellen. Aan weerszijden van het
voorplein: gespiegelde lage zijvleugels van één bouwlaag onder leien
schilddaken evenals het hoofdgebouw van gewitte baksteen met gele
omlijstingen en pilasters.

145066

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapelletje

Wetteren

Massemen

Lambroekstraat zonder nummer
(Wetteren)

Wegkapel ingeplant in een omhaagde bloemenparterre. Typisch
kapelletje van de jaren 1950 opgericht door de Boerinnenbond,
ingehuldigd op 4 mei 1958 als blijvende herinnering aan het
jubelfeest van 25 jaar boerinnengilde.

145083

Burgerhuis

Wetteren

Massemen

Massemsesteenweg 130 (Wetteren)

boerenwoninge 19de eeuw,
Huis op L‐vormige plattegrond volgens gegevens van het
kadasterarchief gebouwd in 1926 door boomkweker Octaaf De Corte n, burgerhuizen, interbellum
– Van Driessche op het erf van een 19de‐eeuws hoevetje. Vrijstaand hoeven
burgerhuis in beboomde omhaagde tuin, met brede oprit links van
het woonhuis. Baksteenbouw met hoofdvolume van twee bouwlagen
onder wolfsdak. Ten zuiden, vrijstaand voormalig boerenhuis
aangepast tot stal.

145084

Villa

Wetteren

Massemen

Massemsesteenweg 140 (Wetteren)

Alleenstaande interbellumvilla in omhaagde tuin, volgens het
kadasterarchief nieuw gebouwd in 1930 door hoenderkweker H. De
Vuyst‐Leboeuf met broeikassen rechts achter de tuin. Villa op
vierkante plattegrond met twee bouwlagen onder wolfsdak en klein
dakvenster boven de rechter travee.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145086

Dorpswoning

Wetteren

Massemen

Massemsesteenweg 224 (Wetteren)

Achterin gelegen dorpswoning met diepe omhaagde voortuin.
Volgens het kadasterarchief in 1834 een huis met rechts aanpalende
smidse die haar bestemming behield tot 1908.

dorpswoningen, eerste kwart
waterpompen 19de eeuw

1612/1748

pijlerkapellen

datering

stijl

plantensoort

gotiek,
neogotiek

context

persoon
Cloquet Louis (Ontwerper),
Helleputte Joris (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper)

interbellum

Tilia

na WO II

interbellum

neoclassicisme

Mortier Stephan (Ontwerper)
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145087

Parochiale lagere school met klooster

Wetteren

Massemen

Massemsesteenweg 242 (Wetteren)

Oprichting van een klooster met school in 1882 naar plannen van
Fredericq Van de Meulebroecke. Sober kloostergebouw, nu van
dertien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken
uit baksteen op een plint van hardsteenplaten. Aangepaste en
uitgebreide achtergevel met voormalige kloosterkapel haaks achter
de linker traveeën. In de tuin, kunstmatige Lourdesgrot.

vierde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

Van de Meulebroecke Fredericq
(Ontwerper)

145098

Site Maalbroekmolen

Wetteren

Massemen

Molenbeekweg 10 (Wetteren)

Als watermolensite klimt de Maalbroekmolen minstens op tot de
16de eeuw. Het voormalige maalderijgebouw strekt zich uit in de
lengte aan de straatkant en incorporeert links het oude
watermolengebouw uit 1874. De bakstenen schoorsteenschacht
vormt een vrijstaande constructie binnen het oude molenerf dat deels
omgeven is door de voormalige maalderijgebouwen.

fabrieksschoors 16de eeuw,
tweede helft
tenen,
19de eeuw
maalderijen,
watermolens

De Meester Dirk (Ontwerper)

145118

Hof ten Hondert

Wetteren

Massemen

Oude Heerbaan 19 (Wetteren)

Vierkant omgracht domein met woonhuis ten noorden, twee vleugels
teruggaand op de vroegere stallen en koetsgebouw respectievelijk
ten oosten en ten westen parallel tegenover elkaar op het recent
nieuw aangelegde voorerf. Woonhuis, voorheen op cartouche van de
voorgevel gedateerd 1719, met kenmerken eigen aan de
overgangsperiode van de traditionele bak‐ en zandsteenbouw naar de
Lodewijk XIV‐stijl.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste kwart
n, schuren,
18de eeuw
stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

De Witte Eugène (Ontwerper),
Janssens R. (Ontwerper),
Verstraeten Marc (Ontwerper)

145182

Burgerhuis

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 12 (Wetteren)

Vrijstaand bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd in 1879. Ommuurde
voortuin met in de as van de voordeur een dubbel ijzeren
toegangshek aan vierkante gemetste pijlers.

vierde kwart
hekpijlers,
19de eeuw
hekken,
burgerhuizen,
omheiningsmur
en

145183

Burgerhuizen

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 13‐15 (Wetteren)

Aan de straat ingeplante interbellumwoning, gebouwd in 1933 door
handelaar A. De Brauwer. Dubbelhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen met opvallend symmetrische opbouw, onder pannen
schilddak met twee haakse zadeldaken. Rechts aanpalend smaller
enkelhuis in aanverwante stijl bijgebouwd begin jaren 1950.

burgerhuizen

145185

Gebouwen van brouwerij Sint Martinus

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 17 (Wetteren)

voor WO I
mouterijen,
Brouwerijgebouw van de vroegere brouwerij Sint Martinus of
brouwerijen,
brouwerij Verstraeten, opgericht in 1900 op het voorerf van zijn
woning door V. Verstraeten en in 1909 vergroot. L‐vormig bakstenen paardenstallen
brouwerijgebouw van twee verdiepingen met hoofdgebouw op
kelderverdieping, afgedekt met pannen zadeldak met midden uit de
nok oprijzende vierkante schoorsteen. Op de hoek van het industriële
complex: rechthoekige mouttoren voorheen afgedekt met een steil
schilddak, nu met plat dak.

145184

Brouwerswoning

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 17 (Wetteren)

Achterin gelegen burgerhuis uit midden 19de eeuw teruggaand op
een bestaande woning van de familie De Mey; in 1900 bezit
geworden van brouwer V. Verstraeten. Hij liet de in U‐vorm
aangelegde bijgebouwen die het voorerf van de straat afsloten
vervangen door een brouwerijgebouw. Recent gerenoveerd
bakstenen burgerhuis met behoud van het karkas, zandstenen
hoekblokken aan benedenvensters en plinthoeken.

145186

Dorpswoning

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 25 (Wetteren)

Laag rijhuis van vier traveeën onder leien zadeldak, gebouwd in 1901. dorpswoningen voor WO I
Verankerde gecementeerde en witgeschilderde voorgevel met
schijnvoegen en bovenaan afgelijnd door een geprofileerde daklijst
met gootlijst.

145187

Dorpswoning

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 45 (Wetteren)

Vrijstaand dorpshuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen dorpswoningen derde kwart
zadeldak, volgens gegevens van het kadasterarchief aanvankelijk een
19de eeuw
smaller huis gebouwd in 1865 en rechts zijdelings uitgebreid tot de
huidige breedte in 1869.

1613/1748

datering

interbellum, na
WO II

brouwerswonin tweede kwart
gen
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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145188

Watermolen Van Hauwermeirsmolen

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat 64 (Wetteren)

fabrieksschoors vierde kwart
Watermolen met molengebouw uit 1798, sluis en voormalige
18de eeuw,
oliemolen en waterraderen, de kollergang en fabrieksschoorsteen van tenen,
oliefabrieken, voor WO I
voormalige industriële olieslagerij, opgericht in 1909.
sluizen,
watermolens

145189

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Smarten

Wetteren

Massemen

Watermolenstraat zonder nummer
(Wetteren)

Wegkapel uit 1886 en historisch gerelateerd aan de aanpalende site
van de Van Hauweirsmolen. Wegkapel aansluitend bij een gangbaar
type uit de tweede helft van 19de eeuw gekenmerkt als sobere
landelijke baksteenarchitectuur met eenvoudige neogotische
vormelementen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

144954

Ensemble van gekoppelde dorpswoningen Wetteren

Westrem

Brusselsesteenweg 455‐461, 465‐467
(Wetteren)

Ensemble van drie maal twee gekoppelde woningen, gebouwd in
1936 door landbouwer E. Lemeire. Half vrijstaande woningen in
eenheidsbebouwing met voortuintjes, per twee gespiegeld en
verenigd onder één diep en breed wolfsdak met kunstleien.

dorpswoningen interbellum

144976

Dorpscafé

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 49 (Wetteren)

Café, gebouwd in 1907 ter vervanging van een bestaand huis.
Voorheen een typische dorpsherberg met gewitte voorgevel op
gepikte plint, centrale deur en vensters met luiken.

cafés

144977

Klooster zusters franciscanessen

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 50‐52 (Wetteren)

interbellum
Oprichting van de kleine kloostergemeenschap en aanpalende school kloosters,
gevelniskapelle
in 1921. De zusters franciscanessen lieten aan de straat naast hun
n
aanpalende lagere school in 1926 een kloosterhuis oprichten.
Oorspronkelijk bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak.

144978

Lagere katholieke school

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 52A‐B (Wetteren)

Lagere katholieke school van de zusters franciscanessen van Burst
opgericht in 1921 en later in de jaren 1920 uitgebreid. Links van het
klooster diverse schoolgebouwen gegroepeerd rondom vierkante
geplaveide voormalige speelplaats.

144979

Boerenwoning

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 54 (Wetteren)

Achterin gelegen boerenwoning, gebouwd in 1906 ter vervanging van boerenwoninge voor WO I
een vroegere woning en in 1949 gesplitst in twee woningen.
n

144980

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 60 (Wetteren)

Vrijstaande achterin gelegen pastorie uit 1862 met voortuin
afgesloten door een bakstenen muur en fraai dubbel ijzeren hek aan
vierkante pijlers en beboomde en deels ommuurde achtertuin.
Pastorie met rechthoekig grondplan van het dubbelhuistype, twee
bouwlagen en drie traveeën.

pastorietuinen, derde kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën

144981

Hoeve met café

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat 68 (Wetteren)

Hoeve met café, een dorpsherberg waarin tevens het gemeentehuis
was ondergebracht. Volgens gegevens van het kadasterarchief
bevond zich hier aanvankelijk een klein huisje dat in 1831 zijdelings
aanzienlijk werd vergroot tot zijn huidige lengte. Op de balkenlaag in
de woning zijn de jaartallen 1830 en 1846 aangebracht. Op een
onbekend tijdstip nadien op het achtererf uitgebreid met
landgebouwen tot een gesloten hoeve.

tweede kwart
cafés,
gemeentehuize 19de eeuw
n, hoeven,
schuren

144975

Dorpskom Westrem

Wetteren

Westrem

Dorpsstraat, Westremstraat (Wetteren)

dorpen
De omgeving van de als monument beschermde Sint‐Martinuskerk
wordt gevormd door de baan van Wetteren naar Sint‐Lievens‐
Houtem, die de dorpskom in twee helften scheidt en de haaks daarop
gesitueerde Dorpsstraat. De bebouwing rond het kerkhof bepaalt
eveneens het dorpskarakter, onder andere het kleine café op de hoek
van de Dorpsstraat.

144985

Slagerij en landgebouw

Wetteren

Westrem

Ezelstraat 17 (Wetteren)

Bedrijfsgebouw met Sint‐Antoniuskapelletje, opklimmend tot eind
19de ‐ begin 20ste eeuw, rest van een voormalige hoeve met slagerij.
Erf met rechts vrijstaand burgerhuis van 1939, naar verluidt voorheen
met slagerswinkel in het vooruitspringende vensterrisaliet met
puntgevel.

1614/1748

typologie

datering

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

gevelniskapelle interbellum
n, lagere
scholen

burgerhuizen,
hoeven,
slagerijen,
gevelniskapelle
n

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
De Bruyn Erik (Ontwerper)

neogotiek
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145009

Mariakapel

Wetteren

Westrem

Hoogpoort zonder nummer (Wetteren)

Mariakapel ingeplant aan het einde van de doodlopende straat.
Wegkapel wellicht daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw .

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

145119

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel met knotwilgen Wetteren

Westrem

Oude Heerbaan zonder nummer
(Wetteren)

Traditioneel wegkapelletje van het type veldkapel met vrij jong
voorkomen doch mogelijk in oorsprong ouder. Witgeschilderde
bakstenen sokkel op gepleisterde plint en afgedekt door een
overstekend zadeldak afgewerkt met houten daklijst en ijzeren
dakkruisje boven de voorpuntgevel.

pijlerkapellen,
knotbomen

na WO II

145121

Hoeve Hof te Voorde

Wetteren

Westrem

Oudenhoek 36 (Wetteren)

Laat 18de‐eeuwse grote semigesloten hoeve, niet opgetekend op de
Ferrariskaart van 1771‐1778; op de gebouwen gedateerd 1778 en
1781. Huidige aan de straat palende hoeve samengesteld uit vier
afzonderlijke hoevegebouwen in het vierkant opgesteld rondom een
ruime gekasseide binnenplaats met ten noordwesten achterin
gelegen vrijstaande boerenwoning.

boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

145122

Hoeve

Wetteren

Westrem

Oudenhoek 43 (Wetteren)

Grote gesloten hoeve met aan de straat, op de rooilijn
vooruitspringende boerenwoning. Rechts aanpalend lager, L‐vormig
bedrijfsgebouw met brede poortdoorrit en stallen, grote hoge
dwarsschuur ten zuidoosten op het achtererf. Als hoeve met losse
bestanddelen opgetekend op de Ferrariskaart van 1771‐78; vóór
1835 uitgebreid en geëvolueerd naar een aanleg overeenstemmend
met de huidige.

kastkapellen,
boerenwoninge
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

145123

Onze‐Lieve‐Vrouwkapel

Wetteren

Westrem

Oudenhoek zonder nummer (Wetteren)

betreedbare
Neogotisch getinte bakstenen kapel uit 1946 onder overstekend
kapellen (klein
pannen zadeldak. Voorpuntgevel met hoge spitsboogdeur onder
bakstenen waterlijstje met bekronend kruis in baksteenmetselwerk. erfgoed)
Zijgevels met hoeklisenen en aflijnende overhoekse muizentandfries.

145176

Hoeve Het Wintershof

Wetteren

Westrem

Volkershouw 40 (Wetteren)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, minstens in aanleg
teruggaand op twee gekoppelde boerenwoningen met bijgebouwen
op het voorerf, die volgens het kadasterarchief in 1866 verenigd
werden tot één woning mogelijk met vergroting van de gebouwen en
behoud van het voorin gelegen bakhuis. Ensemble van gewitte
bakstenen gebouwen met gepikte plint en rode pannen zadeldaken.
Een ijzeren toegangshek aan vierkante gemetste pijlers, aansluitend
bij het bakhuis, geeft toegang tot het erf.

145205

Boerenwoning

Wetteren

Westrem

Werft 8 (Wetteren)

Hoeve met haaks op de straat ingeplante boerenwoning en in L‐vorm boerenwoninge voor WO I
n, hoeven,
aangebouwd bedrijfsgebouw, gebouwd in 1906. Verankerd
stallen
bakstenen boerenhuis van vier traveeën met twee aansluitende
staltraveeën onder doorlopend pannen zadeldak. Gecementeerd
bedrijfsgebouw van twee traveeën en aansluitende stal onder
lessenaarsdak.

145206

Burgerhuis

Wetteren

Westrem

Westremdries 2 (Wetteren)

Vrijstaand burgerhuis met voortuintje, volgens gegevens van het
kadasterarchief in 1934 vooraan gebouwd op het erf van een
bestaande hoeve. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
met symmetrische opstand, onder zadeldak van kunstleien.

burgerhuizen, interbellum
schuren, stallen

145207

Parochiekerk Sint‐Martinus met ommuurd Wetteren
kerkhof

Westrem

Westremstraat 1 (Wetteren)

Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond
heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie
traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen
en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de
zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het
romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de
eeuw.

calvariebergen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

145208

Dorpswoning

Westrem

Westremstraat 106 (Wetteren)

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder pannen
zadeldak, volgens gegevens van het kadasterarchief nieuw gebouwd
in 1880.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw

Wetteren

1615/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

na WO II

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

12de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
17de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw

Bressers Adrien (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper), Van
Severen Frans (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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naam

145209

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Gemeenteschool met onderwijzerswoning Wetteren

Westrem

Westremstraat 17 (Wetteren)

Schoolhuis met klaslokalen, gebouwd in 1873 door de gemeente
Massemen‐Westrem; achteraan uitgebreid in 1876. Iets achterin
gelegen geschilderde bakstenen gebouwen van een kleinschalige
dorpsschool met rechts het schoolhuis van drie traveeën en links de
schoollokalen van vier traveeën, onder aansluitende pannen
zadeldaken.

lagere scholen, tweede helft
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

145210

Katholieke lagere school

Wetteren

Westrem

Westremstraat 48 (Wetteren)

Katholieke lagere school, gebouwd in 1880 door landbouwer L.
Matthijs als privéschool; in 1905 gewijzigd van bestemming en
gesplitst in twee woningen en in 1920 omgevormd tot één woning.
Achterin gelegen dubbelhuis met diepe voortuin. Verankerd,
witgeschilderd bakstenen gebouw van zes traveeën en twee
bouwlagen onder een laag hellend zadeldak.

lagere scholen, vierde kwart
gevelniskapelle 19de eeuw
n

145211

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Westrem

Westremstraat 75 (Wetteren)

Hoeve met losstaande bestanddelen, teruggaand tot begin 19de
eeuw met in 1935 nieuw gebouwde woning. Volgens een inscriptie op
de deurlatei naar ontwerp van bouwmeester C. Lievens, zoals de
woning nummer 69. Iets achterin gelegen burgerhuis met voortuin
afgesloten door een muur van betonplaten, enkel toegankelijk via een
dubbel ijzeren hek.

burgerhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

Lievens Clement (Ontwerper)

145212

Hoeve

Wetteren

Westrem

Westremstraat 87 (Wetteren)

Hoeve van het semigesloten type met voornamelijk uit het derde
kwart van de 19de eeuw daterende bedrijfsgebouwen en later
vernieuwde woning, teruggaand op een oudere hoeve. Erf met
voortuin aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen
voet en tussen gemetste hekpijlers.

burgerhuizen, derde kwart
19de eeuw,
hekken,
interbellum
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen,
duiventillen

Lievens Clement (Ontwerper)

144941

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Aard 2 (Wetteren)

Burgerhuis in baksteenbouw van vier traveeën en twee bouwlagen
onder geknikt zadeldak, naar ontwerp van Valère Maes en gebouwd
tussen 1901‐1909.

burgerhuizen

Maes Valère (Ontwerper)

144942

De Nieuwe Tuinwijk

Wetteren

Wetteren

Acaciastraat 2‐26, Boomkwekerijstraat 1‐ Volkswijk, tussen 1952 en 1957 gerealiseerd door de sociale
20, 22‐26, Leon De Smetlaan 2‐6, 7‐38, 39, huisvestingsmaatschappij Eigen Dak naar ontwerp van de Wetterse
Oude Aardeweg 1‐38, 40‐54, 100‐111, 113‐ architect Alfred Dethoor. De wijk omvatte zowel eengezinswoningen
115, Rozenstraat 1‐24, 25‐29, Zuidlaan 33‐ als bejaardenwoningen en duplexwoningen, een kleuterschool en een
administratief gebouw.
46, 47‐67 (Wetteren)

144943

Gemeentelijke begraafplaats

Wetteren

Wetteren

Achttien augustuslaan zonder nummer
(Wetteren)

Begraafplaats opgedeeld in vier ruime parken, met elkaar verbonden buitenbegraafpl na WO II
via slingerende paden afgezoomd met haag en bomenrij. Zogenaamd aatsen, hekken,
parkkerkhof naar ontwerp van architect Eugeen De Witte en geopend hekpijlers
op 2 november 1951. Achterin gelegen en voorafgegaan door
toegangsdreef met herdenkingsmonument voor gedeporteerden
aangehouden op 18 augustus 1944. IJzeren toegangshek met
hekpijlers van natuursteenblokken. Vierkant grafmakershuisje
gedateerd 1950.

144945

Personeelswoning

Wetteren

Wetteren

Adolf Papeleustraat 57A (Wetteren)

Woning, gebouwd als bureau en woning voor personeel van
personeelswoni tweede kwart
boomkweker Adolf Papeleu van 1847; achterin gelegen met grintpad. ngen
19de eeuw

144946

Villa met werkhuis

Wetteren

Wetteren

Adolf Papeleustraat 81 (Wetteren)

Villa met werkhuis van boomkwekerij Duytschaever‐ Praet volgens
gevelopschrift. Villa gebouwd in opdracht van weduwe J.B.
Duytschaever naar ontwerp van architect Pr. De Vuyst van 1933. In U‐
vorm opgestelde gebouwen bestaande uit hoger gelegen villa in
baksteenbouw onder steil zadeldak met voortuin; gekasseide koer en
dwarsschuur.

1616/1748

datering

voor WO I

bejaardenwonin na WO II
gen,
kleuterscholen,
sociale
woningen,
tuinwijken,
duplexwoninge
n

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
werkplaatsen

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

Dethoor Alfred (Ontwerper),
Eigen Dak Wetteren
(Opdrachtgever)

De Witte Eugène (Ontwerper)

De Vuyst Prosper (Ontwerper)
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144948

Parochiale lagere jongensschool

Wetteren

Wetteren

Biezen 2 (Wetteren)

lagere scholen
Parochiale lagere jongensschool, opgericht in opdracht van E.H.
Moens circa 1906. Haaks op de straat ingeplant schoolgebouw van
tien traveeën, aanvankelijk met drie klaslokalen onder zadeldak.
Gevel geleed door rechthoekige traveenissen met verankerde lisenen
en muizentand.

voor WO I

144949

Bunker Av16

Wetteren

Wetteren

Biezeweg 19 (Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

144950

Villa

Wetteren

Wetteren

Biezeweg 4 (Wetteren)

Vrijstaand burgerhuis of villa in landelijke stijl met cottage‐
elementen. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
afgewolfd schilddak, daterend van 1900.

144955

Bedrijfsgebouwen van leerlooierij

Wetteren

Wetteren

Brusselsesteenweg 6‐8 (Wetteren)

leerlooierijen, vierde kwart
Bedrijfsgebouwen van voormalige leerlooierij Hector Lebegge.
Magazijn van rond 1891 van vier traveeën en twee bouwlagen onder opslagplaatsen 19de eeuw,
voor WO I
pannen zadeldak. Sobere baksteenbouw; voorpuntgevel aan de straat
met fries voor opschrift en verbouwde pui. Links lagere aanbouw met
poort onder lessenaarsdak, opgetrokken circa 1904.

144956

Heilig Hartkerk

Wetteren

Wetteren

Brusselsesteenweg 85A (Wetteren)

parochiekerken voor WO I
Neogotische bakstenen kruisbasiliek met lage zijbeuken en hoge
westtoren voor de zuidelijke zijbeuk. Ontwerp van architect Henri
Geirnaert en bouw voltooid in 1910. De plattegrond ontvouwt een
driebeukige schip van vijf traveeën met westtoren voor de zuidelijke
zijbeuk, licht uitspringende transeptarmen en driebeukig koor van
één travee, hoogkoor met vijfzijdige sluiting, sacristieën aangebouwd
tegen zuidelijk transept en koor.

neogotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Verstraete Leonard
(Uitvoerder)

144957

Pastorie van de Heilig Hartparochie

Wetteren

Wetteren

Brusselsesteenweg 87 (Wetteren)

pastorieën
Pastorie gebouwd in 1913‐14 naast de nieuwe gebouwde
parochiekerk van Kwatrecht. Neotraditioneel gebouw vermoedelijk
naar ontwerp van de gemeentearchitect Braeckman. Achterin
gelegen alleenstaand gebouw met voortuin, van de straat afgesloten
door een ijzeren hek op lage bakstenen voet.

neotraditioneel

Braeckman Marin (Ontwerper)

144958

Hoeve

Wetteren

Wetteren

Brusselsesteenweg 96 (Wetteren)

Hoeve met losse bestanddelen, vermoedelijk opklimmend tot de 18de
eeuw, op een achterin gelegen erf toegankelijk via een beukendreef.
Boerenburgerhuis in regionalistische stijl van 1915‐1916. Ten westen
en ten zuiden op het erf gelegen bedrijfsgebouw in verankerde
gewitte baksteenbouw van vijf traveeën, vermoedelijk oudere kern
met vernieuwde daken na de oorlogsschade van 1944.

144959

Bunker D22

Wetteren

Wetteren

Brusselsesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker werd ingebouwd in de
brug onder de spoorlijn tussen Melle en Wetteren en bevat één
bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur.

interbellum

144960

Oranjerie en park van kasteel van
Gransvelde

Wetteren

Wetteren

Cederdreef 9 (Wetteren)

Meergezinswoning De Oranjerie, voorheen oranjerie van kasteel van
Gransvelde in landschapstuin naar een ontwerp van Fuchs van 1870.
Naast de oranjerie uit het begin van de 19de eeuw rest nog de
vroegere hovenierswoning. Ook de vroegere toegang tot het
kasteeldomein, aan de Parklaan, bleef behouden. Een vaste brug,
voorafgegaan door vier schamppalen, aan weerszij met gesmeed
hekwerk met dezelfde rocaillemotieven als in de poort met 19de‐
eeuws voorkomen.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1617/1748

typologie

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

voor WO I

boerenburgerhu 18de eeuw, WO regionalisme
I
izen, dreven,
hoeven met
losse
bestanddelen

serpentinevijver
s, bruggen,
oranjeries,
parken, serres

plantensoort

De Cuyper (Ontwerper)

De Witte Eugène (Ontwerper),
Fuchs Louis (Ontwerper), Pisson
Jean‐Baptiste (Ontwerper), Raes
Donatus (Ontwerper)
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144961

Scheppersinstituut met kapel

Wetteren

Wetteren

Cooppallaan 128 (Wetteren)

Scheppersinstituut, voorheen gekend als Sint‐Barbaragesticht. A.
Verhaegen voorzag in zijn ontwerp uit 1876 van het gesticht een
typisch middeleeuwse kloosterplattegrond met gesloten vierkante
aanleg. In werkelijkheid werd het Sint‐Barbaraweeshuis in U‐vorm
gefaseerd gerealiseerd rondom een vierkante binnenplaats. De
semipublieke kapel aan de straatzijde werd als zuidvleugel opgevat.
De aansluitende volumes van west‐ en noordvleugel met toepassing
van steile zadeldaken en de sobere neogotische stijleenheid in de
geveluitwerking in de geest van de Sint‐Lucasneogotiek, getuigen van
een visie beantwoordend aan een totaalconcept.

vierde kwart
kloosters,
lagere scholen, 19de eeuw,
interbellum
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
volières,
siertuinen

neogotiek

144962

Villa

Wetteren

Wetteren

Cooppallaan 130 (Wetteren)

Grote villa in cottagestijl of Normandische stijl ingeplant in een grote
omringende tuin met bijhorend wagenhuis en conciërgewoning, in
dezelfde bouwstijl. Onderkelderde bakstenen villa uit 1922 met
verspringende volumes van twee bouwlagen onder steile snijdende
en overstekende schild‐ en zadeldaken.

conciërgewonin interbellum
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

cottagestijl

144963

Villa Ste Barbe

Wetteren

Wetteren

Cooppallaan 156 (Wetteren)

De villa werd opgericht in 1887 door Jean‐Baptiste Van de Velde, als
bediende‐werknemer van de nabijgelegen toenmalige Koninklijke
buskruitfabriek Cooppal van Wetteren. Sinds 1938 werd de villa aan
de linkerzijde in meerdere fasen vergroot. De omringende tuin is
deels omsloten door een bakstenen tuinmuur geleed door lisenen.
Tegen de tuinmuur leunen twee kleine bijgebouwen aan, namelijk een
oud koetshuis en een serre.

vierde kwart
koetshuizen,
omheiningsmur 19de eeuw,
en, serres, villa's interbellum
(bouwkundig
erfgoed), tuin‐
en
parkbeplantinge
n

eclecticisme

144964

Villa

Wetteren

Wetteren

Cooppallaan 162 (Wetteren)

villa's
Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen, waarvan drie traveeën
brede puntgevel onder pannen zadeldak, gebouwd in 1892, door de (bouwkundig
erfgoed)
Koninklijke buskruitfabriek Cooppal. Transformatie van de villa
waarbij de twee rechter venstertraveeën met bovenverdieping onder
plat dak werden verhoogd, volgens bewaard bouwplan van 1926 naar
ontwerp van J. De Bosscher.

144965

Kasteel met park Cooppalfabriek

Wetteren

Wetteren

Cooppallaan 91 (Wetteren)

In opdracht van de bedrijfseigenaar Theodoor Teichmann werd in
1869‐1870 op de vrij gebleven percelen ten zuiden van de
Cooppalfabriek naast de Schelde een fabrieksdirecteurswoning
gebouwd. Onder de volgende directeur Charles Libbrecht werd de
fabrieksdirecteurswoning in 1894‐1895 uitgebreid. Door aan weerszij
een hoger opgaand volume in dezelfde stijl aan te bouwen met het
voorkomen van gelijke zijtorens verkreeg de woning ook een grotere
kasteelallure. Het kasteel en bijhorend kasteelpark met ijskelder,
boogbrug, hekwerk, parkmuur, portiersloge, zijn beschermd als
monument.

conciërgewonin
gen,
directeurswonin
gen, hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
omheiningsmur
en, parken,
schietstanden,
tuinbruggen,
vijvers

144966

Boomkapel in gekandelaarde linde

Wetteren

Wetteren

Dendermondesteenweg 50, Veldwegel
zonder nummer (Wetteren)

Houten beglaasd boomkapelletje aan gekandelaarde linde in
omhaagde voortuin van een villa, wellicht uit derde kwart 20ste
eeuw.

boomkapellen, na WO II, na WO
II
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen, solitaire
bomen

144967

Hoeve

Wetteren

Wetteren

Diepenbroekstraat 73 (Wetteren)

Opgetekend op een kaart in 1751 en 1794 als een omgrachte hoeve
met bijgebouwen opgesteld in U‐vorm, naast een omgracht perceel
met bomen; de site is nu gereduceerd tot een deels omgracht erf, met
achterin gelegen woonhuis van zeven traveeën en stal, in kern
opklimmend tot begin 19de eeuw. Verder, vroegere paardenstallen,
met gemetste voederbak en ruif.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
paardenstallen,
stallen

1618/1748

datering

stijl

plantensoort

persoon
Verhaegen Arthur (Ontwerper)

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

context

neoclassicisme

ten Haaf Egide (Ontwerper)

Tilia

traditioneel
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144968

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Wetteren

Dompelhoekstraat 7 (Wetteren)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op met gras begroeid
en beboomd erf met gekasseide paden, aan de straat afgesloten met
ijzeren hek tussen versierde witgeschilderde hekpijlers met arduinen
sokkel en dekplaat. Huidige hoevegebouwen volgens het
kadasterarchief in 1900 op de plaats van ouder huis gebouwd.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hekpijlers,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

144982

Hoeve 't Rood Kasteeltje

Wetteren

Wetteren

Duilhoekstraat 29 (Wetteren)

Omwalde hoeve, vermoedelijk opklimmend tot de 15de of 16de
eeuw. Erf toegankelijk via brugje over walgracht en ijzeren hek aan
bakstenen pijlers; gekasseide oprit. Woning bestaande uit twee
volumes van respectievelijk zes traveeën en twee en een halve
bouwlaag en twee traveeën. Grote bakstenen schuur met geknikt
zadeldak en centrale doorrit

18de eeuw,
weilanden,
16de eeuw,
akkerlanden,
15de eeuw
sites met
walgracht,
schuren,
hoeven,
bruggen,
boerenwoninge
n

144983

Onze‐Lieve‐Vrouwkapel

Wetteren

Wetteren

pijlerkapellen
Duilhoekstraat zonder nummer (Wetteren) Onze‐Lieve‐Vrouwekapel horende bij 't Rood Kasteeltje. Kleine
wegkapel bestaande uit een segmentboogvormige nis afgesloten met
traliewerk, waarin een beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes
geplaatst is. Volgens een arduinen herdenkingssteen binnenin de
kapel werd de vanouds bekende kapel, zoals aangeduid op een
figuratieve kaart van 1701, heropgebouwd in 1885.

144984

Ensemble van arbeiderswoningen

Wetteren

Wetteren

Eigendakstraat 1‐12, 14‐16 (Wetteren)

Ensemble van twee tegenover elkaar gelegen rijen
arbeiderswoningen, deel uitmakend van kleine sociale woonwijk,
gebouwd tussen 1922‐1925 naar ontwerp van architect Joseph
Michaut.

144986

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Felix Beernaertsplein 54 (Wetteren)

Burgerhuis in de rij, gebouwd in de jaren 1930 in een vereenvoudigde burgerhuizen
modernistische stijl. Volgens bewaard bouwplan aanvankelijk met
bijhorende ijsfabriek. Enkelhuis van twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak met oeil‐de‐boeuf.

144987

Brouwerswoning en brouwerij

Wetteren

Wetteren

Florimond Leirensstraat 10‐12, Korte
Bergstraat 1 (Wetteren)

Neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een pannen zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de
jaren 1830. In binnenblok gelegen brouwerij circa 1850 door brouwer
Edouard Leirens vergroot; bedrijfsgebouw ter hoogte van de Korte
Bergstraat circa 1875 uitgebouwd. Woning in 1881 en nogmaals vóór
1909 door Edouard en vervolgens door Alphonse Leirens met
poortdoorrit links verruimd.

144988

Ensemble van woonwinkelhuizen

Wetteren

Wetteren

winkels
Florimond Leirensstraat 32‐36 (Wetteren) Ensemble van woon‐/winkelhuizen met art‐nouveau‐inslag naar
ontwerp van Geo Henderick van 1909 in opdracht van de heer Maes‐
Dufroy, een ondernemer te Wetteren, die een sigarenfabriek
Compagnie Hollando‐Belge oprichtte aan de Scheldedreef. Huizen van
twee bouwlagen hoog onder doorlopend zadeldak met symmetrisch
volumespel van de voorgevels.

144989

Woon‐ en winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Florimond Leirensstraat 4 (Wetteren)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak,
volgens opschrift in betegeld parement gebouwd in 1912, ter
vervanging van een kleinere burgerwoning van drie traveeën.

144990

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Florimond Leirensstraat 52 (Wetteren)

burgerhuizen
Verzorgd burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, uit het
interbellum. Dubbelhuis in sober baksteenmetselwerk op
hardsteenplaten, verlevendigd door gele baksteen in de bovenlateien
en een halfgebogen pseudo‐erker op de bovenverdieping.

interbellum

144991

Ensemble van burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Fortstraat 1‐3 (Wetteren)

Ensemble van twee burgerhuizen in spiegelbeeld uit het interbellum, burgerhuizen
volgens kadasterarchief in 1933 gebouwd. Vier traveeën brede erker
op geprofileerde betonnen basis; kleine balkons met buisornament.

interbellum

1619/1748

sociale
woningen

stallen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

traditioneel

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

Michaut Joseph (Ontwerper),
Eigen Dak Wetteren
(Opdrachtgever)

interbellum

modernisme

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

voor WO I

voor WO I

Henderick Geo (Ontwerper)
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144992

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Fortstraat 14 (Wetteren)

Wat achterin gelegen woning met voortuin, ijzeren afsluiting en hek burgerhuizen,
hekken,
aan bakstenen pijlers, opgericht rond 1870. Bouw gelijktijdig met
uitbreiding van klein woongedeelte van één bouwlaag onder plat dak, hekpijlers
in 1876 kadastraal opgetekend.

144993

Conciërgewoning

Wetteren

Wetteren

Fortstraat 16 (Wetteren)

Smalle woning van twee traveeën, twee bouwlagen met pannendak, conciërgewonin interbellum
volgens het kadasterarchief in 1927 ter vervanging van een serre uit gen, hekken
1897 tegen de linkerzijpuntgevel van de woning Constant Kerkvoorde
aangebouwd.

144994

Villa

Wetteren

Wetteren

Fortstraat 33 (Wetteren)

Villaatje in cottagestijl uit 1925, achter een hoge haag ingeplant en
toegankelijk via verharde oprit rechts afgesloten door hekwerk aan
ronde pijlers met bekronend bolornament.

hekpijlers,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

144995

Villa

Wetteren

Wetteren

Fortstraat 38 (Wetteren)

Merkwaardige villa in landelijke stijl, gedateerd 1919, achterin
gelegen en omgeven door grote tuin; aan de straat afgesloten door
ijzeren hek tussen twee andere gebouwen. Ten noordwesten,
laagbouw en vroeger dienstgebouw in rode en gele baksteen met
rechthoekige muuropeningen onder plat dak uit het interbellum.

bijgebouwen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

144996

Bunker A46

Wetteren

Wetteren

Gemoedsveld 20 (Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevatte twee ruimtes elk met een
schietopening voor mitrailleur.

144997

Parochiekerk Heilige Theresia van het Kind Wetteren
Jezus

Wetteren

Gentsesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Parochiekerk van de wijk Overbeke uit 1929, ingeplant op een
rechthoekig perceel tussen drie straten. Moderne bakstenen
eenbeukige transeptloze kerk van acht traveeën met vierkante toren
op het noorden en vlak afgesloten koor, met aan weerszij
aangebouwde sacristieën onder plat dak.

144998

Sint‐Antoniuskapel

Wetteren

Wetteren

Gereedstraat zonder nummer (Wetteren)

Bakstenen wegkapel gebouwd in 1880 op rechthoekig grondplan met betreedbare
kapellen (klein
vlakke sluiting, onder een zadeldak met op de nok een ijzeren kruis.
erfgoed)
Beraapte en witgeschilderde voorgevel en voorts witgeschilderde
bakstenen gevels op gecementeerde plint.

144999

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Hekkerstraat 11 (Wetteren)

Bakstenen burgerhuis uit het interbellum, volgens kadasterarchief
daterend van 1934. Bakstenen modernistische gevel met twee
vensterregisters met rechthoekige muuropeningen, op de begane
grond met merkwaardig uitgewerkte middenstijl.

burgerhuizen

interbellum

145000

Woon‐winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Hekkerstraat 32 (Wetteren)

Woon‐/winkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1897 ter
vervanging van ouder en groter volume.

winkels

vierde kwart
19de eeuw

145001

Burgerhuis met magazijn

Wetteren

Wetteren

Hendrik Consciencelaan 13 (Wetteren)

Voormalige woning van handelsreiziger Niemegeers‐Van Lancker met burgerhuizen, interbellum
opslagplaatsen
rechts ervan voormalig magazijn. Gele baksteenbouw van twee
bouwlagen met plat dak in modernistische stijl van 1938. Decoratieve
interbellumarchitectuur in zogenaamde bootstijl met de typische
gestroomlijnde en afgeronde vormen.

145002

Villa

Wetteren

Wetteren

Heusdensteenweg 12 (Wetteren)

Villa, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1936 door bloemist
Jozef Gorré‐D’Haese. Kleine villa uit het interbellum met voortuin
afgesloten door lage witgeschilderde betonpalen, en grote
omringende tuin. Gedeeltelijk behouden serres achter het huis en
rechthoekige bakstenen watertoren opzij.

interbellum
serres, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
waterreservoirs

145003

Parochiale lagere jongensschool en
schoolmeesterswoning

Wetteren

Wetteren

Heusdensteenweg 4‐6 (Wetteren)

Neogotisch ensemble gebouwd naar ontwerp van architect J. De
Bosscher in 1880. Schoolmeesterswoning met links aanpalende
klaslokalen. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Schoolgebouw van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n, lagere
scholen,
onderwijzerswo
ningen

1620/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede helft
19de eeuw

cottagestijl

interbellum

parochiekerken interbellum

modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper), Van
Campenhout Nicolaas
(Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

modernisme

modernisme

neogotiek

De Bosscher Joseph (Ontwerper)
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145004

Sint‐Antoniuskapel

Wetteren

Wetteren

Heusdensteenweg zonder nummer
(Wetteren)

betreedbare
Aan de straat tegenover Mellepontweg gelegen wegkapel, volgens
het kadasterarchief gebouwd in 1850. Rechthoekige bakstenen kapel kapellen (klein
met een vlakke koorsluiting, afgedekt door een zadeldak met pannen. erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145005

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Hoenderstraat 24 (Wetteren)

Burgerhuis in straatbocht, volgens kadastergegevens opgetrokken in burgerhuizen
1897. Hoge baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen
onder geknikt leien dak, voorheen met twee oeils‐de‐boeuf.
Neorenaissance getinte lijstgevel met bakstenen parement met
knipvoegen en gebruik van hardsteen.

vierde kwart
19de eeuw

145006

Ensemble van burgerhuizen met winkels

Wetteren

Wetteren

Hoenderstraat 27‐33 (Wetteren)

Ensemble van burgerhuizen en winkels, volgens bouwplan gebouwd
tussen 1901 en 1909. Baksteenbouw met decoratief accent door
gebruik van muurbanden van wit en groen geglazuurde bakstenen.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

145007

Winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Hoenderstraat 3 (Wetteren)

Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt
zadeldak met 19de‐eeuwse kern en gevel vermoedelijk uit het
interbellum.

winkels

tweede kwart
19de eeuw,
interbellum

145008

Herenhuis Verplancke en
bedrijfsgebouwen

Wetteren

Wetteren

Hoenderstraat 59 (Wetteren)

herenhuizen,
Herenhuis gebouwd in opdracht van Van Sante bij zijn leerlooierij.
leerlooierijen
Beeldbepalend eclectisch herenhuis van vier traveeën met twee
bouwlagen onder zadeldaken met leien, gedateerd in windvaan 1899.
Vroeger dienstgebouw, toegevoegd in 1903, duidelijk geïnspireerd en
aansluitend op het herenhuis. In binnenblok gelegen
bedrijfsgebouwen van de vroegere leerlooierij, bereikbaar via
poortdoorrit met hoge bossageplint.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

eclecticisme

145010

Neoclassicistisch burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 1 (Wetteren)

burgerhuizen
Burgerwoning, gebouwd circa 1906, in neoclassicistische stijl met
typerende gevelopbouw en dubbelhuisopstand, van drie traveeën en
tweeënhalve bouwlagen onder pannen zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

145011

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 11 (Wetteren)

burgerhuizen
Burgerhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak
met bakstenen lijstgevel op onderbouw in bossage. Rechter travee
met souterrain, hoger opgetrokken in dakvenster met trapgevel door
middel van jaarankers gedateerd 1909.

voor WO I

eclecticisme

145012

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 14 (Wetteren)

Burgerwoning met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl,
gebouwd in 1909, met drie traveeën en twee bouwlagen onder een
pseudomansardedak. Bepleisterde en geschilderde voorgevel met
schijnvoegen op verspringende blauwe hardstenen plint.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

145013

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 15 (Wetteren)

Burgerhuis uit het interbellum in romantisch‐decoratieve architectuur burgerhuizen
aansluitend bij de cottagestijl en traditionele regionale architectuur,
volgens gevelstenen naar ontwerp van architect F. Coppieters van
1933.

interbellum

145014

Burgerhuizen Villa Hollando‐Belge

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 2‐3 (Wetteren)

burgerhuizen
Monumentale tweegezinswoning van 1905 naar ontwerp van
architect Geo Henderick. Tweegezinswoning ingeplant op twee
smalle en diepe percelen. Woningen als één geheel ontworpen met
dezelfde in‐ en uitwendige opbouw volgens spiegelbeeldschema;
inwendig opgevat als twee gescheiden huizen. Woningen van elk drie
bouwlagen met een kelderverdieping en twee traveeën onder een
kunstleien zadeldak.

voor WO I

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

145015

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 37 (Wetteren)

Burgerhuis, volgens bouwplan van W. Ternest van rond 1910.
Eenvoudig enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Ternest W. (Ontwerper)

145016

Neoclassicistisch burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 4 (Wetteren)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien burgerhuizen
zadeldak, in neoclassicistische stijl, volgens het kadasterarchief circa
1906 gebouwd in opdracht van voormalig gemeenteraadslid Charles
Louis Raman.

voor WO I

neoclassicisme

1621/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Coppieters Fritz (Ontwerper)
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145017

Eclectisch burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 5 (Wetteren)

Gebouw van circa 1905 met betegeld gevelparement, van vier
traveeën, twee bouwlagen en zolderverdieping onder een geknikt
zadeldak. Brede voorgevel bepaald door hoger oplopend zijrisaliet,
driezijdige erker en bekronend balkon.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

145018

Ensemble van eclectische burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Jan Broeckaertlaan 6‐7, Lange
Kouterstraat 54 (Wetteren)

Monumentale burgerwoning bestemd als woning voor de bouwheer
en aanpalend hoekpand als opbrengsteigendom, circa 1906 als één
geheel ontworpen. Woningen in eclectische stijl ontworpen als twee
afzonderlijke woningen; opgetrokken in dezelfde materialen met
gelijkend kleurrijk gevelparement onder een doorlopend
mansardedak.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

145019

Stadswoning

Wetteren

Wetteren

Jan Cooppalaard 2 (Wetteren)

Stadswoning van 1891 in neoclassicistische stijl met drie traveeën en stadswoningen vierde kwart
19de eeuw
twee bouwlagen onder een leien zadeldak en bepleisterde en
geschilderde voorgevel op blauwe hardstenen plint onder een houten
kroonlijst met klossen.

neoclassicisme

145020

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Cooppalaard 3‐4 (Wetteren)

burgerhuizen
Burgerhuis, volgens bouwplan in 1933 gedeeld in twee woningen.
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien
zadeldak, daterend van 1891.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145021

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jan Cooppalaard 8 (Wetteren)

Burgerhuis van 1884 in neoclassicistische stijl van vier traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak met gepleisterde en geschilderde
lijstgevel op arduinen plint.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145022

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 11 (Wetteren)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
links aanleunende garage onder lessenaarsdak, achteraf een
verdieping hoger opgetrokken; volgens bouwplan van 1932.

burgerhuizen

interbellum

145023

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 15 (Wetteren)

Burgerhuis uit de jaren 1930 van het enkelhuistype met twee
bouwlagen onder pseudomansardedak met zolderverdieping.

burgerhuizen

interbellum

145024

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 17 (Wetteren)

Burgerhuis uit het interbellum met kleine voortuin. Modernistische
vormgeving aansluitend bij het functionalisme van de
interbellumarchitectuur, later licht aangepast.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

145025

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 26 (Wetteren)

Rijhuis in de modernistische stijl van de interbellumarchitectuur.
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak
met aflijnende hoekpenant met gebogen vorm.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

145026

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 36 (Wetteren)

Burgerhuis in modernistische stijl naar ontwerp van architect Roger
Van den Branden. Woonhuis van twee bouwlagen met
mansardeverdieping in een decoratieve baksteenarchitectuur.

burgerhuizen

interbellum

modernisme

Van den Branden Roger
(Ontwerper)

145027

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 40 (Wetteren)

Woonhuis gebouwd in opdracht van veearts Wouters naar ontwerp burgerhuizen
van architect Paul Semal in 1933. Ruime woning van drie bouwlagen
met links aansluitend dienstgedeelte met poort van twee bouwlagen,
onder platte daken.

interbellum

modernisme

Semal Paul (Ontwerper)

145028

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 46 (Wetteren)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.
Gevel in een interbellumarchitectuur met parement van beige‐bruine
baksteen en gevelaflijning met bruine dakpannen.

interbellum

modernisme

145029

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 5 (Wetteren)

Eenvoudig modernistisch getint burgerhuis in de rij uit het
interbellum; twee traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder
pseudomansardedak + lagere poort rechts.

burgerhuizen

interbellum

145030

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 58 (Wetteren)

Woonhuis gebouwd voor de heer Meuleman naar ontwerp van
architect Alfred Dethoor in de jaren 1930. Burgerhuis van twee
traveeën en drie bouwlagen onder plat dak in art‐decostijl.

burgerhuizen

interbellum

145031

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 62 (Wetteren)

Burgerhuis met modernistische inslag uit de jaren 1930.
Baksteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgeplat
dak en bovenbouw gemarkeerd door verspringende bouwhoogte.

burgerhuizen

interbellum

1622/1748

art deco

plantensoort

context

persoon
Van de Wiele Jan (Ontwerper)

Dethoor Alfred (Ontwerper)
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145032

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Jozef Buyssestraat 7 (Wetteren)

burgerhuizen
Diephuis uit het interbellum, met rode bakstenen gevel en
aanleunende deurtravee van achterliggend dienstgebouw onder plat
dak. Modernistisch getint ontwerp van architect R. Van den Branden.

interbellum

145033

Ensemble van bedrijfswoningen en ‐
gebouwen

Wetteren

Wetteren

Kapellendries 22 (Wetteren)

Volgens kadasteronderzoek teruggaand op een woonhuis met koer, agrarische
gebouwen,
dat circa 1872 in opdracht van de kasteelheer herbouwd en tot
hekpijlers
landgebouw herbestemd werd. Circa 1930 opgesplitst in twee
eenheden, waarvan het achterste gedeelte in 1942 met een kleine
haakse uitbouw werd vergroot. Voorafgegaan door ijzeren hek tussen
twee bakstenen vierkante hekpijlers met rotseerwerk.

derde kwart
19de eeuw

145034

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Kapellendries 36‐38 (Wetteren)

Burgerhuis op straathoek, ingeplant op het voormalige kasteeldomein burgerhuizen
van de familie van Pottelsberghe de la Potterie, volgens
kadastergegevens in opdracht van de kasteelheer gebouwd in 1867 in
de lusttuin van het kasteel als onderdeel van een woning met
bijhorend landgebouw.

derde kwart
19de eeuw

145035

Watertoren

Wetteren

Wetteren

Kapellestraat 127 (Wetteren)

De bouw van de watertoren wordt na de aanbesteding van 1925
toegewezen aan aannemer J. Lacmont en goedgekeurd in 1926.
Watertoren van 450m³ inhoud, gesloten cilindrische voet met sterk
overkragende kuip, betonconstructie met opvulmetselwerk. De
verticale lijn wordt geaccentueerd door de smalle rechthoekige
vensters en betonnen pilasters.

watertorens

interbellum

145036

Pastorie van de parochie Heilige Theresia
van het Kind Jezus

Wetteren

Wetteren

Kapellewegel 1 (Wetteren)

Ruim gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.
De bouw van de pastorie werd voltooid op 1 maart 1932.

pastorieën

interbellum

145037

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Wetteren

Wetteren

Kapellewegel zonder nummer (Wetteren)

pijlerkapellen
Wegkapelletje op betegelde sokkel geplaatste bakstenen kapel op
verbrede basis en onder pannen zadeldak. Spitsboognis voorzien van
decoratief traliewerk, waarin beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw van
Lourdes, bekroond door een gemetseld kruis in de top.

145038

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Kattestraat 16‐18 (Wetteren)

burgerhuizen, derde kwart
Volgens kadastergegevens gebouw in L‐vorm opgericht in 1855 als
magazijn in opdracht van Constant Van Cromphaut van Wetteren. Het opslagplaatsen 19de eeuw
smallere aan de straat palende gedeelte werd van het magazijn
afgesplitst in 1899. Nog uitgebreid in 1903.

145039

Fontein ontworpen door Jean‐Baptiste
Dubois

Wetteren

Wetteren

Kattestraat zonder nummer (Wetteren)

fonteinen
Empirepomp uit het begin van de 19de eeuw naar ontwerp van
architect J. B. Dubois en geplaatst in een gepleisterde en
witgeschilderde portiek op arduinen plint. Omlijste rondboognis
onder boog op pilasters met spiegels, geflankeerd door gepleisterde
rusticablokken. Aan weerszij geflankeerd door lagere muurtjes, rechts
met deurtje naar de tuin van de dekenij.

145041

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Wetteren

Kele 5 (Wetteren)

Hoeve met losse bestanddelen in U‐vormige aanleg. Bestaande
woning volgens het kadasterarchief in 1899 uitgebreid met twee
bijgebouwen op het erf. Woonhuis in kern opklimmend tot het
midden van de 19de eeuw. Erf toegankelijk via ijzeren hek aan
witgeschilderde bakstenen pijlers. Deels verhard en met gras
begroeid binnenerf met hoge rechthoekige dwarsschuur en stallen.

145042

Woon‐ en winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Kerkstraat 10 (Wetteren)

Vrij goed bewaard woon‐ en winkelhuis, gebouwd in 1872 in opdracht winkels
van David Elewaut, oorspronkelijk met inbegrip van huidig nummer 8
dat minder goed bewaard is.

1623/1748

typologie

datering

eerste kwart
19de eeuw

tweede helft
hekpijlers,
19de eeuw
hekken,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Van den Branden Roger
(Ontwerper)

De Cock Th. (Ontwerper)

empire

Dubois Jean‐Baptiste (Ontwerper)
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145043

Vrije bewaar‐ en lagere school

Wetteren

Wetteren

Kerkwegel 31 (Wetteren)

Vrije bewaar‐ en lagere school voor jongens en meisjes, opgericht in kleuterscholen, voor WO I
1907 door de buskruitfabriek Cooppal & Co en geleid door de zusters lagere scholen
van Barmhartigheid van Ronse. De oorspronkelijke school omvatte
drie klassen. Huidig gebouw van zeven, vier en zeven traveeën en één
bouwlaag onder doorlopend pannen zadeldak.

145045

Industriële site

Wetteren

Wetteren

Kloosterstraat 14‐16, 14A, zonder nummer Grote industriële site in de noordwesthoek van het gehucht
(Wetteren)
Kwatrecht op een driehoekig terrein begrensd door het Sint‐
Lodewijkinstituut ten oosten, de Schelde ten noorden, de
gemeentegrens met Melle ten westen en de Kloosterstraat ten
zuiden.

145044

Ensemble van personeelswoningen

Wetteren

Wetteren

Kloosterstraat 4, 8‐10 (Wetteren)

Begin 20ste‐eews ensemble van vier rijhuizen aan de straat, voorheen personeelswoni voor WO I
ngen
personeelswoningen bij de cementfabriek Thomas Picha en Cie.
Eenvoudige burgerhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk drie
en vier traveeën + haakse noordwestelijke uitbouw van vier traveeën
onder pannen zadeldak.

145047

Ensemble van burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Koningin Astridlaan 12 (Wetteren)

Ensemble van twee burgerhuizen van drie bouwlagen onder plat dak, burgerhuizen
gebouwd in 1937, in karakteristieke baksteenarchitectuur uit het
interbellum met symmetrische gevelopstand in spiegelbeeld.

145046

Ensemble van arbeiderswoningen

Wetteren

Wetteren

Koningin Astridlaan 3‐23, 1A (Wetteren)

arbeiderswonin interbellum
Ensemble van arbeiderswoningen in eerste straatdeel tot aan de
gen
Hovenierstraat, gebouwd in 1935 in opdracht van Pieter‐Joannes
Bontinck, gareelmaker te Wetteren. Per twee gekoppelde enkelhuizen
van twee traveeën, twee bouwlagen onder doorlopend mansardedak,
volgens spiegelbeeldschema.

145048

Woning Van der Veeken met
bedrijfsgebouwen

Wetteren

Wetteren

Koningin Astridlaan 34 (Wetteren)

Modernistische woning naar ontwerp van architect Joseph Lycke, in
1937 gerealiseerd. Voor de opdrachtgever Leon Van der Veeken,
textielfabrikant, ontwierp architect Lycke een burgerwoning en
werkhuis met bureel en tentoonstellingsruimte. Achterliggende
voormalige bedrijfsgebouwen.

gebouwen voor interbellum,
WO II
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
burgerhuizen,
opslagplaatsen

145049

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Koningin Astridlaan 6 (Wetteren)

Burgerhuis in de rij, gebouwd als één van meerdere koopwoningen
die hier in 1933 door de Société Immobilière Bernheim werden
gebouwd. Eenvoudig enkelhuis uit het interbellum van twee
bouwlagen onder geknikt zadeldak in helrode baksteen op
hardstenen plint.

burgerhuizen

145050

Herenhuis

Wetteren

Wetteren

Korte Massemsesteenweg 24‐26
(Wetteren)

Herenhuis in neoclassicistische stijl met typerende gevelopbouw en herenhuizen
dubbelhuisopstand, gebouwd in 1908 in opdracht van Joseph‐Marie
en Casimir‐Vittal Lammens‐De Bruycker, molenaars te Massemen; in
1956 opgesplitst in twee woningen.

1624/1748

typologie

gebouwen en
structuren voor
de productie
van kalk en
cement,
infrastructuur
voor de
productie en
distributie van
elektriciteit en
gas, gebouwen
voor textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
fabrieksschoors
tenen,
waterreservoirs

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

interbellum

modernisme

modernisme

interbellum

voor WO I

neoclassicisme

Lycke Joseph (Ontwerper)
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145051

Villa Van Themsche

Wetteren

Wetteren

Korte Massemsesteenweg 27 (Wetteren)

villa's
Villa in een ruime beboomde tuin, volgens bouwplan van 1923
gebouwd voor Ch. Van Themsche naar ontwerp van architect August (bouwkundig
Poppe. Sobere baksteenbouw onder pannen zadeldak met verwijzing erfgoed)
naar de cottage‐architectuur.

145052

Conciërgewoning

Wetteren

Wetteren

Korte Massemsesteenweg 28 (Wetteren)

Rijhuis, volgens bouwplan conciërgewoning bij tabaksfabriekje van de conciërgewonin voor WO I
gen
gebroeders Van de Vijvere, ontwerp van 1911 door J. Weytinck.
Enkelhuis in oranje baksteen van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

145053

Conciërgewoning en stalling

Wetteren

Wetteren

Korte Massemsesteenweg 34 (Wetteren)

Achterin gelegen voormalige conciërgewoning en paardenstallen van conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
brouwerij Meganck, bereikbaar via de poort rechts van de
brouwerswoning; teruggaand op een aanvankelijk kleiner bijgebouw paardenstallen
van het in 1881 opgerichte burgerhuis.

145054

Brouwerijsite Meganck

Wetteren

Wetteren

Korte Massemsesteenweg 36‐38
(Wetteren)

Burgerhuis van 1881 gebouwd in opdracht van fabrikant J.
Vercauteren. Later ingericht als brouwerswoning. In binnenblok
gelegen brouwerijgebouw, opgericht in 1873, met achterliggende
grote tuin. Achteraan gelegen hoptoren met vierkante plattegrond.
Twee links aan de straat aanpalende huizen van circa 1927 in
opdracht van brouwer J. Meganck gebouwd als woonhuis en herberg
naar ontwerp van bouwmeester O. De Vuyst.

145057

Hoeve

Wetteren

Wetteren

Kortewagenstraat 50 (Wetteren)

boerenwoninge vierde kwart
Hoeve met Heilig Hartkapel aan de erftoegang. Volgens het
19de eeuw
kadasterarchief werd de boerenwoning achterin op een bestaand erf n, hoeven
gebouwd in 1878. Parallel aan de straat gebouwd bakstenen
boerenwoning van vijf traveeën onder mank, pannen zadeldak.

145056

Heilig Hartkapel

Wetteren

Wetteren

Kortewagenstraat 50 (Wetteren)

Kleine wegkapel opgericht in 1933 en ingeplant aan de straat, tussen betreedbare
kapellen (klein
de gekasseide oprit van de bijhorende hoeve en een aan het erf
erfgoed)
grenzende oude voetweg. Kleine bakstenen wegkapel op
rechthoekige plattegrond onder zadeldak.

interbellum

145059

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg 142 (Wetteren)

bijgebouwen,
Directeurswoning bij de lijmfabriek van Anatole Lebegge op oude
rooilijn aan de straat, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1891 burgerhuizen
door Hector en Désiré Lebegge naast al bestaand wegkapelletje.
Eenvoudig gebouw onder pannen zadeldak in donkerbruine baksteen.
Woonhuis links geflankeerd door de bijhorende Sint‐Antoniuskapel.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

145062

Bunker D23

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. Met zijn inplanting tegen de zuidelijke
oever van de Schelde betreft de meest noordelijke bunker van de
tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte met een
schietopening voor mitrailleur.

interbellum

145061

Villa Casier

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)

Villa in neogotische stijl volgens kadastergegevens in 1876 gebouwd villa's
in opdracht van Désiré Casier als privéwoning. Verhoogde inkompartij (bouwkundig
erfgoed)
aan een bordes van zes treden voorafgegaan door een later
toegevoegde monumentale bogengalerij in blauwe hardsteen.
Eigenlijke villa van twee bouwlagen onder verspringende snijdende
leien zadeldaken.

vierde kwart
19de eeuw

145060

Sint‐Lodewijkinstituut met kapel

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)

Sint‐Lodewijkinstituut circa 1866 gesticht door mevrouw Louis Le
Grand en haar schoonzoon Désiré Casier. De oudste U‐vormige
neogotische kloostergebouwen, met kapel van 1866‐1867, zusterkoor
en schoolgebouw, werden ontworpen door architect Auguste Van
Assche. Tussen 1881, 1883 en 1893 substantiële vergroting van de
klooster‐ en schoolgebouwen, ten noorden en ten westen van de
kapel, waardoor het instituut een rechthoekige plattegrond verkreeg
geschikt rond drie binnenkoeren. Rond 1911 kapel zuidwestwaarts
vergroot met neogotisch ontvangstgebouw naar ontwerp van
architect Stordeur.

neogotiek
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

1625/1748

typologie

duiventillen,
hekken,
hekpijlers,
brouwerijen,
burgerhuizen,
herbergen,
hopasten

kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

datering

stijl

interbellum

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

plantensoort

context

persoon
Poppe August (Ontwerper)

Weytinck Jean (Ontwerper)

neoclassicisme

De Vuyst O. (Ontwerper)

neogotiek

Stordeur Victor (Ontwerper), Van
Assche Auguste (Ontwerper)
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145064

Bunker A44

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevatte twee ruimtes, waarvan één
voor mitrailleur en één voor 47mm veldgeschut.

145063

Sint‐Antoniuskapel

Wetteren

Wetteren

Kwatrechtsteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Wegkapel naar verluidt in het laatste kwart van de 19de eeuw
opgericht. Kleine rechthoekige bakstenen kapel onder zadeldak met
ijzeren nokkruis. Neogotisch getinte voorpuntgevel met
schouderstukken op geprofileerde hardstenen console.

145067

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

burgerhuizen, derde kwart
Lange Kouterstraat 22A, Stationsstraat 41 In het straatbeeld opvallend groot neoclassicistisch burgerhuis,
(Wetteren)
gebouwd tussen 1863 en 1866 naar ontwerp van architect Emm. A.J. paardenstallen 19de eeuw,
voor WO I
Cels. In 1906 achteraan vergroot en voorzien van een vrijstaande
serre. Paardenstal in neotraditionele stijl ter hoogte van de Lange
Kouterstraat eveneens opgetrokken in 1906.

145068

Café met linde

Wetteren

Wetteren

Lange Wegel 102 (Wetteren)

opgaande
Café "De Noteloze Notelaar" uit de tweede helft van de 19de eeuw,
bomen, cafés
gelegen op straathoek van Lange Wegel met Warandestraat en
grenzend aan het als landschap beschermde duingebied "De Blakken ‐
Speelbos". Op het terras staat een linde.

eerste helft
20ste eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145069

Herenhuis

Wetteren

Wetteren

Libbrechtstraat 15 (Wetteren)

herenhuizen
Herenhuis van zes traveeën met tweeënhalve bouwlagen onder
zadeldak, vermoedelijk daterend van 1871, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevel op arduinen plint afgelijnd door hoofdgestel
met decoratie in empirestijl en geprofileerde kroonlijst op modillons.
Grote hoger oplopende ommuurde tuin met een aantal oude bomen
waaronder wilde kastanje en bruine beuk.

145070

Herenhuis

Wetteren

Wetteren

Libbrechtstraat 19‐21 (Wetteren)

Herenhuis, naar verluidt gebouwd in 1874 in opdracht van Victor
Heirwegh‐Van Goethem, zoutzieder en handelaar in specerijen.
Herenhuis van zeven traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak
met pannen.

herenhuizen

145071

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw ten hemel Wetteren
opgenomen

Wetteren

Liefkenshoek 22 (Wetteren)

Modern kerkgebouw uit 1982 naar ontwerp van architect Eugène De parochiekerken vanaf 1975
Witte uit Wetteren. Betonnen gebouw onder plat dak met losstaande
open klokkentoren en losstaand ijzeren kruis voor de kerk.
Uitgebouwd inkomportaal aan de zuidzijde. Aangeplant voorplein met
gestileerd beeldhouwwerk van Daniel Maes, gedateerd 1988.

145072

Gemeentehuis Wetteren

Wetteren

Wetteren

Markt 1 (Wetteren)

Het voorontwerp voor het gemeentehuis en vredegerecht is van de
Gentse architect Ferdinand De Noyette. Door zijn overlijden kort
nadien diende zijn broer, architect Modeste De Noyette, de
definitieve plannen in. In 1873 was het bouwwerk klaar. Het
gemeentehuis met duidelijk stedelijke allure werd gerealiseerd in een
classiciserende eclectische stijl met voornamelijk neobarokke
elementen en een opmerkelijk neoclassicistisch interieur.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n,
gerechtsgebou
wen

eclecticisme

De Noyette Ferdinand
(Ontwerper), De Noyette Modeste
(Ontwerper), De Witte Eugène
(Ontwerper), Migom en Ramont
(Uitvoerder)

145073

Parochiekerk Sint‐Gertrudis

Wetteren

Wetteren

Markt 1000 (Wetteren)

Nieuwe kerk van 1967 naar ontwerp van Louis Minard. Driebeukige parochiekerken derde kwart
basilicale kerk in eclectische stijl met een lengte van acht traveeën,
19de eeuw
uitlopend op een ronde apsis. De westtoren met vierkant grondplan is
de module voor de kerk. De bakstenen kerk wordt geaccentueerd met
een plint, raamomlijstingen en monelen in hardsteen en zandstenen
hoek‐ en raamblokken.

eclecticisme

Casier Joseph (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
De Beule Aloïs (Ontwerper), Geefs
Joseph Germain (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

145074

Dekenij en tuin

Wetteren

Wetteren

Markt 18 (Wetteren)

De huidige achterin gelegen dekenij, met classicistisch voorkomen is
ingeplant op een historische site waar volgens de literatuur reeds in
de 17de eeuw een pastorie was. Het bestaande gebouw klimt in kern
zeker op tot de tweede helft van de 18de eeuw. De pastorie werd
gedurende de 19de eeuw op verschillende tijdstippen verhoogd,
vergroot en verbouwd. Door de aanleg van een tuin, vermoedelijk in
de tweede helft van de 19de eeuw, verkreeg men een fraai ingekleed
zicht op de Scheldevallei.

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper)

1626/1748

typologie

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme,
neotraditioneel

Cels Emm. A. J. (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Raes‐Maenhout Camiel
(Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

pastorietuinen, 19de eeuw,
Mariagrotten, tweede helft
18de eeuw
siertuinen,
vijvers,
dekenijen

De Witte Eugène (Ontwerper)
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stijl

145075

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 2, 2A (Wetteren)

Onderkelderd burgerhuis van tweeënhalve bouwlaag en vijf traveeën burgerhuizen
onder pannen zadeldak in neoclassicistische stijl, volgens kadaster en
cartografisch materiaal in kern minstens opklimmend tot het eerste
kwart van de 19de eeuw. Linkerzijgevel herbouwd circa 1871
gelijktijdig met de bouw van het gemeentehuis ernaast.

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145076

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 29 (Wetteren)

Burgerhuis van drie traveeën in kern minstens opklimmend tot het
laatste kwart van de 19de eeuw. Het vormt qua bouwvolume een
geheel met nummer 30.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

145078

Woon‐ en winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 30 (Wetteren)

Huidige woning opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw in winkels
neoclassicistische stijl met verschillende handelszaken op de
gelijkvloerse verdieping. Beeldbepalend hoekpand van acht traveeën
en drie bouwlagen onder afgewolfd kunstleien zadeldak.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145077

Twee burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Markt 3‐4 (Wetteren)

burgerhuizen
Ensemble van twee burgerhuizen, aanvankelijk gebouwd als twee
afzonderlijke woningen, volgens kadaster en iconografisch materiaal
in kern minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw.

eerste helft
19de eeuw

neoclassicisme

145079

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 5 (Wetteren)

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag burgerhuizen
onder zadeldak. Voorgevel volgens bouwplan van 1829 door weduwe
Emanuel Bové verbouwd tot woning met huidige gevelindeling. Circa
1910 tabaksfabriek in kelder en op gelijkvloerse verdieping.

tweede kwart
19de eeuw

145080

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 6 (Wetteren)

Burgrhuis, gebouwd in opdracht van Alfons Veeckman naar ontwerp burgerhuizen
van architect (F.). Van Severen in 1929 op de plaats van de historische
belangrijke herberg Den Appel.

interbellum

145081

Herberg Den Breughel

Wetteren

Wetteren

Markt 7 (Wetteren)

herbergen
Herberg, evenals het naastgelegen huis nummer 6 gebouwd op de
plaats van de historisch belangrijke herberg Den Appel en
gemeentehuis. Herberg in art‐decogetinte stijl van één travee en drie
bouwlagen onder doorlopend zadeldak.

interbellum

145082

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Markt 9 (Wetteren)

Smalle empiregetinte woning van drie traveeën en tweeënhalve
bouwlaag onder pannen zadeldak, in kern minstens opklimmend tot
het eerste kwart van de 19de eeuw.

145085

Dorpswoning

Wetteren

Wetteren

Massemsesteenweg 19, 19A (Wetteren)

Dorpshuis, eertijds bloemistenhuis Jules Braeckman, opgetrokken in dorpswoningen voor WO I
1901. Eenlaagse woning van vier traveeën onder zadeldak in Vlaamse
pannen, palend aan de straat.

145088

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Massemsesteenweg 5 (Wetteren)

burgerhuizen
Burgerhuis met cottage‐invloeden, in 1927 gebouwd voor
boomkweker Gérard Braeckman ‐ Van Severen. Vrijstaand gebouw
met lichtrode bakstenen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak.

interbellum

145089

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Massemsesteenweg 61 (Wetteren)

Burgerhuis, in 1913 heropgebouwd in opdracht van boomkweker
Gustaaf Braeckman op de plaats van de woning van 1871 van zijn
vader, boomkweker Feliciaan Braeckman en opgetrokken met
identiek grondplan, met serre en lagere aanhorigheden in L‐vorm op
een grote binnenplaats, tuin en afsluitend ijzeren hekwerk.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

145090

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Wetteren

Mellesteenweg 43 (Wetteren)

Hoeve teruggaand op een oudere hoevesite die reeds aangeduid is op
het Primitief Plan van circa 1830 en volgens kadastergegevens in
1912 grotendeels herbouwd werd. Langs de straat gelegen
boerenwoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder leien
zadeldak. Haaks op de straat gesitueerde witgeschilderde bakstenen
schuur en achterin gesitueerd gebouwtje onder pannen zadeldak, in
kern mogelijk opklimmend tot de 18de of begin 19de eeuw.

bijgebouwen,
boerenwoninge
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

1627/1748

typologie

burgerhuizen

plantensoort

context

persoon

Van Severen Frans (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme
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145091

Boerenwoning

Wetteren

Wetteren

Mellesteenweg 54 (Wetteren)

Haaks op de straat gesitueerde boerenwoning uit 1877 onder
zadeldak. Hoofdvolume van vier traveeën en anderhalve bouwlaag,
met aanpalend éénlaags volume van twee traveeën ten noorden en
haakse zuidelijke aanbouw onder lessenaarsdak.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw

145092

Heilige Annakapel

Wetteren

Wetteren

Mellesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Rechthoekige neogotische wegkapel van baksteen onder pannen
zadeldakje, wellicht opgetrokken in de tweede helft van de 19de
eeuw.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw

neogotiek

145093

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Moerstraat 100 (Wetteren)

Burgerwoning in neoclassicistische stijl, volgens gedateerde
bouwplannen in 1910 gebouwd in opdracht van Donat Braeckman,
samen met drie kleinere huisjes ernaast.

burgerhuizen

voor WO I

neoclassicisme

145094

Ensemble van arbeiderswoningen

Wetteren

Wetteren

Moerstraat 102‐104 (Wetteren)

Ensemble van twee arbeidershuisjes, oorspronkelijk drie met nummer arbeiderswonin voor WO I
gen
106, volgens de bouwplannen van 1910 samen gebouwd met
nummer 100 in opdracht van Donat Braeckman. Twee huisjes van elk
twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak met pannen.

neoclassicisme

145095

Ensemble van burgerhuizen en winkelhuis Wetteren

Wetteren

Moerstraat 141‐145 (Wetteren)

Eenheidsbebouwing uit 1903, van zes traveeën en twee bouwlagen
onder leien dak en gecementeerd parement met schijnvoegen.

burgerhuizen,
winkels

145096

Ensemble van arbeiderswoningen

Wetteren

Wetteren

Moerstraat 84‐86 (Wetteren)

Ensemble van twee arbeiderswoningen, volgens kadasterarchief in
twee fasen gebouwd op de plaats van een oude leerlooierijsite in
1897 en 1914. Rijhuizen van drie en twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken.

arbeiderswonin WO I, vierde
gen
kwart 19de
eeuw

145097

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Moerstraat 9 (Wetteren)

Burgerhuis van drie bouwlagen onder plat dak, gebouwd in 1934.
Karakteristieke baksteenarchitectuur uit het interbellum met
enkelhuisopstand, smalle deurtravee links en brede travee rechts.

burgerhuizen

145099

Dorpswoning

Wetteren

Wetteren

Molenstraat 28 (Wetteren)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
lijstgevel met dubbelhuisopstand.

dorpswoningen interbellum

145100

Grafkapel van de familie Pottelsberghe de Wetteren
la Potterie

Wetteren

Molenstraat zonder nummer (Wetteren)

Grafkapel opgetrokken circa 1870 in neogotische stijl door de familie grafkapellen
van Pottelsberghe de la Potterie, bewoners van het gelijknamige
verdwenen kasteel op Overschelde. Kapel op een vierkant grondplan,
opgetrokken uit zandsteen, onder een zadeldak met leien.

derde kwart
19de eeuw

145101

Bunker A42

Wetteren

Wetteren

Neerhonderd zonder nummer (Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevatte twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur en voorheen met één
observatiekoepel.

interbellum

145102

Spoorwegdoorgang Boerenhol

Wetteren

Wetteren

Neerstraat zonder nummer (Wetteren)

Viaduct onder de spoorlijn Mechelen‐Dendermonde‐Gent, met halte viaducten
te Wetteren, ingehuldigd op 28 september 1837. Elegante bakstenen
boogconstructie onder spoorweg, bovenaan afgeboord door
hardstenen kroonlijst met ijzeren leuning. Aan weerszij, schuin
geplaatste afgeschuinde steunberen ter versteviging van de talud.

tweede kwart
19de eeuw

145103

Woon‐ en handelshuis

Wetteren

Wetteren

Nieuwstraat 1 (Wetteren)

Interbellumwoning, opgetrokken van bruine baksteen, met drie
traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Symmetrische
gevelopstand met geaccentueerde pui met parement van zwarte
faiencetegels en geaccentueerde centrale traptravee.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

modernisme

145104

Ensemble van burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Nieuwstraat 3‐5, 5A (Wetteren)

Interbellumwoning met plastisch uitgewerkte gevel en
materiaalgebruik, opgetrokken van gele baksteen, pui en
uitspringende traptravee met zwarte tegels en verspringende
bouwlagen.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

modernisme

1628/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

interbellum

neoclassicisme

neogotiek

De Vuyst Prosper (Ontwerper)
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145105

Villa Dutrieu

Wetteren

Wetteren

Oordegemsesteenweg 12 (Wetteren)

Villa in een ruime omhaagde beboomde tuin, met twee houten
hekkens tussen betonnen pijlers met bolornament aan de straat,
volgens bouwplan van 1923 gebouwd naar ontwerp van architect A.
Poppe. Rechts van het huis, aanhorigheden in aangepaste stijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

145106

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Oordegemsesteenweg 13 (Wetteren)

Rijwoning uit 1929 van drie traveeën en twee bouwlagen, deels onder burgerhuizen
pseudozadeldak in kunstleien met twee dakkapellen en deels onder
platte bedaking.

interbellum

145107

Herenhuis

Wetteren

Wetteren

Oordegemsesteenweg 2 (Wetteren)

Herenhuis, eertijds horend bij kantbedrijf De Vos, voorzien van grote herenhuizen
achterliggende tuin en volgens kadasterarchief in 1904 volledig
heropgebouwd. Onderkelderd hoekhuis in neoclassicistische stijl van
3 + 5 traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met houten
dakkapel en oeils‐de‐boeuf in zink. Bepleisterde en geschilderde
lijstgevels op arduinen plint en onder eenvoudig omlopend
hoofdgestel.

voor WO I

145108

Villa l'Hermitage

Wetteren

Wetteren

Oordegemsesteenweg 34 (Wetteren)

Volgens bouwplan van de Lokerse architect Henri Vanden Broucke
gebouwd voor boomkweker G. Kerkvoorde in 1911. Typische
bakstenen villa met cottage‐allures in ruime beboomde en omhaagde
tuin, aan straatzijde toegankelijk via smeedijzeren hekwerk aan
vernieuwde bakstenen pijlers.

145109

Ensemble van burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Oordegemsesteenweg 4‐6 (Wetteren)

burgerhuizen
Ensemble van burgerhuizen in neoclassicistische stijl, vroeger
horende bij nummer 2. Volgens kadasterarchief door handelaar T. De
Vos – De Smet samen met nummer 2 in 1904 heropgebouwd. Van
meet af aan als tweegezinswoning opgevat, van zes traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

145110

Boerenarbeiderswoning

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg 18 (Wetteren)

Boerenarbeiderswoning, volgens kadastergegevens in 1897 gebouwd boerenarbeider vierde kwart
19de eeuw
in opdracht van de Wetterse spoorwegarbeider Polydoor Verbanck‐ swoningen
Van Durme. Eénlaagse woning onder zadeldak met mechanische
pannen.

145111

Instituut Mariagaard

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg 80 (Wetteren)

Achterin gelegen gebouwencomplexen in regionalistische stijl met
grote begraasde voortuinen met 3 verscholen schuilkelders.
Langgestrekt hoofdgebouw, de oorspronkelijke landbouwschool voor
jongens van 1922, opgetrokken op U‐vormige plattegrond,
oorspronkelijk met volledig symmetrische aanleg met korte midden‐
en lange zijvleugels aan de westzijde. Ten oosten van het
hoofdgebouw is het vroegere complex van de middelbare
landbouwhuishoudschool voor meisjes uit 1921 gelegen. Kapel,
gebouwd in 1921‐22, in 1943 omgebouwd tot turnzaal en in 1946
opnieuw als kapel ingericht.

145112

Hoeve Koningshof

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg 84 (Wetteren)

boerenwoninge derde kwart
Voorheen omgrachte pachthoeve op de wijk Vantegem waarvan de
18de eeuw
geschiedenis minstens opklimt tot de 14de eeuw. Boerenwoning van n, hoeven
zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met
dakvenster boven de deurtravee, opklimmend tot 1754. De
bedrijfsgebouwen werden gesloopt.

145116

Bunker D19

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat twee bunkerruimtes
met een schietopening voor mitrailleur.

145115

Neoclassicistisch tempeltje

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Neoclassistisch tempeltje afkomstig uit het park van het domein
eerste kwart
tempels
Steevliet te Melle waar het in 1965 door een verbreding van de weg (tuinpaviljoenen 19de eeuw
moest verdwijnen. Het bouwwerkje werd ontworpen door de Gentse )
architect Velleman die van 1821 tot 1836 eigenaar was van het
domein Steevliet en het was geconcipieerd als tempeltje toegewijd
aan de Romeinse jachtgodin Diana.

1629/1748

stijl

gebouwen voor interbellum,
WO II
secundair
onderwijs,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
schuilkelders

context

persoon
Poppe August (Ontwerper)

neoclassicisme

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

plantensoort

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

neoclassicisme

regionalisme

Breitenbach (Ontwerper), De
Vloed Georges (Ontwerper), De
Vloed Robert (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper), Vaerwyck‐
Suys Henri (Ontwerper)

traditioneel

Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)

neoclassicisme

Velleman Petrus Dominicus
(Ontwerper)

interbellum
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145114

Bunker A40

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

145113

Bunker Av13

Wetteren

Wetteren

Oosterzelesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.

interbellum

145117

Christus Koningkerk

Wetteren

Wetteren

Oude Aardeweg 39A (Wetteren)

parochiekerken na WO II
Sobere bakstenen laagbouw onder platte daken met verspringende
volumes met breed inkomportaal onder luifel ten zuiden. Hoge
beglaasde vensterpartijen. Klok in vrijstaande klokkentoren met kruis,
onder impuls van pastoor De Coninck gebouwd en voltooid in 1974.

145120

Villa

Wetteren

Wetteren

Oude Laarnsesteenweg 14 (Wetteren)

villa's
Dieper gelegen art‐decogetinte villa toegankelijk via centraal op de
(bouwkundig
villa ingeplant kiezelpad; in 1929 gebouwd in opdracht van de
erfgoed)
fabrikant Achiel Eduard De Troy ‐ Ledent uit Wetteren. Woning van
drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen tentdak,
opgetrokken in bruine baksteen op een hoge plint met keldervensters.

145124

Hovenierswoning en koetshuis van kasteel Wetteren
Gransvelde

Wetteren

Parklaan 4A‐B (Wetteren)

De voormalige hovenierswoning, in de zuidoostelijke hoek van het
domein is in 1861 gebouwd. Aanvankelijk bestemd als
hovenierswoning, remise en paardenstal, nu omgevormd tot
meergezinswoning. Woning met U‐vormige aanleg van één bouwlaag
onder mansardedak. Centraal naar hekwerk en tuin georiënteerde
grote koetspoorten verbouwd tot vensters.

145125

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Wetteren

Wetteren

Processieweg zonder nummer (Wetteren) Verankerde roodbakstenen kapel met vlak afgesloten koor, onder
zadeldak, volgens gegevens van het kadaster in 1850 gebouwd in
opdracht van de gemeente Wetteren.

145126

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Scheldedreef 42 (Wetteren)

145127

Dubbele woning met winkelruimte

Wetteren

Wetteren

145128

Gemeenteschool

Wetteren

145129

Ensemble van burgerhuizen

Wetteren

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

derde kwart
bruggen,
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
hovenierswonin
gen,
koetshuizen,
parken, stallen,
vijvers

Fuchs Louis (Ontwerper), Pisson
Jean‐Baptiste (Ontwerper), Raes
Donatus (Ontwerper)

tweede kwart
19de eeuw

neogotiek

Burgerhuis uit 1894 van uit vier traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
leien zadeldak en afgescheiden van de weg door omhaagde voortuin.

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Schoolstraat 16‐18 (Wetteren)

Interbellumpand volgens bouwplan van 1932 ontworpen als dubbele burgerhuizen,
woning met winkelruimte naar ontwerp van de Wetterse architect J. winkels
Michaut. Constructie van drie bouwlagen en drie traveeën onder plat
dak. Voorgevel in art‐decostijl met symmetrische opstand.

interbellum

art deco

Michaut Joseph (Ontwerper)

Wetteren

Schoolstraat 23 (Wetteren)

lagere scholen
Bouw van de nieuwe gemeenteschool met een zaal voor de
tekenacademie en een huis voor de directeur in 1866, in opdracht van
de gemeente Wetteren, gelijktijdig met de aanleg van de
Schoolstraat. In 1876 werden twee nieuwe klassen bijgebouwd, werd
de speelplaats vergroot en voorzien van een met pannen bedekte
gaanderij en werden nieuwe sanitaire installaties geplaatst. In 1894
werd opnieuw een klas bijgebouwd. Vergroting tussen 1928 en 1930
naar ontwerp van architect Jozef Michaut.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neoclassicisme

Michaut Joseph (Ontwerper)

Wetteren

Schoolstraat 25‐27 (Wetteren)

Ensemble van twee neoclassicistische enkelhuizen, schuin ingeplant burgerhuizen
met ondiep verhard voortuintje. Nummer 25 uit 1909 en nummer 27
uit 1910 naar ontwerp van architect Edmond Haché. Onderkelderde
burgerhuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen met een
verschillende kroonlijsthoogte onder een geknikt zadeldak.

voor WO I

neoclassicisme

Haché Edmond (Ontwerper)

1630/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)
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145130

Villa met waterreservoir

Wetteren

Wetteren

Schoorstraat 20 (Wetteren)

Villa met waterreservoir, voorheen bloemistenwoning Vercauteren.
Woning met art‐deco‐invloeden, volgens bouwplan circa 1933
gebouwd op de plaats van een oudere woning, naar het ontwerp van
architect Robert De Vloed uit Melle. Achterin gelegen bijgebouw
bestaande uit wagenhuis en verankerd bakstenen waterreservoir van
twee bouwlagen.

interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen,
waterreservoirs

145131

Maalderijgebouwen De Rycke

Wetteren

Wetteren

Serskampsteenweg 381 (Wetteren)

voor WO I,
Voormalige maalderijgebouwen De Rycke. Oude site, waar voorheen maalderijen,
een staakmolen stond, reeds vermeld in 1701. Eenvoudig woonhuis, molenaarswoni interbellum
volgens kadaster uit 1909, met vernieuwd parement. Aan de oostzijde ngen
verankerde bakstenen industriële gebouwen onder zadeldak en onder
plat dak. Laadluik in oudste gedeelte, rechthoekige muuropeningen
onder respectievelijk houten en betonlatei.

145132

Conciërgewoning

Wetteren

Wetteren

Slagveld 3 (Wetteren)

Conciërgewoning bij leerlooierij Hector Lebegge, opgericht in 1888
nabij het station van Kwatrecht. Witgeschilderde baksteenbouw van
twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak in kunstleien.

145133

Leerlooierij Hector Lebegge

Wetteren

Wetteren

Slagveld 5 (Wetteren)

Fabrieksgebouwen bij leerlooierij Hector Lebegge opgericht in 1888 leerlooierijen
nabij het station van Kwatrecht. Fabrieksterrein toegankelijk via hek
tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers. Gebouwen bestaande
uit meerdere roodbakstenen volumes onder stompe zadeldaken in
golfplaten, gekenmerkt door een gevelordonnantie geritmeerd door
lisenen.

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

145134

Bunker C18

Wetteren

Wetteren

Slagveld zonder nummer (Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de tweede verdedigingslijn en bevat twee bunkerruimtes, elk
voorzien van een schietopening voor mitrailleur.

interbellum

145135

Villa

Wetteren

Wetteren

Smetledesteenweg 18 (Wetteren)

Villa uit 1914 met art‐nouveaukenmerken, voorheen eigendom van
boomkweker Jules Kerkvoorde die de woning liet optrekken; werd
pastorie door schenking aan de Sint‐Gertrudisparochie. Vrijstaande
woning op onregelmatig grondplan onder zadeldak.

145137

Herdenkingsmonument boomkweker Adolf Wetteren
Papeleu

Wetteren

Smetledesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Herdenkingsmonument ter ere van Adolf Papeleu, grondlegger van de gedenktekens
Wetterse boomkwekerijen. Ontwerp van Vic Temmerman uit
Overmere, onthuld in 1959. Witstenen onregelmatig gevormde sokkel
op voetstuk in blauwe hardsteen, omringd door pad en bloemenperk.

145136

Onze‐Lieve‐Vrouw van de Rozenkranskapel Wetteren

Wetteren

Smetledesteenweg zonder nummer
(Wetteren)

Nieuwe wijkkapel in de parochie Christus Koning gebouwd in
augustus 1988. Moderne kapel gelegen binnen grasperk met
groenaanplantingen en toegankelijk via klinkerpad.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vanaf 1975

145138

Café Posthotel

Wetteren

Wetteren

Stationsplein 11 (Wetteren)

Het hotel, ontworpen door Camiel Raes‐Maenhout, ondernemer der
openbare werken, werd circa 1887 opgeleverd. Een combinatie van
koets‐ en koerierdienst met huurhouderij, restaurant en hotel
waarvoor op de bovenverdieping 14 kamers voor de hotelfunctie
werden voorzien. Gaaf behouden café‐interieur in neo‐
Vlaamserenaissance‐stijl van 1887.

hotels,
restaurants

vierde kwart
19de eeuw

145139

Station Wetteren met wachthuis

Wetteren

Wetteren

Stationsplein 15 (Wetteren)

Station, gelegen aan de spoorlijn Mechelen‐Dendermonde‐Gent,
ingehuldigd op 28 september 1837 en ontworpen door architect
Auguste Payen, ingenieur‐architect bij de Staatsspoorwegen. Het
station in neoclassicistische stijl werd in 1848 voltooid. In 1882
werden de flankerende aanbouwsels uitgebreid met één travee in
aangepaste stijl. Circa 1906 bouw van een wachthuis voor de reizigers
aan de overkant van het spoor.

elektriciteitscab tweede kwart
19de eeuw,
ines,
stationsgebouw voor WO I
en, wachthuizen

1631/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Vloed Robert (Ontwerper)

conciërgewonin vierde kwart
19de eeuw
gen,
leerlooierijen

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

WO I

na WO II

Temmerman Vic (Ontwerper)

Raes‐Maenhout Camiel
(Ontwerper)

neoclassicisme

Payen Auguste (Ontwerper)
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145140

Postkantoor

Wetteren

Wetteren

Stationsplein 6 (Wetteren)

145141

Hotel‐restaurant Comte d'Egmont

Wetteren

Wetteren

145142

Burgerhuis met winkelpand

Wetteren

145143

Burgerhuis

145144

datering

stijl

burgerhuizen
Rijhuis samengesteld uit twee woningen voltooid circa 1861‐1862,
mogelijk naar een ontwerp van William Haye, toenmalig gemeentelijk
bouwmeester, als onderdeel van de huizenrij met nummer 1 tot 8;
rond 1900 reeds gebruikt als postkantoor. Burgerhuis van vijf
traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak bekleed met
pannen.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Stationsplein 7 (Wetteren)

Het huis kwam in 1865 tot stand na samenvoeging van twee huisjes cafés
die deel uitmaakten van een in de jaren 1855‐1861 gerealiseerd
geheel. Vanaf 1921 ingericht als hotel‐restaurant, met toevoeging van
een staande wip in 1933. Het café telt vier traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak.

derde kwart
19de eeuw

Wetteren

Stationsstraat 13, 13A (Wetteren)

Neoclassicistisch burgerhuis met winkelpand, opgetrokken in 1870 en burgerhuizen,
vergroot langs de achterzijde in 1878 met een klein bedrijfsgebouwtje winkels
en nogmaals in 1901. Breedhuis met enkelhuisopstand van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak met
kunstleien. Bepleisterde lijstgevel met bossagewerk.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 35 (Wetteren)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in 1843 en opgevat als
breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
bekleed met leipannen. Enkelhuis met bepleisterde gevel met
bossagewerk, uitgezonderd borstwering en hoofdgestel die versierd
zijn met spiegels.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Ensemble van neoclassicistische
burgerhuizen

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 37, 37A‐B (Wetteren)

burgerhuizen,
Ensemble van twee neoclassicistische burgerhuizen, als één geheel
gebouwd in 1840; in 1875 uitgebreid met een zeepfabriekje in de tuin paardenstallen
achter de woning. Ensemble van vier traveeën en twee bouwlagen
onder doorlopend zadeldak met twee puntdakkapellen. Vlak
bepleisterde lijstgevel met hoeklisenen onder een houten kroonlijst
met tandlijst.

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145145

Herenhuis Dauwe met aanhorigheden en
tuin

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 48‐50 (Wetteren)

Herenhuis met aanhorigheden, ommuurde tuin, hekwerk en
bomenbestand beschermd als monument. Beeldbepalende woning
gebouwd in 1867 naar ontwerp van Ferdinand De Noyette in
eclectische stijl met kenmerken uit de neorenaissance‐stijl.

145146

Hoekpand

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 62 (Wetteren)

burgerhuizen
Oorspronkelijk woonhuis, gebouwd tussen 1855 en 1861 als
onderdeel van het huizenblok op de hoek Stationsplein en
Stationsstraat, opgericht door Constantin Van Cromphaut, directeur
van de Koninklijke Buskruitfabriek en burgemeester van Wetteren van
1875 tot 1879, mogelijk naar een ontwerp van gemeentelijk
bouwmeester William Haye. Hoekhuis van twee bouwlagen en zes
traveeën onder een half schilddak.

tweede helft
19de eeuw

145147

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 65 (Wetteren)

Burgerhuis in art‐nouveaustijl gebouwd in 1905–1906 samen met de burgerhuizen
naastliggende woning nummer 67. Hoekhuis van twee bouwlagen en
zes traveeën onder een half schilddak. Lijstgevel met parement van
geglazuurde baksteen.

voor WO I

art nouveau

145148

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 67 (Wetteren)

burgerhuizen
Herenhuis in art‐nouveaustijl gebouwd in 1905 samen met het
belendende huis nummer 65. Lijstgevel in geglazuurde baksteen en
rondbogige bovenlichten op de benedenverdieping ingevuld met
tegeltableaus met voorstellingen van dameshoofden tussen bloemen
in art‐nouveaustijl.

voor WO I

art nouveau

1632/1748

typologie

burgerhuizen

conciërgewonin derde kwart
19de eeuw,
gen, hekken,
interbellum
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
tuinbruggen,
siertuinen,
vijvers, tuin‐ en
parkbeplantinge
n

plantensoort

context

persoon
Haye William (Ontwerper)

Haye William (Ontwerper)

eclecticisme

De Noyette Ferdinand
(Ontwerper)

Haye William (Ontwerper)
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145149

Woon‐ en winkelhuis

Wetteren

Wetteren

Stationsstraat 69 (Wetteren)

Deels vrijstaand diephuis in neotraditionele stijl, gebouwd in 1907.
Smal gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak
met trapgevel met schouderstukken, bekroond door pinakel.

burgerhuizen,
winkels

voor WO I

neotraditioneel

145151

Bunker A41

Wetteren

Wetteren

Steenbergstraat zonder nummer
(Wetteren)

Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel bunkers
van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit
van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien
van een schietopening voor mitrailleur.

145150

Gemeentelijke begraafplaats van gehucht Wetteren
Kwatrecht

Wetteren

Steenbergstraat zonder nummer
(Wetteren)

Lokale begraafplaats in opdracht van het gemeentebestuur aangelegd
na gemeenteraadsbeslissing in 1904 en aankoop van grond in 1905.
Aanbesteding voor bouw van lijkenhuisje, hekstijlen en ijzeren hek
goedgekeurd in 1907.

voor WO I
lijkenhuizen,
buitenbegraafpl
aatsen, hekken,
hekpijlers

145152

Pastorie Sint‐Annaparochie met tuin

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 1 (Wetteren)

In 1893 werd besloten een nieuwe pastorie te bouwen volgens het
ontwerp van architect Joseph De Bosscher. Pastorie met
dubbelhuisopstand van twee bouwlagen en vijf traveeën onder leien
schilddak in beboomde en beplante tuin en afgesloten door laag
muurtje links overgaand in de oudere hogere tuinmuur.

pastorietuinen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën

145154

Gesubsidieerde vrije kleuterschool De
Spelewei

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 14, 14A (Wetteren)

Bestaande dorpswoning aan de straat omgevormd tot klooster,
leslokalen ingericht in nieuwe gebouwen op achtererf. Herinrichting
en vergroting kadastraal opgetekend in 1921.

interbellum
kloosters,
kleuterscholen,
lagere scholen

145155

Stadswoning

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 18 (Wetteren)

Stadswoning langs de straat, gebouwd in 1873, van twee bouwlagen stadswoningen derde kwart
19de eeuw
en drie traveeën onder leien zadeldak. Bepleisterde en geschilderde
gevel.

145156

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 19 (Wetteren)

Burgerhuis uit 1913 van twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak en roodbakstenen gevel.

burgerhuizen

145157

Burgerhuis met bloemisterij

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 36 (Wetteren)

Burgerwoning, aanvankelijk in 1915 gebouwd voor onderwijzer Pierre
De Wilde ‐ De Veirman; later herbestemd tot bloemistenwoning met
oprichting van een bloemisterij achteraan. Woning volgens
kadastergegevens in 1939 gedeeltelijk herbouwd en vergroot.
Achtergelegen bloemisterij met bakstenen schouw en waterreservoir
binnen constructie in betonskeletbouw.

burgerhuizen, WO I,
fabrieksschoors interbellum
tenen,
waterreservoirs
, bloemisterijen

145153

Ensemble van boerenarbeiderswoningen

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp 8‐10 (Wetteren)

Twee gekoppelde boerenarbeiderswoningen, reeds aangeduid op het boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw
Primitief Plan van circa 1830; volgens kadastergegevens in 1865
kadastraal samengevoegd en in 1914 opnieuw gesplitst. Haaks op de
straat ingeplant éénlaags volume onder afgeknot zadeldak met
mechanische pannen.

145160

Orgel Sint‐Annakerk

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp zonder nummer (Wetteren)

Het orgel zou afkomstig zijn uit de abdij van Baudelo te Gent. Het
oorspronkelijke instrument, dat van 1661 zou dateren, werd in het
midden van de 18de eeuw omgebouwd, duidelijk door de Gentse
orgelmaker Van Peteghem.

orgels

145159

Oude gemeentelijke begraafplaats

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp zonder nummer (Wetteren)

Voormalige gemeentelijke begraafplaats van het gehucht Ten Ede,
aangelegd in het begin van de 20ste eeuw. Het ontwerp voor de
omheiningsmuur, ijzeren hek en lijkenhuisje werd goedgekeurd in
1903. Lijkenhuisje in de zuidwestelijke hoek. De hoofdas geeft uit op
een open kruiskapel, aangebouwd tegen de overgebleven muren van
een kapelruïne.

voor WO I
lijkenhuizen,
buitenbegraafpl
aatsen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

145158

Parochiekerk Sint‐Anna

Wetteren

Wetteren

Ten Ede Dorp zonder nummer (Wetteren)

parochiekerken derde kwart
De nieuwe kapel of kerk werd op 7 oktober 1753 gewijd door de
18de eeuw
bisschop van Gent en onder de bescherming van de Heilige Anna
gesteld. De Sint‐Annakerk is eenbeukig, telt drie traveeën zonder
westbouw en vertoont een noord‐ en zuidtransept van gelijke breedte
en lengte; het koor van één travee eindigt met halfronde sluiting.

1633/1748

plantensoort

context

persoon

interbellum

neotraditioneel

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

voor WO I

Van Peteghem Pieter (sr.)
(Uitvoerder)

derde kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

classicisme

Architektenburo De Vloed
(Ontwerper), De Bosscher Joseph
(Ontwerper), Van Weyenbergh
Agnes (Ontwerper)
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145161

Woning met magazijnen

Wetteren

Wetteren

Tragelweg 1‐2 (Wetteren)

Volgens gegevens uit het kadaster bouwde landbouwer August Van burgerhuizen, interbellum, na
opslagplaatsen WO II
Swalm uit Schoonaarde in 1932 een huis met aanpalend
kolenmagazijn. De Vennootschap De Witte Gebroeders liet in 1946
links daarvan een nieuw volume optrekken, bestaande uit burelen en
bergplaats. Links hoger opgetrokken loods in ijzerskeletbouw.

145162

Magazijn

Wetteren

Wetteren

Tragelweg zonder nummer (Wetteren)

opslagplaatsen interbellum
Parallel met de weg gelegen pand in ijzerskeletbouw met
baksteenmetselwerk onder zadeldak in golfplaten, plint voorzien van
voegwerkimitatie. Magazijn, opgetrokken in 1931 in opdracht van de
Boerenbond.

145163

Handelspand

Wetteren

Wetteren

Van Cromphoutstraat 13 (Wetteren)

Handelspand op de plaats van een groter ouder volume, dat in 1856
werd vergroot en waarvan de huidige woning in 1890 werd
afgesplitst.

winkels

tweede helft
19de eeuw

145164

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Van Cromphoutstraat 23 (Wetteren)

Burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1907 vermoedelijk door
eigenaar Remi van Santé aangepast en voorzien van een nieuw
parement. Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak.

burgerhuizen

voor WO I

145165

Slagerij met kruisbeeld

Wetteren

Wetteren

Van Cromphoutstraat 26 (Wetteren)

Christusbeelden 18de eeuw,
Onderkelderd woonhuis van twee traveeën en twee en een halve
19de eeuw
bouwlaag onder zadeldak uit de 19de eeuw, met oudere kern. Zij‐ en , slagerijen
achtergevels, en bedaking samen met het Christusbeeld onder luifel
zijn als monument beschermd. Het kruisbeeld werd reeds vermeld in
1765.

145166

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Van Cromphoutstraat 8 (Wetteren)

Burgerhuis, enige, gaaf bewaarde restant van oude bebouwing in de burgerhuizen
straat, ingeplant op de oude rooilijn. Woonhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen met zadeldak, volgens kadastergegevens teruggaand
op een begin‐19de‐eeuws of mogelijks 18de‐eeuws groter gebouw,
waarvan het in 1849 afgesplitst werd.

145167

Ensemble van rijhuizen

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 116‐123, 126‐133
(Wetteren)

stadswoningen interbellum
Ensemble van stadswoningen in eenheidsbebouwing, in 1938
gebouwd. Samenstel van woningen van twee bouwlagen onder
zadeldak. De uiteinden van de huizenrij worden gemarkeerd door een
asymmetrisch hoekrisaliet oplopend in een haakse puntgevel.

145168

Villa Rayfira

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 16 (Wetteren)

Villa met cottage‐invloeden, in 1923‐1924 gebouwd naar een
ontwerp van architect A. Coppe. Vrijstaande woning in mooie
omringende deels beboomde tuin, afgesloten van de straat door
smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers met witte banden.
Imposant oranjebakstenen volume op oorspronkelijk H‐vormig
grondplan.

145169

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 17 (Wetteren)

burgerhuizen
Halfvrijstaand burgerhuis uit 1925, naar een ontwerp van architect
De Vuyst. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op een
natuurstenen plint met keldergat en onder geknikt pannen zadeldak.

145170

Ensemble van stadswoningen

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 21‐26 (Wetteren)

Ensemble van stadswoningen, gebouwd circa 1926. Samenstel van
enkelhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder geknikt
zadeldak in kunstleien, plint in blauwe hardsteen.

145171

Ensemble van stadswoningen

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 40‐41, 42 (Wetteren) Ensemble van stadswoningen samen met nummer 38 en 39 gebouwd stadswoningen interbellum
in 1924. Samenstel van enkelhuizen van twee traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Gecementeerde gevels voorzien van
schijnvoegen, onbewerkte plint.

145172

Stadswoning

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 48 (Wetteren)

De stadswoning uit 1902 maakt deel uit van een ensemble van
oorspronkelijk zes identieke woningen. Enkelhuis van drie traveeën
en twee bouwlagen op een gecementeerde plint voorzien van
imitatievoegwerk. Zadeldak gesteund door een houten kroonlijst op
klossen en sierlijke modillons.

145173

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Victor Van Sandelaan 50 (Wetteren)

Burgerhuis uit 1932, naar de plannen van architect Proser De Vuyst. burgerhuizen
Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder geknikt leien
zadeldak met dakkapel. Gevel in gele baksteen gecombineerd met
enkele bepleisterde vlakken, op een hoge natuurstenen plint.

1634/1748

typologie

datering

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

neoclassicisme

Coppe A. (Ontwerper), Hoge
Charles (Ontwerper)

De Vuyst O. (Ontwerper)

stadswoningen interbellum

stadswoningen voor WO I

interbellum

De Vuyst Prosper (Ontwerper)
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145174

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Vijverstraat 10 (Wetteren)

Burgerwoning met modernistische inslag uit 1938 en onderdeel van burgerhuizen
een ensemble van modernistisch getinte enkelhuizen. Asymmetrische
gevelcompositie met licht verspringende en doorbroken
gevelvlakken.

interbellum

145175

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Vijverstraat 8 (Wetteren)

Modernistisch geïnspireerde burgerwoning uit 1937 en onderdeel
van een ensemble van modernistisch getinte enkelhuizen. Enkelhuis
van twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt pannen
zadeldak met dakkapel. Parement van gele en bruine sierstenen, op
een plint in blauwe hardsteen.

burgerhuizen

interbellum

145177

Kasteeltje De Warande en gemeentelijk
sportcentrum

Wetteren

Wetteren

Warandelaan 14 (Wetteren)

Achterin gelegen vrijstaande villa, ingeplant in groot beboomd
domein toegankelijk via klein poortgebouw en vroegere
conciërgewoning nabij de straat. Kasteeltje langs de zuidoostzijde
begrensd door brede trappenpartij afdalend naar lager gelegen
zwembaden. Villa met bijhorende vijver opgetrokken en aangelegd in
1931‐1932. In 1951 kregen de omliggende gronden een nieuwe
bestemming als sportcentrum De Warande met Olympisch zwembad,
naar een ontwerp van architecten Eugène De Witte en Alfred
Dethoor.

interbellum, na
vijvers, villa's
WO II
(bouwkundig
erfgoed),
sportgebouwen
en ‐
infrastructuur,
zwembaden

145178

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Warandelaan 67‐68 (Wetteren)

Tweegezinswoning met kleine voortuin, afgesloten met geschilderde burgerhuizen
sierbetonplaten en ijzeren hekwerk op muurtje. Volgens het
kadasterarchief opgetrokken in 1929, teruggaand op een veel
kleinere woning van 1908. In 1933 ingrijpend vergroot met een
linkervleugel en verbouwd naar een ontwerp van architect Prosper
De Vuyst.

145179

Villa

Wetteren

Wetteren

Warandestraat 2 (Wetteren)

Wat achterin gelegen vrijstaande villa in cottagegetinte stijl met
brede verharde oprit, gebouwd in 1929, aan straatzijde afgesloten
door fraai ijzeren hek aan gecanneleerde ijzeren zuilen met
bolornament.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145180

Villa Claire

Wetteren

Wetteren

Warandestraat 25‐27 (Wetteren)

Wat verdiept gelegen vrijstaande gekoppelde tweegezinswoning in
cottagestijl, volgens bouwplan opgetrokken in 1929. Opgevat als
twee enkelhuizen in spiegelbeeld van telkens twee traveeën en
anderhalve bouwlaag, onder snijdende schilddaken. Combinatie van
lijstgevel en vooruitspringende puntgevels met overstekend dak.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

145181

Villa

Wetteren

Wetteren

Warandestraat 31 (Wetteren)

Alleenstaande wat verdiepte interbellumvilla, gebouwd in 1929.
Dubbelhuis bestaande uit drie traveeën en twee bouwlagen onder
een tentdak met geknikte dakoverstek, bekleed met mechanische
pannen.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

145190

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 102 (Wetteren)

Burgerwoning, gebouwd circa 1868 naar een gevelplan van 1864
door architect A. Van Hecke uit Brugge. Opvallende woning in
neoclassicistische stijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder
een doorlopend schilddak. Het huidige voorkomen beantwoordt
grotendeels aan het gevelontwerp van 1864.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

145191

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 104 (Wetteren)

Burgerwoning, gebouwd circa 1868 naar een gevelplan van 1864
door architect A. Van Hecke uit Brugge. Lijstgevel van vier traveeën
en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw, WO
I

145192

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 116 (Wetteren)

Modernistisch geïnspireerde burgerwoning uit 1937, opgetrokken op burgerhuizen
plaats van oudere bebouwing in opdracht van E. Stalpaert.
Halfvrijstaand enkelhuis van twee bouwlagen onder uitkragende
vernieuwde gootlijst en geknikt zadeldak in kunstleien.

interbellum

145193

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 154 (Wetteren)

Modernistisch getint burgerhuis uit 1934, volgens kadastergegevens
volledige heropbouw van oudere woning. Halfvrijstaand enkelhuis
van twee bouwlagen en twee traveeën onder geknikt zadeldak in
kunstleien.

burgerhuizen

interbellum

1635/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Witte Eugène (Ontwerper),
Dethoor Alfred (Ontwerper),
Vieren Geert (Ontwerper)

interbellum

De Vuyst Prosper (Ontwerper)

cottagestijl

neoclassicisme

Van Hecke A. (Ontwerper)

De Vleeschouder Lambert
(Ontwerper), Van Hecke A.
(Ontwerper)
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145194

Sint‐Gertrudiscollege

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 21 (Wetteren)

Het college gaat terug tot de oprichting van de Middelbare School
Sint‐Pieter en de bouw van vier klassen op 1 mei 1894 door de
broeders van Scheppers achter een burgerhuis dat door de familie
Belpaire ter beschikking was gesteld. In 1930 wordt de Villa Julia
aangekocht als woonplaats voor de directeur. Wat verdiept gelegen
villa uit 1894 in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl met kleine voortuin aan
de straat afgesloten door gesmeed ijzeren hekwerk op lage bakstenen
muur met dito toegangshek.

feestzalen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

neo‐
vierde kwart
Vlaamserenaiss
19de eeuw,
interbellum, na ance‐stijl
WO II

145195

Burgerhuis met koetshuizen

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 29‐31 (Wetteren)

Burgerhuis in classicistische stijl met gekasseid voorerf, afgesloten
van de straat door ijzeren hek met pijlen op laag muurtje met centrale
poort en geflankeerd door twee aan de straat palende
poortgebouwen. Het hoofdvolume en een bijgebouw links worden
reeds afgebeeld op het Primitief Plan van circa 1830. In 1932 wordt
de nieuwbouw van het rechtse poortgebouw en de aanpassing van
het linker bij het kadaster geregistreerd.

burgerhuizen,
hekken,
koetshuizen,
poorten
(bijgebouwen)

interbellum

classicisme

145196

Provinciaal domein Den Blakken met villa
Den Blakken

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 308 (Wetteren)

Het Provinciaal domein Den Blakken omvat de villa Den Blakken,
tijdens het interbellum gebouwd in in 1930‐1931 naar ontwerp van
Adolphe Staatje. Grote villa in cottage‐ of Normandische stijl met
verspringende volumes van één en twee bouwlagen onder zeer steil
snijdend schilddak en lagere zadeldaken met verschillende
nokhoogtes en diverse dakkapellen. Het provinciaal domein omvat
verder enkele thematuinen en arboretum ontworpen door Wim Vidts
en een stuifduinengebied als één van de best bewaarde relicten van
dergelijke duinen langs de Schelde. Dit duinengebied wordt
gekenmerkt door de vele hakhoutstoven en enkele heiderelicten.

interbellum,
hekpijlers,
omheiningsmur vanaf 1975
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
heiden,
stuifduinen,
hakhoutstoven,
collectietuinen

cottagestijl

145197

Neoclassicistisch herenhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 42 (Wetteren)

Neoclassicistisch herenhuis, in 1871 door dokter Louis D'Hollander ‐
Haesebeyt gebouwd. Volume van vijf / zes traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak. Bepleisterde en witgeschilderde
gevel met benadrukte horizontaliteit door de met vlakke bossage
beklede benedenverdieping, de doorlopende onderdorpels en het
geaccentueerde hoofdgestel.

derde kwart
herenhuizen,
dokterswoninge 19de eeuw
n

neoclassicisme

145198

Neoclassicistisch herenhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 44 (Wetteren)

Neoclassicistische herenhuisg, in 1833 gebouwd, naar een ontwerp
van stadsbouwmeester Johan Beeckman uit Dendermonde. Woning
met lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, op een
kelderverdieping en onder een schilddak met kunstleien. Grote
ommuurde tuin waarin enkele dendrologisch waardevolle oude
geënte rode beuken, mogelijk daterend uit de bouwperiode van het
huis.

tweede kwart
herenhuizen,
omheiningsmur 19de eeuw
en, tuin‐ en
parkbeplantinge
n

neoclassicisme

Beeckman Johan Baptist
(Ontwerper), Hellebaut
(Ontwerper), Verstraeten Marc
(Ontwerper)

145199

Woning Leon Famelaer‐Kerckaert

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 46 (Wetteren)

burgerhuizen
De voormalige woning Leon Famelaer‐Kerckaert, gelegen aan de
Wegvoeringstraat is een representatief voorbeeld van een burgerhuis
in art‐nouveaustijl van 1904‐1905, naar ontwerp van de Gentse
architect Geo Henderick.

art nouveau

Henderick Geo (Ontwerper)

145200

Stadswoning

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 48 (Wetteren)

Stadswoning volgens kadastergegevens in 1905 gebouwd. Enkelhuis
van twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt kunstleien
zadeldak met twee dakkapellen.

1636/1748

voor WO I, na
WO II

stadswoningen voor WO I

stijl

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper), De
Noyette Modeste (Ontwerper),
Van Herrewege ‐ De Wilde
(Ontwerper), Volckaert Gustave
(Ontwerper)

Staatje Adolphe (Ontwerper),
Kennivé Adolf Emmanuel
(Uitvoerder), Vidts Wim
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

145201

Sint‐Jozefsinstituut

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 59‐63, 59A, 63A‐B
(Wetteren)

Heden omvat de site: een lagere school, een middelbare school, een
kinderdagverblijf, woningen van de aalmoezenier en van de directeur,
en het klooster van de zusters apostolinnen van Sint‐Jozef, gehuisvest
in het 19de‐eeuwse kasteel Vilain XIIII. De uitgestrekte bijhorende
tuin die grotendeels op het vroegere kasteeldomein op het
Scheldetalud teruggaat strekt zich verder oostwaarts uit aan de
straat. In het oostelijk deel staat het nieuwe gebouw van het RVT Sint‐
Jozef.

interbellum
feestzalen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
kloosters,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
wintertuinen

145202

Kasteel Vilain XIIII

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 63 (Wetteren)

landhuizen
Het kasteel Vilain XIIII werd gebouwd door burggraaf Charles
Hippolyte Vilain XIIII, burgemeester van Wetteren van 1822 tot 1873.
In 1822 gaf de burggraaf aan de gemeentearchitect, Adriaan
Maenhout, de opdracht om een kasteel met een prestigieuze tuin te
ontwerpen. Kasteel en park situeerden zich gedeeltelijk op het talud
dat bij de oever steil afdaalt tot de Schelde.

eerste kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145203

Burgerhuis

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat 9 (Wetteren)

Art‐decogetint burgerhuis met voorgevel volgens bouwplan uit 1927, burgerhuizen
door architect J. Michaut ontworpen voor A. Goedertier. Volume met
oudere kern, reeds afgebeeld op Primitief Plan van circa 1830 en
Poppkaart van circa 1860.

interbellum

145204

Kapel voor Maria, hulp der christenen

Wetteren

Wetteren

Wegvoeringstraat zonder nummer
(Wetteren)

Kapel met ommegang en grafkapel van de familie Bracke – Van Geert.
Vrijstaand gebouw, noord‐zuid georiënteerd in een moderne
neogotische stijl naar ontwerp van architect Prosper De Vuyst van
1939 en bekostigd door de familie Bracke – Van Geert.

grafkapellen,
ommegangen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
pijlerkapellen

145213

Hoeve

Wetteren

Wetteren

Wetterensteenweg 107 (Wetteren)

In een bocht gesitueerde dieper gelegen hoeve toegankelijk via
eenvoudig ijzeren hekken tussen betonpijlers, minstens opklimmend
tot de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

145214

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Wetteren

Zavelstraat 2 (Wetteren)

Voorheen omgrachte pachthoeve, bestaande uit losse bestanddelen,
waaronder een boerenwoning met 17de‐ of 18de‐eeuwse kern en
20ste‐eeuwse landgebouwen. De kleine tegen de westelijke
walgracht aangebouwde stal werd vóór 1950 afgebroken en iets
meer naar het oosten op groter grondplan herbouwd. De oude
walgrachten zijn heden grotendeels gedempt, aan linkerzijde bleef
een restant bewaard.

17de eeuw,
sites met
18de eeuw,
walgracht,
boerenwoninge 20ste eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

145215

Hoeve met losse bestanddelen

Wetteren

Wetteren

Zavelstraat 4 (Wetteren)

Hoeve, teruggaand tot de 18de eeuw, met een met gras begroeid en
deels omhaagd erf. Eénlaags verankerd woonhuis van vijf traveeën
onder pannen zadeldak. Haaks op het woonhuis situeert zich een
langgerekt schuur‐ en stalvolume. Ten oosten van de schuur bevindt
zich een bakstenen mestvaalt. Onze‐Lieve‐Vrouwegrotje op het erf.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

145216

Onze‐Lieve‐Vrouw met Kindkapel

Wetteren

Wetteren

Zavelstraat zonder nummer (Wetteren)

Schuin op de straathoek ingeplante kapel met rechthoekige
plattegrond, in 1874 gebouwd in opdracht van Adolphe Baeten en
zusters, eigenaars van de nabijgelegen, nu sterk verbouwde hoeve.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

144944

Hoeve

Wetteren,
Wichelen

Wetteren

Adolf Papeleustraat 112 (Wetteren)

Kleine hoeve met in U‐vorm opgestelde gebouwen rond gekasseid erf
met gedichte mestvaalt. Bestaande uit boerenwoning van vijf
traveeën en één bouwlaag met gecementeerde gevels, ingeplant
haaks op de straat; vermoedelijk daterend uit begin 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren,
bakhuizen

1637/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco,
modernisme

Bressers Adrien (Ontwerper), Van
Offeren Gerardus Joseph
(Ontwerper)

neoclassicisme

Maenhout Adriaan (Ontwerper),
Minard Louis (Ontwerper)

Michaut Joseph (Ontwerper)

neogotiek

De Vuyst Prosper (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id
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adres

korte beschrijving

typologie

datering

145217

Dijkhuis

Wichelen

Schellebelle

Aard 1 (Wichelen)

Dijkhuis, voormalig café Den Anker, volgens kadastergegevens
gelijktijdig met dijk gebouwd in 1910 door brouwer A. Steeman van
Overmere. Vrijstaand woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak.

cafés

voor WO I

145218

Dijkhuis

Wichelen

Schellebelle

Aard 5 (Wichelen)

Dijkhuis, voormalige hoeve en café 't Zicht der Schelde, volgens
kadastergegevens gebouwd in 1911. Woonhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak. Ernaast laag bakstenen
dienstgebouw van zes traveeën onder zadeldak.

bijgebouwen,
hoeven, cafés

voor WO I

145240

Boerenwoning en Sint‐Antoniuskapelletje

Wichelen

Schellebelle

Bruinbekestraat 23 (Wichelen)

In 1858 nieuw gebouwd huis, met diepe L‐vormige achterbouw
vergroot in 1867. Achter voortuintje gelegen boerenwoning van drie
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, met rechts aanleunend
bijgebouw onder doorlopend dak. Sint‐Antoniuskapelletje met
gepolychromeerd plaasteren beeld van Sint‐Antonius van Padua in
getraliede nis, opgericht in 1943.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw, WO
n, hoeven,
II
pijlerkapellen

145243

Villa van 1939

Wichelen

Schellebelle

Dendermondsesteenweg 17 (Wichelen)

Villa gebouwd in 1939, naar verluidt naar ontwerp van architect Jozef villa's
Lycke. Villa in art‐decostijl, deels omringende tuin aan de straatzijde (bouwkundig
erfgoed)
afgesloten door laag muurtje in natuurstenen blokken.

145245

Gemeentehuis van Schellebelle

Wichelen

Schellebelle

Dorp 1 (Wichelen)

145246

Neoclassicistisch burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Dorp 11 (Wichelen)

145247

Pastorie Sint‐Jans‐Onthoofdingparochie
met tuin

Wichelen

Schellebelle

145248

Onderpastorie

Wichelen

145252

Kerkhof van de Sint‐Jan‐Onthoofdingkerk

Wichelen

plantensoort

context

persoon

art deco

Lycke Joseph (Ontwerper)

gemeentehuize interbellum
Voormalig gemeentehuis van Schellebelle. Herenwoning door de
n
gemeente aangekocht voor gemeentehuis in 1897. Dubbelhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. De gepleisterde en
geschilderde lijstgevel werd in 1930‐31 verbouwd tot een nieuwe
voorgevel in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl naar ontwerp van architect
A.R. Janssens.

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Janssens Amand Robert
(Ontwerper)

De halfvrijstaande burgerwoning van 1868 omvat een blokvormig
hoofdvolume van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt door
een schilddak en lagere dienstvleugel van anderhalve bouwlaag. De
voortuin is omsloten door ijzeren hekwerk tussen slanke ijzeren
hekpijlertjes op lage gemetste basis. De achtertuin beslaat een diep
perceel omsloten door een bakstenen tuinmuur en vormt historisch
een entiteit met de woning.

burgerhuizen, derde kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, siertuinen

neoclassicisme

Dorp 19 (Wichelen)

Pastorie in neoclassicistische stijl naar ontwerp uit 1856 van architect
D. Raes, met omringende tuin. De pastorietuin werd vermoedelijk in
het derde kwart van de 19de eeuw aangelegd in gebruikelijke
landschappelijke aanleg en wordt omsloten door een bakstenen
omheiningsmuur. De toegang van de tuin bevindt zich in de as van de
pastorie en wordt afgesloten door een smeedijzeren hek tussen twee
hoge vierkante hekpijlers van bakstenen met dekplaat.

derde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

neoclassicisme

Schellebelle

Dorp 20 (Wichelen)

Rechts van de pastorie aan de straat gebouwde woning op een
perceel dat daartoe van de pastorietuin werd afgesplitst. De
onderpastorie werd in 1899 als nieuwbouw geregistreerd ter
vervanging van en op de plaats van de vroegere zondagsschool.
Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
een zadeldak.

pastorieën

Schellebelle

Dorp zonder nummer (Wichelen)

Het kerkhof werd in de loop der tijd uitgebreid tot zijn huidige
grootte. Het voorste gedeelte vertoont een karakteristieke ovale
vorm zoals weergegeven op de kaart in het landboek van Schellebelle
van 1658‐1709. Het gedeelte naast de Schelde is pas sinds midden
20ste eeuw bij het gewijde kerkhof ingelijfd. Het kerkhof is
gedeeltelijk afgesloten met een kerkhofmuur. Op het kerkhof staat
een dodenhuisje uit de 19de eeuw. Er is ook een Sint‐
Corneliusommegang met zes kapelletjes.

19de eeuw,
kerkhoven,
interbellum
lijkenhuizen,
omheiningsmur
en,
ommegangen,
pijlerkapellen

1638/1748

interbellum

stijl

vierde kwart
19de eeuw

Raes Donatus (Ontwerper),
Raman Valère (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
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145251

Parochiekerk Sint‐Jan‐Onthoofding

Wichelen

Schellebelle

Dorp zonder nummer (Wichelen)

Driebeukige hallenkerk met vierkante gotische westtoren, noordelijke calvariebergen, 14de eeuw,
parochiekerken 15de eeuw,
zijbeuk van vijf traveeën, zuidelijke zijbeuk van drie traveeën, ten
derde kwart
zuiden uitspringend transept, koor van één travee met driezijdige
17de eeuw,
afsluiting, geflankeerd door sacristie en berging. Huidig kerkgebouw
tweede kwart
dateert uit diverse perioden en gaat terug op een kleinere en wellicht
19de eeuw,
aanvankelijk eenbeukige kerk waarvan de basisstructuur zou
vierde kwart
opklimmen tot de 14de eeuw of 15de eeuw.
19de eeuw

145250

Oorlogsmonument

Wichelen

Schellebelle

Dorp zonder nummer (Wichelen)

Het herdenkingsteken geplaatst in 1923 is opgedragen aan de
gesneuvelde soldaten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog en gedenkt ook de oorlogsslachtoffers van 1940‐45.
Oorlogsmonument met klassiek vrouwenbeeld staand tegen een
afgeknotte obelisk. Volgens signatuur op de sokkel en volgens
archiefdocumenten werd het monument en het intussen verdwenen
omringende hekwerk geleverd door steenkapper Eduard Rombaux‐
Roland. Mogelijk is het vrouwenbeeld toe te schrijven aan
beeldhouwer Jules Vits van Melle.

145249

Roephuis Het Kot

Wichelen

Schellebelle

Dorp zonder nummer (Wichelen)

Roephuisje met roeptribune voor de wettelijk opgelegde afkondiging gevangenissen, eerste helft
19de eeuw
van algemene en lokale verordeningen te Schellebelle. Het is mogelijk roepstenen
dat het ook een functie bezat gekoppeld aan het gebruik van het plein
als marktplaats en als cel voor kortstondige opsluitingen. Kleine
bakstenen constructie onder pannen zadeldak met een overluifelde
pui, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.

145244

Beboomd dorpsplein en voetweg

Wichelen

Schellebelle

Dorp, Hoogstraat, Zwanewegel (Wichelen) Het ruime rechthoekige beboomde dorpsplein van Schellebelle, dat
minstens bestaat sedert de 17de eeuw, bevindt zich aan de vroegere
heerweg Wetteren ‐ Dendermonde. Vanuit de vier pleinhoeken
vertrekken oude verbindingswegen en de voetweg Zwanewegel. Op
het plein staan een oorlogsmonument en het roephuisje 'Het Kot'.

oorlogsgedenkt
ekens, openbare
pleinen,
roepstenen,
bomenrijen

145262

Herenhoeve 't Eedgoed

Wichelen

Schellebelle

Eetgoedstraat 1 (Wichelen)

Dubbel omgrachte herenhoeve, gesitueerd in het zuiden van
Schellebelle en toegankelijk via een gekasseide dreef. Domein met
een ruim vierkant wooneiland binnen een uitgebreid en complex
grachtenpatroon. Aan de noordoostzijde in de as van de rechte
toegangsdreef gelegen langgerekt gebouw met huidige woning.
Symmetrisch geheel met centraal een toren met poortgebouw van
drie bouwlagen hoog onder leien tentdak, geflankeerd door de
voorheen gewitte voormalige hoevegebouwen met boerenhuis in
rechtervleugel.

boerenwoninge
n, dreven,
hoeven,
koetshuizen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
tuinpaviljoenen,
bakhuizen, sites
met walgracht

145267

Villa van 1889

Wichelen

Schellebelle

Hekkergemstraat 77 (Wichelen)

villa's
Villa met omringende tuin gebouwd in 1889 door dokter Emile De
Hovre‐Gheldof. Baksteenbouw van twee verdiepingen onder wolfsdak (bouwkundig
erfgoed)
en snijdend half schilddak.

vierde kwart
19de eeuw

145268

Mariakapel

Wichelen

Schellebelle

Hekkergemstraat zonder nummer
(Wichelen)

Eenvoudige bakstenen wegkapel gebouwd in 1950 ter vervanging van betreedbare
een kapel die in 1844 al bestond aan de Stationsstraat.
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

145269

Schoenfabriek

Wichelen

Schellebelle

Hoekstraat 39A (Wichelen)

Schoenfabriek Van Doorselaer, getuigend van de voorheen in de
gemeente sterk vertegenwoordigde schoennijverheid. Omstreeks
1920 werd op deze locatie bij het ouderlijke huis van de familie Van
Doorselaer met schoenfabricatie gestart.

1639/1748

typologie

datering

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

17de eeuw,
18de eeuw,
derde kwart
16de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

burgerhuizen, voor WO I,
schoenfabrieke interbellum
n

stijl
gotiek

plantensoort

context

persoon
De Bosscher Joseph (Ontwerper),
Verstraeten Marc (Ontwerper),
Zens Mathias (Ontwerper)

Vits Jules (Ontwerper), Rombaux‐
Roland Eduard (Uitvoerder)

Thienpont Gerard (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

145270

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Directeurswoning van schoenfabrikant Van Wichelen
Doorselaer

Schellebelle

Hoekstraat 49 (Wichelen)

directeurswonin interbellum
Villa, voormalige woning van schoenfabrikant Van Doorselaer. Half
vrijstaande villa gebouwd door schoenfabrikant J. B. Van Doorselaer, gen
volgens kadastergegevens daterend van 1932. Pittoreske villa met
elementen ontleend aan de cottagebouw en de art‐decostijl.

145271

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Wichelen

Schellebelle

Hoekstraat zonder nummer (Wichelen)

Eenvoudige bakstenen wegkapel, gebouwd in 1955 ter vervanging
van een kapel gesloopt bij de verbreding van de straat.

145272

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 10 (Wichelen)

Burgerhuis en later café, volgens kadastergegevens gebouwd in 1860. burgerhuizen
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Rechts van het huis ijzeren hek met doorrit naar achtergelegen erf
met bijgebouwen.

derde kwart
19de eeuw

145273

Parochiehuis 't Veer

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 2 (Wichelen)

Teruggaand op een hoeve die al opgetekend werd in het landboek van brouwerijen,
1658. Langgerekt volume van negen traveeën breed onder zadeldak herbergen,
hoeven
met twee deuren in een nieuwe zandstenen omlijsting, op de
tussendorpel gedateerd 1686 en 1710. De links aanleunende
voorbouw van twee bouwlagen met hoge onderbouw op quasi
vierkante plattegrond, afgedekt door leien tentdak met centrale
schoorsteen, zou opklimmen tot midden 18de eeuw.

18de eeuw,
tweede helft
17de eeuw

145274

Dorpswoning

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 37 (Wichelen)

Dorpshuis, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Breedhuis van één bouwlaag onder mansardedak (kunstleien).

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

145275

Rij lage arbeiderswoningen

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 38‐44 (Wichelen)

Rij van vier lage arbeidershuisjes. Volgens kadastergegevens
gebouwd in 1929 ter vervanging van een hier gelegen magazijn.
Eenvoudige huisjes van twee traveeën in baksteenbouw, onder
doorlopend, pannen zadeldak voorzien van dakkapellen met
puntgevel.

arbeiderswonin interbellum
gen

145276

Rosmolen

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 6 (Wichelen)

Volgens het kadasterarchief liet brouwer Jean‐Fréderic Lalemant in
1867 een moutmolen aangedreven door paarden bouwen op het
achtererf voor het achterin gelegen brouwerijgebouw. Lage
bakstenen constructie met gecementeerde plint op onregelmatige
achthoekige plattegrond met alternerend een lange en korte zijde.

rosmolens

145277

Schoolhuis

Wichelen

Schellebelle

Hoogstraat 94 (Wichelen)

Schoolhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1875 en volgens
gedenksteen naar ontwerp van architect de Perre‐Montigny.
Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak.

gedenktekens, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

145310

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Roelandtstraat 13 (Wichelen)

Alleenstaand burgerhuis gebouwd ter vervanging van een hoeve.
Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.

burgerhuizen

145311

Boerenwoning

Wichelen

Schellebelle

Roelandtstraat 4 (Wichelen)

Aan de straat ingeplante boerenwoning van drie traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak, daterend uit eind 19de of begin 20ste
eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw,
voor WO I

145312

Hoeve

Wichelen

Schellebelle

Roelandtstraat 6 (Wichelen)

Hoevetje met vrijstaande en schuin voorin op het erf ingeplante
boerenwoning, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Bakstenen
dubbelhuis van één bouwlaag onder zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
20ste eeuw

145313

Villa Smetryns‐De Winne

Wichelen

Schellebelle

Spoorwegstraat 28 (Wichelen)

villa's
Villa volgens kadastergegevens gebouwd in 1923 en gelegen in de
(bouwkundig
onmiddellijke nabijheid van het constructiebedrijf, koper‐ en
ijzergieterij van de familie Smetryns. Voortuintje met ijzeren hekwerk erfgoed)
op laag gecementeerd muurtje, aan de zijkanten is de tuin afgesloten
met betonnen muurplaten.

1640/1748

typologie

pijlerkapellen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

na WO II

Raman Valère (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

interbellum

Smetryns Achiel (Ontwerper)
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145316

Villa R. Smetryns‐Roggeman

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 102 (Wichelen)

villa's
Villa, volgens kadastergegevens gebouwd door R. Smetryns‐
Roggeman in de eerste helft van de jaren 1920. Voortuin afgesloten (bouwkundig
door sierlijk ijzeren hekwerk op arduinen muurtje. Baksteenbouw van erfgoed)
twee bouwlagen op arduinen plint onder gecombineerde daken met
kunstleien.

145317

Villa Van Dijck

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 103 (Wichelen)

Volgens kadastergegevens aanvankelijk villa met achterliggend
atelier gebouwd in 1914 door kunstenaar‐beeldhouwer Séraphin De
Maertelaere uit Sint‐Joost‐ten Node. Voorheen rechthoekig huis van
één bouwlaag onder pannen zadeldak; wijzigingen uit tweede helft
20ste eeuw gepaard met verhoging van zolderverdieping tot
bovenverdieping onder overstekend schilddak.

145318

Directeurswoning Villa Cornuta

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 107 (Wichelen)

directeurswonin WO I
Diep achterin gelegen in omringende tuin en ingeplant achter
gemetst brugje over gracht voorzien van leuningen met hardstenen gen
dekstenen. Volgens kadastergegevens van 1915 oorspronkelijke villa
gebouwd door fabrikant J. De Waele‐De Troy, oprichter van de
ernaast gelegen voormalige korsettenfabriek DéWé. Eclectisch getint
dubbelhuis van twee bouwlagen onder snijdende afgewolfde daken.

145319

Korsetten‐ en lingeriefabriek DéWé

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 109‐113 (Wichelen)

Korsetten‐ en lingeriefabriek DéWé, ingeplant tussen de
Stationsstraat en de Roebeek. De eerste fabriek van "keurslijven"
werd hier opgericht in 1899 door Jozef De Waele – De Troy. De
fabriek lag aan de basis van de vermaarde korsetnijverheid in
Schellebelle. In 1946 herbouwd tot een nieuwe moderne fabriek.

gebouwen voor na WO II
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

145320

Villa

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 118 (Wichelen)

Villa, volgens het kadasterarchief van 1928. Onderkelderde
baksteenbouw van één bouwlaag onder overstekend mansardedak
met dakkapellen; gevelbekleding van natuursteen. Opvallende
bouwstijl met hoge rondboogvormige muuropeningen in bakstenen
omlijsting.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

145321

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 120 (Wichelen)

Achterin gelegen burgerhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in
1907 door fabrikant A. De Waele Van den Borre. Aanvankelijk
vrijstaand enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen.

burgerhuizen

voor WO I

145322

Burgerhuis met voortuintje

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 122 (Wichelen)

Achter voortuintje gelegen burgerhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met leien, volgens kadastergegevens
opgetrokken in 1933 in opdracht van S. Smetryns.

burgerhuizen

interbellum

Smetryns Achiel (Ontwerper)

145323

Burgerhuis met voortuintje

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 124 (Wichelen)

burgerhuizen
Burgerhuis met omhaagd voortuintje volgens kadasterarchief
gebouwd in 1929 door V. Smetryns. Dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen met afgewolfde schilddaken.

interbellum

Smetryns Achiel (Ontwerper)

145324

Boomkwekerij Vlaeminck

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 147 (Wichelen)

Het vrijstaand landhuis uit het interbellum is vergezeld van een laag
omhaagde voortuin en zijdelings ten noorden een aanpalende
siertuin. Ten zuiden van de woning bevindt zich een plantenloods.
Stilistisch behoort de woning tot de traditionalistische richting van de
romantisch‐decoratieve architectuur uit het interbellum geïnspireerd
op de Anglo‐Normandische landhuisbouw.

interbellum
koetshuizen,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
tuinbouwbedrij
ven, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
washuizen

145325

Villa Van Herreweghe met tuin

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 161 (Wichelen)

Villa in grote omgevende tuin, volgens kadastergegevens gebouwd in
1938 in opdracht van boomkweker J. Van Herreweghe, tegenover de
villa van dezelfde bouwheer van 1924. De ontwerper van de villa is
niet gekend. Het gebouw vertoont wel sterke verwantschap met de
Dudokiaans geïnspireerde villa’s van architect Jules Lippens
gerealiseerd in romantisch‐kubistische stijl gedurende de jaren 1930.

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1641/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon
Smetryns Achiel (Ontwerper)

kunstenaarsatel WO I
iers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

eclecticisme

Merlé Georges (Ontwerper)

cottagestijl

modernisme
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145326

Villa

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 172 (Wichelen)

Villa, gebouwd in 1924 in opdracht van boomkweker J. Van
Herreweghe en naar ontwerp van architect Georges De Vloed.
Alleenstaand burgerhuis van rode baksteen in eclectische stijl van
twee bouwlagen en drie traveeën, onder afgewolfde daken met
kunstleien.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

eclecticisme

145327

Dokterswoning Villa Capiau

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 28 (Wichelen)

Dokterswoning, gebouwd in 1908 door dokter Victor Capiau.
Voortuintje met ijzeren hekwerk op muurtje van breuksteen.
Alleenstaand herenhuis in eclectische stijl van twee bouwlagen met
vooruitspringend gedeelte verhoogd met trapgevel en ernaast
lijstgevel van drie traveeën, afgedekt door pannendaken.

dokterswoninge voor WO I
n

145328

Villa

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 29 (Wichelen)

Villaatje gebouwd in 1933 met lage voortuinafsluiting met hekwerk villa's
tussen bakstenen postamenten. Bakstenen woning van één bouwlaag (bouwkundig
erfgoed)
onder overstekend mansardedak.

145329

Dorpswoning

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat 9 (Wichelen)

Aanvankelijk één rijhuis van een bouwlaag vormend met nummer 11 dorpswoningen vierde kwart
uit eind 19de eeuw, later gesplitst in twee huizen.
19de eeuw

145332

Gedenkkruis

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat zonder nummer (Wichelen) Gedenkkruis ingeplant in de voortuin van het hoekhuis nummer 172. wegkruisen
Fraai blauw hardstenen kruis in de vorm van imitatieboomstammen
begroeid met klimop.

145331

Roggemankapel

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat zonder nummer (Wichelen) De oorspronkelijke kapel daterend van 1878 werd in 1952 bij de
aanleg van de betonbaan achteruit verplaatst tegen de rechter
zijgevel van het huis nummer 53. Bakstenen wegkapel onder pannen
zadeldakje met smeedijzeren kruis op de nok.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

145330

Sint‐Antoniuskapel

Wichelen

Schellebelle

Stationsstraat zonder nummer (Wichelen) Schuin ten opzichte van de straat ingeplante wegkapel, gebouwd in
1901 in opdracht van Edmond Uyttenhove. Rechthoekige wegkapel
met vlakke sluiting, onder kunstleien zadeldak tussen aandaken,
vooraan op het dak staat een smeedijzeren kruis.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

145336

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Trompstraat 8 (Wichelen)

145338

Sint‐Jozefkapel of Bruinbeekkapel

Wichelen

Schellebelle

Wanzelestraat zonder nummer (Wichelen) De eerste kapel dateert van 1878. In 1911 werd de kapel naar achter kapellen
(gebouwen en
vergroot tot wijkkapel. De plattegrond van kapel vertoont een smal
portaal van twee traveeën, een breder schip van vijf traveeën, en een structuren)
smaller koor van één travee met een driezijdige koorsluiting. De kapel
is volledig opgetrokken in baksteenmetselwerk met schaars gebruik
van natuursteen en afgedekt door kunstleien bedaking.

145339

Molenaarshuis met watermolen

Wichelen

Schellebelle

Watermolenstraat 28 (Wichelen)

Huidige gebouwen daterend van rond 1840‐1850, rond een veel
oudere kern waarvan de maalsluis deel uitmaakt. Later omgebouwd
tot korenmolen en waterrad vervangen door een turbine. Aan de
straat gelegen ensemble van zijdelings aan elkaar palende, landelijke
bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder verspringende
zadeldaken. Van west naar oost omvat de langgerekte constructie het
molenaarshuis, de turbinewatermolen met graanmolen op de
linkeroever; overdekte sluispartij; op de rechteroever de voormalige
oliemolen en laadruimte, schuur en stal.

145342

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Wettersestraat 36 (Wichelen)

burgerhuizen
Burgerhuis wellicht uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Dubbelhuis van twee bouwlagen onder geknikte pannen daken met
voorgevelparement van gele bakstenen met grijze bakstenen voor de
plint en gebogen borstwering van erker.

Alleenstaand burgerhuis volgens kadastergegevens gebouwd in 1907 burgerhuizen
en vergroot of herbouwd in 1929 door A. Bettens – Van den Abeele,
bestuurder van de melkerij St. Jean van Schellebelle. Voortuintje met
ijzeren hekwerk. Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak.

1642/1748

eclecticisme

interbellum

voor WO I

voor WO I,
interbellum

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

molenaarswoni tweede kwart
ngen, schuren, 19de eeuw
stallen,
watermolens

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
De Vloed Georges (Ontwerper)
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145343

Burgerhuis

Wichelen

Schellebelle

Wettersestraat 46‐48 (Wichelen)

Burgerhuis van twee bouwlagen onder snijdende wolfsdaken, uit het burgerhuizen
tweede kwart van de 20ste eeuw, met rode bakstenen voorgevel met
verwerking van gele bakstenen in decoratieve banden en bogen.

145344

Brouwerij De Ruiter en brouwershuis

Wichelen

Schellebelle

Wettersestraat 78, 76A (Wichelen)

Voormalig brouwershuis en resterende gebouwen van de vroeger
Brouwerij De Ruiter van de familie Matthys. Onderkelderd herenhuis
van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk
uit midden 19de eeuw. Voormalig brouwerijgebouw en inrijpoort,
gelegen links van het huis. Poort en hoekgebouw van 1911 naar
ontwerp en onder leiding van architect Theophiel‐Alexander Présiaux.

gevelniskapelle
n, bijgebouwen,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
herenhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
voor WO I

145220

Onze‐Lieve‐Vrouwkapelletje

Wichelen

Serskamp

Billegem zonder nummer (Wichelen)

Breed bakstenen sokkelkapelletje met punttop aanzettend op
consoles, uit midden 20ste eeuw.

pijlerkapellen

20ste eeuw

145221

Hof van Boeygem

Wichelen

Serskamp

Boeygem 15 (Wichelen)

Gesloten hoeve met gepleisterde en gewitte gebouwen op gepikte
plint rondom rechthoekige binnenplaats, vermoedelijk uit de 18de
eeuw met aanpassingen uit de 19de eeuw en recent heropgebouwde
vleugel aan de zuidzijde. Volgens kadasterarchief in 1871 vergrote
woning.

gevelniskapelle 18de eeuw,
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

145222

Hoeve

Wichelen

Serskamp

Boeygem 2 (Wichelen)

Hoeve, in aanleg teruggaand op een hoeve die minstens opklimt tot omheiningsmur eerste helft
19de eeuw,
en, hoeven,
de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw met
pannen zadeldaken en gewitte gecementeerde gevels op gepikte plint schuren, stallen derde kwart
19de eeuw
en deels door muren omsloten voorerf met nieuwe poort op
straathoek.

145223

Hoeve met brouwershuis

Wichelen

Serskamp

Boeygem 3, 1A (Wichelen)

Hoeve met brouwershuis, bijhorend vroeger brouwerijgebouw met
ijsfabriekje en weverijgebouw. Gebouwencomplex met semigesloten
aanleg rondom een onregelmatige vijfzijdige binnenplaats, een
aanleg die al bestond in de eerste helft van de 19de eeuw met
uitzondering van de vleugel ten oosten aan de straatzijde.

boerenburgerhu
izen,
brouwerijen,
conciërgewonin
gen,
fabrieksschoors
tenen, hoeven,
ijsfabrieken,
stallen,
werkplaatsen,
weverijen,
gevelniskapelle
n

19de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
interbellum

145224

Heilig Hartkapel met haag en knotlinden

Wichelen

Serskamp

Boeygem zonder nummer (Wichelen)

Schuin ingeplante wegkapel op een met liguster omhaagd en
geplaveid perceeltje en aan de achterzijde geflankeerd door twee
geknotte linden. Kapel in neogotische stijl volgens het kadasterarchief
in 1875 nieuw gebouwd door Frédéric Dalschaert, landbouwer en
eigenaar van de hoeve nummer 15.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
knotbomen,
kapelbomen,
geschoren
hagen

derde kwart
19de eeuw

145241

Boerenwoning

Wichelen

Serskamp

Damstraat 22 (Wichelen)

Achterin gelegen boerenwoning, gebouwd in 1900. Bijgebouwen en
gekasseide oprit achter breed ijzeren toegangshek aan gemetste
vierkante hekpijlers. Ruggelings aan de straat palen dienstgebouw
met paardenstal, washok en vroegere opslagplaats van 1906.
Wagenhuis van 1880 onder pannen zadeldak.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
opslagplaatsen, voor WO I
paardenstallen,
wagenhuizen

1643/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

neogotiek

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

Tilia, Ligustrum
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145242

Villa Rustoord

Wichelen

Serskamp

Damstraat 3 (Wichelen)

De villa Rustoord werd in 1937‐1938 opgetrokken in modernistisch
getinte stijl met art‐deco‐elementen, naar een ontwerp van architect
Jos Lycke. De villa is gelegen in een ruime tuin en is aan de straat
afgesloten door een concaaf geplaatst witgeschilderd ijzeren
openzwaaiend hek en afsluiting in art‐decostijl op gepleisterde
muurtjes.

pergola's,
hekken,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

145253

Villa

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 116 (Wichelen)

Vrijstaande villa in een aangelegde tuin, van de straat afgesloten door
een haag en een houten hek aan betonnen pijlers in
imitatieboomstammen, volgens kadastergegevens gebouwd in 1913
en opgetrokken uit oranje baksteen met elementen eigen aan de
cottagestijl.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145254

Gemeentehuis van Serskamp

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 44 (Wichelen)

Als gemeentehuis van Serskamp opgericht in 1966‐67 naar ontwerp
van architect Willy Saverys en ingeplant aan het dorpsplein in de
straatwand tegenover de dorpskerk. Baksteenbouw van twee
bouwlagen onder zadeldak met centrale schoorsteen.

gemeentehuize na WO II
n

145255

Café 't Kazuivelken

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 47 (Wichelen)

Dorpscafé ingeplant nabij de kerk aan het dorpsplein van Serskamp.
Vrijstaande bakstenen woning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

cafés,
19de eeuw
dorpswoningen

145256

Parochiekerk Sint‐Denijs

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 51 (Wichelen)

Architect‐priester Jan August Clarysse, onderpastoor van Wingene,
tekende in 1855 het ontwerp voor een nieuwe kerk. De oude
parochiekerk werd in 1856 afgebroken. Iets meer centraal binnen
hetzelfde kerkhof werd in 1856‐1858 een driebeukige neogotische
kerk gebouwd.

calvariebergen, derde kwart
parochiekerken 19de eeuw

145257

Burgerhuis

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 52 (Wichelen)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met burgerhuizen
huidig voorkomen vermoedelijk van 1920. Gevelparement van gele
baksteen met siermetselwerk en met verwerking van
groengeglazuurde stenen.

145258

Klooster van Serskamp

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 53, 53A (Wichelen)

Klooster van de zusters van Sint‐Franciscus van Opbrakel, toegewijd
aan de Heilige Elisabeth van Hongarije, en lagere school. Voorheen
herenhuis met stokerij. Aan de straat gelegen klooster, vermoedelijk
van midden 19de eeuw. Van de vroegere mouterij werden vier
klassen gemaakt. Rechts voor het klooster toegevoegde aanbouw met
kapel.

145259

Burgerhuis

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 56 (Wichelen)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
zadeldak, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

145260

Burgerhuis

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat 58 (Wichelen)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, volgens kadastergegevens van 1938.

interbellum

145261

Kerkhof van de Sint‐Denijskerk

Wichelen

Serskamp

Dorpstraat zonder nummer (Wichelen)

Het kerkhof kreeg zijn huidige vorm en oppervlakte door
grenswijzigingen en uitbreiding achterwaarts van het oude kerkhof.
De vroegere min of meer ovale vorm van het kerkhof, is niet meer
herkenbaar aanwezig. Aan de voorkant is het kerkhof afgescheiden
door ijzeren hekwerk op een gecementeerde en gewitte lage
bakstenen muur met hardstenen afdekking.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven

145266

Heilige Anna‐ en Antoniuskapel

Wichelen

Serskamp

Galgenberg zonder nummer (Wichelen)

Neogotisch getinte bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond en
afgedekt met kruisende zadeldaken, opgericht in 1954.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

145284

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Hoop der
Hopelozen

Wichelen

Serskamp

Krakeelstraat zonder nummer (Wichelen)

De kapel van 1888 is een neogotisch getinte kleine bidplaats van twee kapellen
traveeën met driezijdige koorsluiting, onder leien zadeldak met
(gebouwen en
klokkentorentje bekroond door een jongere koperen weerhaan.
structuren)

1644/1748

stijl

context

persoon
Lycke Joseph (Ontwerper)

Saverys Willy (Ontwerper)

neogotiek

interbellum

20ste eeuw,
herenhuizen,
19de eeuw
kloosters,
lagere scholen,
mouterijen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

na WO II

vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

neogotiek

Clarysse Jan August (Ontwerper)
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145296

Villa

Wichelen

Serskamp

Nieuwstraat 48 (Wichelen)

Villa van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak,
gebouwd in opdracht van E. Van Herreweghe volgens bouwplan van
architect E. De Witte van 1946.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

145297

Villa

Wichelen

Serskamp

Nieuwstraat 59 (Wichelen)

villa's
Villa volgens kadasterarchief gebouwd in 1933 met elementen
ontleend aan de cottagestijl en andere typerend voor het interbellum (bouwkundig
erfgoed)
zoals portiek, erker en imitatievakwerk.

interbellum

145298

Burgerhuis

Wichelen

Serskamp

Nieuwstraat 65 (Wichelen)

Vrijstaand burgerhuis volgens kadasterarchief gebouwd in 1904 door burgerhuizen
boomkweker H. Troch, één van de pioniers van de boomkwekerij die
in navolging van Wetteren ook tot grote bloei kwam in Serskamp.

voor WO I

145306

Pastorie Sint‐Denijsparochie met tuin

Wichelen

Serskamp

Pastorijstraat 2 (Wichelen)

Eind 18de‐eeuwse pastorie met classicistisch voorkomen en
traditionele opbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
kunstleien mank zadeldak. De tuinaanleg die wellicht opklimt tot de
ontstaansperiode van de pastorie is deels behouden.

vierde kwart
opgaande
18de eeuw
bomen,
pastorieën,
pastorietuinen,
afsluitingshagen
,
omheiningsmur
en

145337

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Wichelen

Serskamp

Wanzelesteenweg zonder nummer
(Wichelen)

Kleine neogotische wegkapel, volgens opschrift op een nieuw
aangebrachte gevelsteen werd de kapel in 1876 gebouwd door C.J.
Bettens uit Serskamp. Kapel op rechthoekige plattegrond met vlakke
sluiting, onder een steil zadeldak met kunstleien.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

145341

Burgerhuis

Wichelen

Serskamp

Wetterensteenweg 1 (Wichelen)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadasterarchief van 1901, gevelparement vermoedelijk uit
interbellum.

burgerhuizen

voor WO I

145225

Hoeve Moens

Wichelen

Wichelen

Bogaert 71 (Wichelen)

Grote semigesloten hoeve, vanouds met stokerij, volgens het
kadasterarchief teruggaand op een minstens tot het begin van de
19de eeuw opklimmend kleiner haast gesloten hoevecomplex. Hoeve
grotendeels vernieuwd en vergroot in 1914. Boerenburgerhuis aan de
straat toegevoegd in 1923.

gevelniskapelle
n,
boerenburgerhu
izen, hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145226

Arbeiderswoningen De Rietel

Wichelen

Wichelen

Bohemen 105‐121 (Wichelen)

arbeiderswonin interbellum
Ensemble van arbeidershuizen met voortuintje, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1932 door de Naamloze Maatschappij Le gen, sociale
woningen
Foyer Gantois. Huisjes in de volksmond gekend als De Rietel en
volgens overlevering eigenlijk horende bij de staaldraadtrekkerij
Produrac.

145227

Burgerhuis

Wichelen

Wichelen

Bohemen 12 (Wichelen)

Burgerhuis uit 1931; bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee burgerhuizen
bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak met links aansluitende
lagere blinde bakstenen aanbouw onder verspringend zadeldak.

interbellum

145228

Burgerhuis

Wichelen

Wichelen

Bohemen 14 (Wichelen)

burgerhuizen
Haaks op de straat ingeplant, vrijstaand burgerhuis, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1931. Oranjerode bakstenen woning met
hardstenen plint, twee bouwlagen onder overstekend zadeldak
afgewerkt met plankjes.

interbellum

145229

Brouwerij Lalemant

Wichelen

Wichelen

Bohemen 92‐94 (Wichelen)

Huidig gebouwencomplex met gesloten aanleg rondom een
langwerpige rechthoekige binnenplaats met aan de straat gelegen
brouwershuis. Het geheel gaat merendeels terug op een
gebouwenbestand met overeenkomstige aanleg dat wellicht in kern
18de‐eeuws is.

1645/1748

gevelniskapelle
n, brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hekken,
hondenhokken,
maalderijen,
paardenstallen,
rosmolens

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon
De Witte Eugène (Ontwerper)

classicisme

Fagus

Raes Donatus (Ontwerper)

neogotiek

eclecticisme

De Gentse Haard (Opdrachtgever)

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

145230

Tuinpaviljoen op voormalige
windmolensite

Wichelen

Wichelen

Bohemen 93 (Wichelen)

tuinpaviljoenen interbellum
Oprichting van een stenen oliewindmolen in 1843. In 1910 werd de
molen afgebroken. Het magazijn verdween in 1926 toen ook het
woonhuis volledig verbouwd werd en een tuin tot aan de Schelde
werd aangelegd. Naar verluidt liet de toenmalige eigenaar toen het
nog bestaande tuinpaviljoen oprichten van waarop men een prachtig
zicht heeft over de Schelde.

145231

Boerenarbeiderswoning

Wichelen

Wichelen

Boterhoek 10 (Wichelen)

boerenarbeider voor WO I
Boerenarbeiderswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1905 door R. Galle, swoningen,
stallen
herbergier.

145232

Boerenburgerhuis

Wichelen

Wichelen

Boterhoek 3 (Wichelen)

Aan de straat ingeplant vrijstaand boerenburgerhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens het
kadasterarchief nieuw gebouwd in 1932 door landbouwer K. De
Winne. Rechts aansluitende poortdoorrit naar de achterliggende
recentere bedrijfsgebouwen.

boerenburgerhu interbellum
izen, hoeven

145233

Hoeve

Wichelen

Wichelen

Boterhoek 34 (Wichelen)

Voormalige hoeve met iets achterin aan de straat gelegen
boerenwoning met omhaagde voortuin en haaks in L‐vorm
aangebouwde voormalige bedrijfsgebouwen, in kern opklimmend tot
begin 19de eeuw, in zijn huidige vorm volgens het kadasterarchief
daterend van 1928.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw,
n, hoeven,
hondenhokken, interbellum
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten

145234

Gesloten hoeve Hof van Matthys

Wichelen

Wichelen

Boterhoek 36 (Wichelen)

Grote gesloten hoeve, zeer beeldbepalend in de landelijke omgeving.
Volgens cartografisch materiaal teruggaand op een hoeve met losse
bestanddelen zoals opgetekend op de kabinetskaart van graaf de
Ferraris van 1771‐1778 en geëvolueerd tot een boerderij met
gesloten aanleg vastgelegd op het Primitief plan van circa 1834.
Bedrijfsgebouwen aangepast in 1934. Zeer merkwaardige
langsschuur typologisch in de 19de eeuw te situeren, volgens
historische kaarten op de plaats van een ouder exemplaar.

boerenwoninge 19de eeuw,
interbellum
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

145235

Gesloten hoeve

Wichelen

Wichelen

Boterhoek 52 (Wichelen)

Gesloten hoeve op rechthoekige plattegrond, volgens het
kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend uit het begin van de
20ste eeuw. Volumes geschikt rond vierkant binnenerf, verhard met
aangestampte aarde en deels beplant. Boerenwoning van zeven
traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. In kern minstens
opklimmend tot het begin van de 19de eeuw. Rechts, planten‐ en
groententuin aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan twee
gecementeerde bakstenen pijlers.

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
stallen, gesloten
hoeven

eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw, na
WO II

145236

Mariakapel

Wichelen

Wichelen

Boterhoek zonder nummer (Wichelen)

Middelgrote devotiekapel in sobere neoclassicistisch getinte stijl, op
rechthoekig grondplan met zeszijdige koorsluiting, opgetrokken uit
rood baksteenmetselwerk met wit gekleurde voegen op een nieuwe
lage hardstenen plint en afgedekt met een leien zadeldak. Volgens
cartografische gegevens minstens opklimmend tot 1863.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

145237

Fabrieksdirecteurswoning

Wichelen

Wichelen

Brugstraat 58 (Wichelen)

Voormalige fabrieksdirecteurswoning van de ertegenover gelegen
voormalige mechanische weverij. Eclectische villa met in L‐vorm
aangebouwde vleugel achteraan en beplante voortuin, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1911 door Julius Verdonck. Woning van
twee bouwlagen onder leien schilddak met brede overstek.

voor WO I
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
directeurswonin
gen

145238

Blekerij

Wichelen

Wichelen

Brugstraat 60 (Wichelen)

interbellum
blekerijen,
Voormalige blekerij van de mechanische wasserij van J. Verdonck.
fabrieksschoors
Oprichting van een blekerijgebouw en schouw, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1925 door J. Verdonck, rechts achteraan tenen
in zijn tuin.

1646/1748

typologie

datering

stijl

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
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145239

Kapel Troost der Bedrukten met
flankerende linden

Wichelen

Wichelen

Brugstraat zonder nummer (Wichelen)

Sobere neoclassicistische kleine devotiekapel met een rechthoekige
plattegrond, vlakke koorsluiting en bekronend zadeldak met zwarte
pannen en gebruikelijk ijzeren topkruis. Het Koninklijk Instituut voor
Kunstpatrimonium dateert de kapel tussen 1791 en 1810.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145263

Boerenburgerhuis

Wichelen

Wichelen

Elsbrug 35 (Wichelen)

boerenburgerhu derde kwart
Aan de straat ingeplant boerenburgerhuis van zes traveeën onder
19de eeuw,
zadeldak, volgens het kadasterarchief teruggaand op een begin 19de‐ izen, hoeven,
voor WO I
schuren
eeuws boerenhuisje dat circa 1871 links vergroot werd met een
schuur.

145264

Gesloten hoeve

Wichelen

Wichelen

Elsbrug 42 (Wichelen)

Beeldbepalend landbouwbedrijf met gewitte bedrijfsgebouwen onder
zadeldaken geschikt rond vierkant verhard binnenerf en volgens
kaartmateriaal in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van
de 19de eeuw. Links afgesloten door lage afsluitingsmuur met
hekwerk. Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën en
dwarsschuur aan de straat, beide minstens opklimmend tot het begin
van de 19de eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

eerste helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145265

Elsbrugkapel met geleide lindes

Wichelen

Wichelen

Elsbrug zonder nummer (Wichelen)

Kapel, volgens de literatuur opgericht in 1918 door de
landbouwersfamilie Siau‐Saeys, gebouwd door de lokale metser Leo
De Schutter. Gelegen links van een hoeve, achter een hoge haag
afgezoomd door leibomen en toegankelijk via een ijzeren hek in de as
van de deur. Bakstenen gebouwtje van één travee met driezijdige
sluiting.

hekken,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
leibomen

WO I

146396

Hoeve Coppens

Wichelen

Wichelen

Heide 34 (Wichelen)

Haast volledig gesloten hoeve met woonhuis, schuur en
paardenstallen, vroeger voor zes trekpaarden, en berging en dubbel
hek aan de straatzijde. Deels gekasseid erf met bloemenperk en
centraal grasperk op de plaats van de mestvaalt. Boerenwoning telt
heden acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen
zadeldak, in kern opklimmend tot begin 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw,
n,
paardenstallen, voor WO I
schuren,
gesloten hoeven

145278

Hoeve

Wichelen

Wichelen

Hulst 27 (Wichelen)

eerste kwart
Hoevetje met L‐vormige aanleg, ten noorden van de Dries. Boerenhuis stallen,
met oudere kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, volgens boerenwoninge 19de eeuw
het kadasterarchief in 1910 iets vergroot tot zijn huidig voorkomen. n, hoeven,
schuren,
wagenhuizen

145279

Villa

Wichelen

Wichelen

Hulst 44 (Wichelen)

Vrijstaande oudere villa in beboomde tuin omgeven door een hoge
taxushaag en fraai groen‐ en witgeschilderd ijzeren hek in de as van
de voordeur. Volgens vergelijkende kaart‐ en kadastergegevens
teruggaand op een oudere hoeve uit 1884 en in 1929 herbouwd tot
huidig volume.

145280

Hoeve Blondeel

Wichelen

Wichelen

Hulst 48 (Wichelen)

Voormalige hoeve, ingeplant ten oosten van de Dries. Verhard erf met boerenwoninge 17de eeuw,
n
vierde kwart
centraal bloemenperk, wellicht op de plaats van de vroegere
18de eeuw
mestvaalt, deels afgesloten door een schutting van betonplaten.
Haaks op de straat ingeplant boerenhuis, in kern vermoedelijk
opklimmend tot de 17de eeuw.

145282

Sint‐Annakapel of 't Rotkapel

Wichelen

Wichelen

Hulst zonder nummer (Wichelen)

Bakstenen kapel ingeplant naast de hoeve Blondeel, westwaarts van betreedbare
de Dries, op een omhaagd perceel met een gekasseid pad tot aan en kapellen (klein
rond de kapel. Volgens een gevelsteen rechts van de deur opgericht in erfgoed)
1889 en heropgericht op 26‐7‐1983.

145281

Dries met drinkpoel

Wichelen

Wichelen

Hulst zonder nummer (Wichelen)

De dries is een grasland volledig omsloten door een weg. Aan de
zuidzijde komen een aantal geknotte linden voor terwijl aan de
noordzijde een aantal knotwilgen staan.

hoeven, poelen,
driesen

145283

Boerenburgerhuis

Wichelen

Wichelen

Krabbegem 50 (Wichelen)

Boerenburgerhuis, naar verluidt voorheen café met bolbaan.
Ingeplant op klein driehoekig perceel op de straathoek met de
Spoorweglaan. Gebouw aan de straat van vijf traveeën onder
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1865.

boerenburgerhu derde kwart
izen
19de eeuw

1647/1748

hagen, hekken, interbellum
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

vanaf 1975

plantensoort

Tilia

context

persoon
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145285

Burgerhuis

Wichelen

Wichelen

Margote 102 (Wichelen)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
centrale verhoogde travee met gebogen pseudofronton, linker poort‐
en rechter deurtravee afgewerkt met een houten kroonlijst op
consoles, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1927.

interbellum

145286

School en klooster van de zusters van Sint‐ Wichelen
Vincentius a Paulo

Wichelen

Margote 110 (Wichelen)

Vrij imposant bakstenen complex in eclectische stijl met voornamelijk kloosters,
neogotische elementen in de oudste kloostervleugel met kapel.
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

145287

Kasteel Janssens

Wichelen

Wichelen

Margote 44 (Wichelen)

landhuizen
Oorspronkelijk landhuis met L‐vormige plattegrond, volgens de
kadastrale legger bij het Primitief plan in 1834 in het bezit van J.J.
Beeckman, notaris en burgemeester van Wichelen. Alleenstaand
herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen boven een souterrain
onder schilddak.

eerste helft
19de eeuw,
voor WO I

neoclassicisme

145288

Huis Govaert

Wichelen

Wichelen

Margote 64 (Wichelen)

Eclectisch hoekhuis gebouwd door architect Theophiel Alexander
Présiaux in 1911‐1912 in opdracht van en voor Philemon Govaert als
aanvankelijke onderwijzerswoning. Kleurrijk bakstenen half vrijstaand
hoekgebouw opgevat als een diep enkelhuis met evenwaardig
uitgewerkte lange en korte zijgevel.

omheiningsmur voor WO I
en,
onderwijzerswo
ningen, tuinen

145289

Dorpswoning

Wichelen

Wichelen

Margote 80 (Wichelen)

Deels vrijstaande dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak; links grenzend aan de voortuin van de pastorie van
de Sint‐Gertrudisparochie. Volgens kadastergegevens gebouwd in
1871 en in 1879 door koster – winkelier Andreas Bracke achteraan
vergroot.

dorpswoningen tweede helft
19de eeuw

145290

Pastorie Sint‐Gertrudisparochie met tuin

Wichelen

Wichelen

Margote 82 (Wichelen)

145291

Parochiekerk Sint‐Gertrudis

Wichelen

Wichelen

145292

Burgerhuis met voortuin

Wichelen

145293

Patronaatsgebouw

145294

Herenhuis De Geest

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

omheiningsmur derde kwart
Pastorie gebouwd naar bewaarde plannen van 30 januari 1871,
gesigneerd architect Edmond Serrure senior. Pastorie met de voor de en, pastorieën, 19de eeuw
19de eeuw gebruikelijke rechthoekige plattegrond met symmetrische pastorietuinen
dubbelhuisaanleg en opstand. Onderkelderd hoofdvolume van twee
bouwlagen en vijf traveeën afgedekt met een kunstleien zadeldak.

neoclassicisme

Serrure Edmond (senior)
(Ontwerper)

Margote 84 (Wichelen)

gedenktekens, interbellum,
Vrijstaande parochiekerk geïntegreerd tussen de overwegende
parochiekerken derde kwart
lintbebouwing aan de zuidelijke straatzijde naar ontwerp van
19de eeuw
architect E. Serrure en ingezegend op 30.10.1872 . Eenvoudige
plattegrond van een transeptloze driebeukige kerk met ingebouwde
vierkante voorgeveltoren, schip van zeven traveeën eindigend op een
vijfzijdig koor; koor geflankeerd door sacristie rechts en een berging
links.

neogotiek

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper), Serrure Edmond
(senior) (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Zens
Mathias (Ontwerper)

Wichelen

Margote 85 (Wichelen)

vrijstaande burgerwoning met voortuin en oprit rechts, gebouwd in
1935. Symmetrisch opgebouwd dubbelhuis in een modernistisch
getinte stijl van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien
schilddak met twee puntgevels boven de zijtraveeën. Voortuin met
haagjes afgesloten door een fraai ijzeren hek tussen gietijzeren
zuiltjes op bakstenen voet.

burgerhuizen

interbellum

Wichelen

Wichelen

Margote 86 (Wichelen)

Patronaatsgebouw, opgetrokken door de kerkfabriek onder pastoor
Mabilde in 1912 en ingeplant links van de kerk. Volgens het
kadasterarchief vergroot in 1938, deels vernield door brand in 1945
en hersteld in 1946. In 1948 ingericht als cinema.

patronaten

voor WO I

Wichelen

Wichelen

Margote 92 (Wichelen)

Deels vrijstaand herenhuis met voortuin gebouwd circa 1900, volgens herenhuizen
het kadasterarchief gedeeltelijk herbouwd in 1904 en 1906.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak met centraal dakvenster onder gebogen
fronton. Links, dieper gelegen aanbouw van drie traveeën en twee
lagere bouwlagen onder half schilddak in gelijkaardige doch soberder
stijl.

1648/1748

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I
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145295

Scheldehoekkapel met herdenkingsboom

Wichelen

Wichelen

Margote zonder nummer (Wichelen)

Neoclassicistische kapel, volgens kerkrekeningen gebouwd in 1844‐45
ter vervanging van een oudere kapel op dezelfde plaats. Bakstenen
kapel op rechthoekige plattegrond onder laaghellend zadeldak gedekt
met leien en voorzien van een vierkant houten klokkentorentje onder
tentdak en kruisje. Jonge linde ter vervanging van oudere
vrijheidsboom.

145299

Gemeentehuis

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp 11 (Wichelen)

Oorspronkelijk een neoclassicistische woning van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot het begin
van de 19de eeuw, aangepast en achteraan uitgebreid in 1876 en
1908.

145300

Burgerhuis

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp 12 (Wichelen)

Burgerhuis in art‐decostijl, volgens het kadasterarchief begin 20ste‐ burgerhuizen
eeuws en in zijn huidige vorm van 1933. Rijhuis met
enkelhuisopstand, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
met dakvenster boven de bredere rechter venstertravee.

145301

Boerenburgerhuis

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp 45 (Wichelen)

Ontpleisterde bakstenen woning van vier traveeën en één bouwlaag boerenburgerhu tweede kwart
19de eeuw
onder pannen zadeldak met toegevoegd getrapt dakvenster boven de izen
deur en drie dakkapelletjes. Behouden neoclassicistische hardstenen
deuromlijsting met vlakke pilasters op neuten en tussendorpel met
jaartal 1834.

145303

Grafmakershuis

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp 47 (Wichelen)

arbeiderswonin vierde kwart
Oorspronkelijk klein beraapt huisje van drie traveeën, met later
18de eeuw,
toegevoegde poorttravee onder doorlopend pannen zadeldak. In kern gen
eerste kwart
opklimmend tot eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.
19de eeuw

145302

Oud Gemeentehuis

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp 47 (Wichelen)

Bak‐ en zandstenen gebouw in Vlaamse barokstijl, volgens gevelsteen schepenhuizen
gedateerd 1682, van drie traveeën en één bouwlaag boven een
souterrain, met zandstenen pui met bordestrap en hoog overstekend,
heden door het dakvenster onderbroken zadeldak op uitgewerkte
modillons.

145305

Memoriekruis Sebastiaen Van Havermaet Wichelen

Wichelen

Oud Dorp zonder nummer (Wichelen)

Op de linkeroever van de Schelde tegenover het dorp in de Wichelse
Meersen, bevindt zich een opmerkelijk solitair memoriekruis uit de
18de eeuw. Fraai blauw hardstenen kruis met gelobde armen met
zowel aan de voor‐ als achterzijde inscripties met dezelfde tekst.

wegkruisen

145304

Begraafplaats

Wichelen

Wichelen

Oud Dorp zonder nummer (Wichelen)

Deze begraafplaats omvat de voormalige ovale site van de oude
parochiekerk met omringend kerkhof. Dicht bij de Schelde staat de
grafkapel opgericht door de familie Van Herzele en opgetrokken
tussen 1893 en 1895. De kapel werd ingeplant op de fundamenten
van het koor van de oude kerk en bestaat uit twee delen: een Calvarie
met grafplaat voor Theodoor van Herzele en langs de andere zijde het
dodenhuisje van het kerkhof. Achter de Calvarie bevindt zich een
monumentale trap met twaalf treden afdalend naar de Schelde toe en
leidend naar de lager gelegen jongere uitbreiding van de
begraafplaats. Ten noordoosten, oorspronkelijk buiten de
kerkhofmuur, staat de hermetste zogenaamde Sint‐Markoenbron.

calvariebergen, vierde kwart
19de eeuw
bronnen,
grafkapellen,
hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
lijkenhuizen,
omheiningsmur
en

145307

Boerenarbeiderswoning

Wichelen

Wichelen

Rimeir 130 (Wichelen)

Aan een doodlopende afslag ingeplant verankerd, gepleisterd en
lichtgeel geschilderd enkelhuisje van twee traveeën onder pannen
zadeldak met rechts achterin gelegen Sint‐Barbarakapel.

boerenarbeider tweede helft
swoningen
19de eeuw

145308

Boerenarbeiderswoning

Wichelen

Wichelen

Rimeir 87 (Wichelen)

Boerenarbeiderswoning ingeplant op de oude rooilijn, volgens het
kadasterarchief gebouwd in 1906.

boerenarbeider voor WO I
swoningen

145309

Sint‐Barbarakapel

Wichelen

Wichelen

Rimeir zonder nummer (Wichelen)

Vrijstaand kapelletje, schuin achterin ingeplant rechts van het
boerenarbeidershuisje, gelegen aan een doodlopende afslag en
opgericht in 1861 door landbouwer A. Coppieters.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

1649/1748

datering

stijl

plantensoort

vrijheidsbomen, tweede kwart
19de eeuw
opgaande
bomen,
kapelbomen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

neoclassicisme

Tilia europaea
(x)

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw

neoclassicisme

interbellum

art deco

vierde kwart
17de eeuw

derde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

barok

context

persoon

Beerlandt Germain (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Langaskens Rutger
(Ontwerper), Thienpont Gerard
(Uitvoerder)
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145314

Boerenburgerhuis

Wichelen

Wichelen

Statiestraat 3 (Wichelen)

Boerenburgerhuis met beplante voortuin afgesloten door een gelede
bakstenen muur en centraal fraai ijzeren hek op gecementeerde voet
en dubbel hek in de as van de voordeur, volgens het kadasterarchief
gebouwd in 1884.

boerenburgerhu vierde kwart
19de eeuw
izen, hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en

145315

Burgerhuis

Wichelen

Wichelen

Statiestraat 54 (Wichelen)

Alleenstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder burgerhuizen
schilddak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1909. Links ijzeren
hek tussen vierkante gemetste pijlers, rechts recenter laag ijzeren
hek.

145333

Dorpswoning

Wichelen

Wichelen

Steenakker 5 (Wichelen)

Dorpswoning volgens het kadasterarchief gebouwd in 1903 door de
heer Rottier, spoorwegbediende. Door hem in 1911 verkocht aan
herbergier Van den Bogaert. Dubbelhuis van drie traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

dorpswoningen voor WO I

145334

Villa Dora

Wichelen

Wichelen

Strijp 5 (Wichelen)

Villa Dora, beschermd als monument en gebouwd in 1913 door
Geeraert‐Matthijs Jan‐Baptist, van beroep bediende. Op basis van
mondelinge overlevering en op stilistische basis toegeschreven aan
bouwkundige Theophiel‐Alexander Présiaux. Dubbelhuis van twee
bouwlagen boven een hoog souterrain met asymmetrische opbouw,
ook in de dakpartij die T‐vormig snijdende schilddaken omvat en een
lessenaarsdak boven het lager volume tegen de achtergevel.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145335

Burgerhuis met maalderij

Wichelen

Wichelen

Strijp 58 (Wichelen)

burgerhuizen,
Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak, door ankers op de voorgevel gedateerd 1922. Links maalderijen
aansluitend voormalig maalderijgebouw van oorspronkelijk één en nu
twee bouwlagen onder laag golfplaten dak. Technische installatie
verdwenen.

145340

De Watermolen

Wichelen

Wichelen

Watermolenweg 100 (Wichelen)

Aan de straat ingeplant molenaarshuis van vijf traveeën en
anderhalve bouwlaag onder één overstekend zadeldak met
aanleunend molengebouw van twee traveeën, aan de Molenbeek.
Oude kern opklimmend tot de 18de eeuw, volgens het
kadasterarchief uitgebreid in 1921‐1922 en aangepast in 1938.

molenaarswoni 18de eeuw
ngen,
watermolens

145346

Hoeve Kerckhove

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Beekstraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Inplanting opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw en
eertijds omgracht. Bakstenen complex onder zadeldaken, boerenhuis
uit midden 18de eeuw, dienstgebouwen wellicht uit laat 19de eeuw
en begin 20ste eeuw.

boerenwoninge
n,
opslagplaatsen,
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

voor WO I,
tweede helft
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145347

Kasteel Ter Beck met aanhorigheden

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Beekstraat 22 (Wortegem‐Petegem)

Afgelegen kasteeltje in 1687 opetrokken op een terp; vijf traveeën en
twee bouwlagen met centrale risalietvormende torentravee onder
licht geknikt schilddak met twee dakkapelletjes voor‐ en achteraan.
Volgens 16de‐ en 17de‐eeuwse archiefstukken zogenaamd feodale
omwalde motte. Flankerende schuren en stallen uit eind 19de‐ begin
20ste eeuw vormen met vroegere kasteeltje een U‐vorm.

waterputten,
stallen, schuren,
mottekastelen,
landhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
18de eeuw

1650/1748

datering

stijl

voor WO I

voor WO I

plantensoort

context

persoon

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

eclecticisme

interbellum

barok

Présiaux Theophiel Alexander
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

145348

Ferme de la Paille

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Beekstraat 4 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige grote hoeve met losse bestanddelen teruggaand tot
midden 18de eeuw. Vroeger met achtvormige omgrachting waarvan
ten noordwesten klein deel rest. Verankerde baksteenbouw met
gewitte gevels onder pannen zadeldaken.

boerenwoninge
n, braskoten,
bruggen,
paardenstallen,
schuren,
bakhuizen, sites
met walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

145350

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Boskant 17 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve in L‐vorm uit de eerste helft van de 19de eeuw,
afgelegen aan doodlopend straatgedeelte. Ten noordwesten,
boerenwoning met verankerde gevel van zeven en twee traveeën
onder zadeldak, vergroot begin 20ste eeuw. Ten zuidwesten,
vroegere schuur onder zadeldak.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren

145351

Hoeve Votobaert

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Boskant 23 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve met losse bestanddelen in U‐vorm rond gekasseid
erf, uit begin 19de eeuw met latere aanpassingen. IJzeren hek tussen
aangebouwde bakstenen pijlers. Achterin toegangsweg gelegen
verankerde baksteenbouw onder zadeldaken.

eerste kwart
hoeven met
19de eeuw
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen, schuren,
boerenwoninge
n, asten,
aardappelkelder
s

145352

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Boskant 7 (Wortegem‐Petegem)

Vroeger hoevetje uit eind 18de eeuw, in bochtig straatverloop
gelegen. Gewitte verankerde baksteenbouw onder zadeldaken.
Boerenwoning van zes traveeën, ten zuiden schuur en stal en ten
oosten vroeger bakhuis van het enkelvoudige type, boven
aardappelkelder.

aardappelkelder vierde kwart
18de eeuw
s,
boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145353

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Smarten

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Boskant zonder nummer (Wortegem‐
Petegem)

Kapel van 1878, opgetrokken door de heer Delbeke als dank voor de
genezing van zijn kind, grootser heropgebouwd in 1886. Neogotische
kapel in bepleisterde baksteenbouw met sierankers en schijnvoegen
op vooruitspringende plint; zadeldak met klokkenstoeltje bekroond
met ijzeren kruis; bedevaartsoord.

bedevaartkapell vierde kwart
en, betreedbare 19de eeuw
kapellen (klein
erfgoed)

145364

Dorpskom Elsegem

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein (Wortegem‐Petegem)

Het dorpsgezicht concentreert zich rond de Sint‐Mauruskerk en de
ten noordoosten gelegen pastorie.

dorpswoningen,
dorpen

145365

Hoekhuis

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 12 (Wortegem‐Petegem)

Hoekhuis uit eind 19de eeuw onder zadeldak met beraapte gevel van dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw
drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint, hoger en
breder dan de aanpalende huizen, met gecementeerde hoekblokken
en bredere benedenvensters.

145366

Pastorie Sint‐Maurusparochie met tuin

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 13 (Wortegem‐Petegem)

De pastorie bevindt zich in een met gras begroeide en beboomde tuin
met in het midden een vrijstaande pomp. De pastorie en tuin zijn
volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van
de kerk. De huidige pastorie werd in 1883 gebouwd in neotraditionele
stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na
oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920‐1921.

1651/1748

pastorieën,
waterpompen,
duiventorens,
sites met
walgracht,
pastorietuinen

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

neotraditioneel

Van Assche Auguste (Ontwerper)
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145367

Rij dorpswoningen

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 14‐20 (Wortegem‐Petegem) Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak met beraapte gevels van dorpswoningen vierde kwart
drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint.
19de eeuw

145368

Apostolinnenklooster en school

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 17, 17A (Wortegem‐
Petegem)

Groot dorpshuis uit midden 19de eeuw van zes traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak. Rechts aanpalend schooltje van 1877:
bakstenen gebouw van zeven traveeën onder zadeldak. Feest‐ en
parochiezaal van 1923 achterin op koer.

lagere scholen,
kloosters,
kleuterscholen,
dorpswoningen

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145369

Brouwerij en mouterij

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 25, 25B (Wortegem‐
Petegem)

Groot burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw met
ommuurde tuin. Links, aanpalende gewitte schuur van eind 19de
eeuw op gepikte plint, schuifpoort rechts. Links, aangebouwde
voormalige bakstenen brouwerijgebouwen met hoge ronde
schoorsteen van circa 1920‐1930.

schuren,
omheiningsmur
en,
fabrieksschoors
tenen,
burgerhuizen,
brouwerijen

interbellum,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

145370

Dorpswoning

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 28 (Wortegem‐Petegem)

Groot aan de straat palend dorpshuis uit midden 19de eeuw, later
verhoogd. Ommuurd achtererf met vervallen voormalige
dienstgebouwen. IJzeren hek aan gevel en bakstenen pijler tegen
vroeger dienstgebouw ten zuiden.

bijgebouwen,
hekken,
omheiningsmur
en,
dorpswoningen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145371

Café In den Hert

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 31 (Wortegem‐Petegem)

cafés
Vroeger café uit de tweede helft van de 19de eeuw. Huis van vier
traveeën en twee bouwlagen met voorheen gewitte verankerde gevel
op gepikte plint, met getoogde vensters en rechthoekige deur met
bovenlicht.

145372

Dokterswoning

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Elsegemplein 35 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige dokterswoning van jaren 1870‐1880. Voortuin en
gekasseide koer met ijzeren afsluiting op laag bakstenen muurtje en
hek aan sierlijk geprofileerde ijzeren zuiltjes. Dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met ten noorden en ten
zuiden, respectievelijk vroegere stal en wagenhuis onder zadeldaken.

145373

Parochiekerk Sint‐Maurus met kerkhof

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

145394

Kloosterhof

Wortegem‐
Petegem

145395

School en onderwijzerswoning

145396

Hoeve met café en tolhuis

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw

wagenhuizen,
stallen,
dokterswoninge
n

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

Elsegemplein zonder nummer (Wortegem‐ In oorsprong romaans kerkje uit de 12de‐13de eeuw met vierkante
Petegem)
kruisingstoren uit midden 13de eeuw en verhoogd in de 14de eeuw.
In de 15de‐16de eeuw werd de kerk uitgebreid met een rechthoekig
koor. In 1775 grondig verbouwd tot neoclassicistische kerk met
behoud van de romaanse kruisingstoren en het gotische koor.
Omliggend kerkhof met bakstenen kerkhofmuur van 1886 met
ingewerkte ommegangkapellen.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
ommegangen,
parochiekerken

derde kwart
18de eeuw,
12de eeuw,
13de eeuw,
15de eeuw,
16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

Elsegem

Kloosterhoek 11 (Wortegem‐Petegem)

Kloosterhoeve op site van verdwenen omgracht en ommuurd
kloostercomplex. Kloosterhoeve opklimmend tot minstens het derde
of vierde kwart van de 18de eeuw, in 1948 gedeeltelijk afgebrand en
met aangepaste erfgevel van twee bouwlagen heropgebouwd.
Aansluitende koeienstallen met indrukwekkende bepleisterde
gedrukte kruisgewelven.

asten,
kloosterhoeven,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw, na
WO II

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kloosterhoek 17, 17B (Wortegem‐
Petegem)

In bochtig straatverloop gelegen bakstenen ensemble van 1868 door
architect Ch. Vanderstraeten, en vergroot begin jaren 1880.

lagere scholen, tweede helft
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kortrijkstraat 102 (Wortegem‐Petegem)

eerste helft
Aan straat gelegen voormalige hoeve met losse bestanddelen uit de hoeven met
19de eeuw
eerste helft van de 19de eeuw, voorheen uitgebaat als café en tolhuis losse
bestanddelen,
of octrooibureel.
tolkantoren,
cafés,
boerenwoninge
n

1652/1748

stijl

neoclassicisme,
romaans, gotiek

De Schuymer Albert (Ontwerper),
Delarue Remi (Ontwerper), Todt
Frans (Ontwerper), Vaerwyck
Valentin (Ontwerper)

Vanderstraeten Charles
(Ontwerper)
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145397

Jachtopzienerswoning bij kasteel de
Ghellinck

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kortrijkstraat 104 (Wortegem‐Petegem)

De voormalige jachtopzienerswoning dateert van eind jaren 1890 en
werd opgetrokken in baksteen.

jachtopzienersw vierde kwart
oningen
19de eeuw

145398

Goed ten Doorne

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kortrijkstraat 108‐110 (Wortegem‐
Petegem)

Volgens akte van 1558 vormde het samen met Goed ter Schelden een kasteelhoeven
heerlijkheid, was het omwald en had het naast een poort en
toegangsdreef ook een eigen aanlegplaats aan de Schelde. Vroeger
neerhof van het kasteel. Voormalige gesloten hoeve opklimmend tot
minstens 18de eeuw, met oudere inplanting.

145406

Conciërgewoning van kasteel de Ghellinck Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kortrijkstraat 70 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige conciërgewoning van het kasteel de Ghellinck, van begin conciërgewonin derde kwart
gen
19de eeuw
jaren 1870. Woning met hoektoren links achteraan, en lagere
aanbouw, links vooraan. Sierlijke baksteenarchitectuur met gebruik
van natuursteen onder zadeldak.

145399

Kasteeldomein de Ghellinck

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kortrijkstraat 70, 104, 110A‐C, zonder
nummer (Wortegem‐Petegem)

Het kasteeldomein de Ghellinck vormt een voorbeeld van een
kasteeldomein met authentieke elementen uit de 19de eeuw. Het
domein omvat het park met zijn waterpartijen, brugjes, omgracht
voorhof en brug met drie bogen van het verdwenen kasteel op een
oude motte, de vroegere dienstgebouwen zoals de voormalige
paardenstal en zadelmakerij, archiefzaal, oranjerie en bibliotheek,
een bijgebouw in Doornikse steen, de vroegere conciërgewoning en
de voormalige jachtopzichterswoning.

jachtopzienersw
oningen,
conciërgewonin
gen,
serpentinevijver
s, parken,
bibliotheken,
landhuizen,
omheiningsmur
en, oranjeries,
paardenstallen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
motteheuvels,
tuinterrassen,
ommuurde
moestuinen

vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

145408

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Wortegem‐
Petegem

Elsegem

Kouterlos 1 (Wortegem‐Petegem)

Onze‐Lieve‐Vrouwkapelletje, in 1894 opgericht door de familie
Gerniers, met twee grote linden aan ingang van het gerenoveerde
hoevetje.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

145374

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Fabriekstraat 4 (Wortegem‐Petegem)

Klein boerenhuisje uit begin 19de eeuw met vijf traveeën onder
zadeldak, naar het zuidoosten georiënteerd in grote met gras
begroeide en beboomde tuin. Pomp tegen vierde travee.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n,
waterpompen

145378

Dorpswoning

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Heerbaan 15 (Wortegem‐Petegem)

Huis van begin 20ste eeuw met klein voortuintje achter sierlijk ijzeren dorpswoningen voor WO I
hek en afsluiting op laag gecementeerd muurtje.

145382

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐ten‐Doorn

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Heerbaan zonder nummer (Wortegem‐
Petegem)

Achterin gelegen kapel op met gras begroeid en beboomd erf
omgeven door beukenhaag. Noordoostelijk georiënteerd en gebouwd
op een zeer oude en belangrijke bidplaats die in de 17de eeuw
uitgroeide tot een bedevaartsoord tegen koorts. De oorspronkelijke
kapel lag meer naar het oosten, was in een jachtwachtershuisje
ingebouwd en bestond tot 1954.

145418

Jongensschool en onderwijzerswoning

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Moregemplein 28 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere jongensschool en onderwijzerswoning van 1911‐1912 door lagere scholen, voor WO I
onderwijzerswo
architect A. Massez. Baksteenbouw onder pannen daken, op
gecementeerde plint met schijnvoegen en met accent op decoratie; ningen
gele baksteenbanden, dubbele baksteenfries met blokmotief en
sierankers.

1653/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

18de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

bedevaartkapell eerste kwart
19de eeuw
en, stèles,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

classicisme,
neoclassicisme,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl,
neobarok,
eclecticisme

Limbourg Aimable Désiré
(Ontwerper), Malfait Marcel
(Ontwerper)

neoclassicisme

Massez Albert (Ontwerper)
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aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

145419

Klooster zusters maricolen

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Moregemplein 3 (Wortegem‐Petegem)

Voormalig klooster, in 1859 gesticht door kasteelheer De Croeser de
Berges in samenwerking met de zusters maricolen uit Brugge. Toen
vierkant geheel met losse bestanddelen, begin jaren 1860 evoluerend
naar L‐vorm met losse bestanddelen en hoger optrekken van
noordvleugel, uitbreiding in jaren 1870‐1880.

kleuterscholen,
kloosters,
lagere scholen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145420

Parochiekerk Sint‐Pietersstoel met kerkhof Wortegem‐
Petegem

Moregem

Moregemplein zonder nummer
(Wortegem‐Petegem)

Georiënteerde kerk van 1778 naar één van de ontwerptekeningen
van 1776 door architect P.M. Morma. Kerk midden gedeeltelijk
afgerond ommuurd kerkhof ten oosten van het Moregemplein.
Ommegang rond het kerkhof veranderd tot rijweg.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

145430

Hoeve Essenhof

Wortegem‐
Petegem

Moregem

Oude Pontweg 1 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met losse
bestanddelen rond deels gekasseid en met gras begroeid erf.
Baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Ten oosten en ten westen,
vroegere dienstgebouwen uit laat‐19de eeuw.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

145453

Pastorie Sint‐Pietersstoelparochie met tuin Wortegem‐
Petegem

Moregem

Volkaartsbeekstraat 5 (Wortegem‐
Petegem)

De pastorie dateert uit 1754 en eind 19de of begin 20ste eeuw
uitgebreid en met een verdieping verhoogd. De pastorie is een
representatief voorbeeld van de architecturale evolutie van
pastoriegebouwen van 18de tot 20ste eeuw. De pastorie ligt in een
grote met gras begroeide tuin met twee vijvers.

pastorietuinen,
bijgebouwen,
hekken,
hekpijlers,
pastorieën,
vijvers

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
voor WO I

145383

School en onderwijzerswoning

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Heuzelstraat 20 (Wortegem‐Petegem)

Gemeentelijke jongensschool en onderwijzerswoning van circa 1860 lagere scholen,
onderwijzerswo
met uitbreiding van circa 1890. Bakstenen complex onder pannen
zadeldaken. Vroegere onderwijzerswoning van drie traveeën en twee ningen
bouwlagen (nok parallel aan de straat) met omhaagd voortuintje.
Links aangebouwde klaslokalen van vier traveeën met lisenen en
grote vensters met I‐balk met rozetten en arduinen lekdrempel.

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145384

Hof De Ruyck

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Hulstehoekstraat 2 (Wortegem‐Petegem)

Aan de straat gelegen hoeve van het semigesloten type uit het derde
kwart van de 18de eeuw met latere aanpassingen. Baksteenbouw
onder zadeldaken op grotendeels gekasseid erf met ijzeren hek aan
vroegere gewitte paardenstal ten zuiden.

boerenwoninge
n, hekken,
hoeven,
paardenstallen,
schuren, stallen,
vijvers

derde kwart
18de eeuw,
interbellum,
vanaf 1975

145385

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Hulstehoekstraat 6 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere hoeve met losse bestanddelen volgens vierkante aanleg,
inplanting opklimmend tot de 18de eeuw. IJzeren toegangshek aan
overhoekse bakstenen pijlers.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

145386

Hoeve in L‐vorm

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Kalverstraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve in L‐vorm uit de eerste helft van de 19de eeuw met
later dienstgebouw. Baksteenbouw onder zadeldaken rond met gras
begroeid en gekasseid erf. Boerenwoning van zes traveeën met
aansluitende voormalige paardenstal. Ten zuidwesten, voormalige
stallen en schuur met hoge veldpoort. Ten noordoosten, vroeger
wagenhuis.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
paardenstallen

145387

Hof Lobelle

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Kalverstraat 5‐7, 8 (Wortegem‐Petegem)

Bakstenen hoeve met losse bestanddelen onder zadeldaken, in kern
uit de eerste helft van de 18de eeuw, begin 19de eeuw in U‐vorm,
later uitgebreid, aangepast en gesplitst in woningen. Midden op erf,
vroeger bakhuis op plaats van verdwenen duiventoren.

hoeven met
losse
bestanddelen,
bakhuizen,
stallen,
boerenwoninge
n

1654/1748

vierde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Mormal P.M. (Ontwerper)
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145388

Hoevetje met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Karmstraat 26 (Wortegem‐Petegem)

Hoevetje met losse bestanddelen uit de eerste helft van de 19de
eeuw met latere aanpassingen. Baksteen onder pannen zadeldaken.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145389

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Karmstraat 39 (Wortegem‐Petegem)

Hoeve uit begin 19de eeuw met latere aanpassingen. Op
straatsplitsing gelegen baksteenbouw onder zadeldaken. Boerenhuis
van anderhalve bouwlaag. Ten zuidwesten, schuur, ten oosten, stallen
en ten noorden, achterin gelegen gewit bakhuis van het tweedelig
type.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145422

Dorpswoning

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 12 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere tweegezinswoning uit eind jaren 1870, in het tweede kwart dorpswoningen derde kwart
van de 20ste eeuw met halve verdieping verhoogd.
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145423

Pastorie Sint‐Amandusparochie met
pijlerkapel en tuin

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 13 (Wortegem‐Petegem)

Pastorie van circa 1875 met volledig ommuurde tuin. Onderkelderd
bakstenen dubbelhuis met vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak. Gewitte bakstenen pijlerkapel aan straat, hoek vormend
met bakstenen tuinmuur; Mariabeeldje in smalle beeldnis.

omheiningsmur tweede helft
en, pastorieën, 19de eeuw
pijlerkapellen,
pastorietuinen

145424

Klooster zusters jozefienen

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 15‐17 (Wortegem‐Petegem)

Voormalig klooster van de zusters jozefienen, in kern pastorie van
circa 1840. Begin 1900 verkocht en met klasgebouw uitgebreid en
kort daarna rechts met twee traveeën. In 1910 wordt het officieel
klooster, gevolgd door uitbreidingen achteraan.

onderwijsgebou
wen,
pastorieën,
gevelniskapelle
n

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145426

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 28 (Wortegem‐Petegem)

Burgerhuis van circa 1880 van burgemeester P. Van Meerhaeghe, in
het vierde kwart van de 19de eeuw links uitgebreid met één travee;
gevel aangepast in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voortuintje
met decoratief ijzeren afsluiting op laag gecementeerd bakstenen
muurtje.

hekken,
burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145425

Gemeentehuis en café 't Schuttershof

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 3, 1A (Wortegem‐Petegem)

Gemeentehuis en café 't Schuttershof van begin jaren 1860. Sedert
eind jaren 1890 in twee woningen verdeeld en in jaren 1960
aangepast en voorzien van dakkapellen.

derde kwart
cafés,
gemeentehuize 19de eeuw,
vierde kwart
n
19de eeuw

145427

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 5 (Wortegem‐Petegem)

Boerenhuisje van circa 1900 met voortuintje met laag 20ste‐eeuws
bakstenen muurtje. Zeven traveeën onder zadeldak.

boerenwoninge voor WO I,
n
vierde kwart
19de eeuw

145428

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein 9 (Wortegem‐Petegem)

Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van waterpompen, vierde kwart
de 19de eeuw. Achtergevel met rechthoekige deur, getoogde beluikte boerenwoninge 19de eeuw
vensters en pomp tegen derde travee.
n

145429

Parochiekerk Sint‐Amandus

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Ooikeplein zonder nummer (Wortegem‐
Petegem)

Georiënteerde kerk ter vervanging van vroegere, mogelijks romaanse
kerk en ingewijd in 1704. Bedevaartsplaats voor de van oudsher
vereerde Heilige Catharina. Driebeukige kerk met eenvoudig
rechthoekig grondplan middenin quasi cirkelvormig kerkhof.

1655/1748

mortuaria,
kerkhoven,
parochiekerken,
hagen,
omheiningsmur
en

datering

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Eggermont A. (Ontwerper), Mas
Albert C. (Ontwerper)
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145446

Hof Van den Bogaerde

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Rottestraat 1 (Wortegem‐Petegem)

boerenwoninge 19de eeuw,
Hoeve van het semigesloten type; bakstenen complex met kern uit
derde kwart
het derde kwart van de 18de eeuw, verscheidene keren aangepast in n, hoeven,
18de eeuw
poorten
de 19de en de 20ste eeuw.
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen

145452

Ziekenhuis van de zusters Onze‐Lieve‐
Vrouw van Bijstand

Wortegem‐
Petegem

Ooike

Vlaamse Ardennenstraat 2 (Wortegem‐
Petegem)

ziekenhuizen,
Voormalig hospies uit de tweede helft van de 19de eeuw van de
zusters van Onze‐Lieve‐Vrouw van Bijstand. IJzeren afsluiting op laag pijlerkapellen
bakstenen muurtje en ijzeren hek gevat tussen overhoekse bakstenen
hekpijlers; links pijlerkapel met spitsbogige nis met plaasteren Heilig
Hartbeeldje en kruisbekroning.

145345

Abdij van Beaulieu

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Abdijstraat 1‐8 (Wortegem‐Petegem)

Historische site met restanten van voormalige abdij. Begin jaren 1290
stichtte Isabella van Namen een vrouwenabdij waar zij kort nadien de
clarissenzusters uit het nonnenklooster van Werken installeerde. Nu
resten nog enkele delen uit de 17de tot 18de eeuw van de voormalige
abdij: poortgebouw, gastenkwartier, kapelaanshuis en bijgebouwen,
voornamelijk opgetrokken in traditionele bak‐ en
natuursteenarchitectuur.

145354

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Bosstraat 4 (Wortegem‐Petegem)

eerste helft
Vroegere herberg van jaren 1845‐1850. Naar het zuiden georiënteerd herbergen,
boerenwoninge 19de eeuw
bakstenen boerenhuisje van vijf traveeën onder steil zadeldak;
n
mogelijk vroeger met strobedekking.

145358

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Driesstraat 24 (Wortegem‐Petegem)

Boerenwoning uit begin 19de eeuw, in jaren 1890 in L‐vorm
verbonden met dienstgebouw. Verankerde gewitte baksteenbouw
onder pannen zadeldaken. Ten oosten, bakhuis van het enkelvoudig
type.

boerenwoninge
n, hoeven,
waterpompen,
bakhuizen

145359

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Driesstraat 26 (Wortegem‐Petegem)

Kleine boerenwoning van drie traveeën onder zadeldak, van circa
1900.

boerenwoninge vierde kwart
n
19de eeuw,
voor WO I

145360

Langgestrekte hoeve met bakhuis

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Driesstraat zonder nummer (Wortegem‐
Petegem)

Voormalige boerenwoning uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw en boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
n, bakhuizen,
uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw met stal van twee
eerste kwart
stallen,
traveeën.
aardappelkelder 19de eeuw
s, langgestrekte
hoeven

145361

Proosdijhoeve

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Eekhoutstraat 33 (Wortegem‐Petegem)

Site van een voorheen omgrachte hoeve, omgrachting begin 20ste
eeuw grotendeels gedempt; ten oosten resterende vijver, gedeeltelijk
afgebroken boerenhuis en nieuw bakhuis. L‐vorm en losse
bestanddelen rond vierkant erf. Volledig omhaagd en met ijzeren hek
aan vierkante bakstenen hekpijlers. Gewitte baksteenbouw uit
minstens de eerste helft van de 19de eeuw op gepikte plint en onder
pannen zadeldaken.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hagen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven, stallen,
vijvers

145362

Hoeve

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Eekhoutstraat 4 (Wortegem‐Petegem)

Hoeve in L‐vorm met losstaande dienstgebouwen uit de eerste helft
van de 19de eeuw rond gekasseid erf, eind jaren 1870 uitgebreid tot
U‐vorm en later aangepast. Schuur ten oosten in 1877 omgebouwd
tot woning.

hoeven met
losse
bestanddelen

eerste helft
19de eeuw

145363

Schuur

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Eekhoutstraat 6 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige schuur onder zadeldak, vroeger horend bij hoeve
nummer 4. In 1877 verbouwd tot woning en toen wellicht hoger
opgetrokken.

schuren

vierde kwart
19de eeuw

1656/1748

typologie

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

17de eeuw,
kapelanieën,
abdijen, dreven, 18de eeuw
poorten
(bijgebouwen),
kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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145379

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Heerbaan 19 (Wortegem‐Petegem)

boerenwoninge 18de eeuw,
Vroegere herberg; hoevetje uit de 18de of 19de eeuw in bochtige
19de eeuw
uithoek gelegen, met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf. n, herbergen,
schuren, stallen,
Gewitte verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.
hoeven met
losse
bestanddelen

145380

Hof ten Volkaertsbeke

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Heerbaan 22 (Wortegem‐Petegem)

Hoeve met inplanting opklimmend tot de 18de eeuw. IJzeren hek aan
twee gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met abacus. Ten
noorden, boerenwoning van vier traveeën en oorspronkelijk één
bouwlaag, ten westen, schuur uit de eerste helft van de 19de eeuw en
ten zuidwesten, dienstgebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw.

145400

Cichoreifabriek en twee villa's

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 26‐30 (Wortegem‐Petegem) Ensemble van voormalige cichoriefabriek van 1931, geflankeerd door
twee Identieke, in spiegelbeeld opgevatte villa's in een cottage stijl
van 1933 door architect J. Delahue voor de gebroeders en
fabriekseigenaars D'Haene.

145401

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 38 (Wortegem‐Petegem)

burgerhuizen
Huis uit eind jaren 1930 in art‐decostijl. Baksteenbouw onder L‐
vormig pannen zadeldak met laag bakstenen muurtje aan voortuintje.
Twee bouwlagen met accent op volumewerking.

145402

Notariswoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 40 (Wortegem‐Petegem)

Notariswoning met omhaagde voortuin, naar verluidt opgericht door notariswoninge tweede kwart
n
19de eeuw,
notaris Rohaert‐Planquaert midden 19de eeuw. Dubbelhuis van vijf
derde kwart
traveeën en twee bouwlagen met kroonlijst onder zadeldak.
19de eeuw

145403

Kasteeldomein van Petegem

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 52 (Wortegem‐Petegem)

Het kasteel van Petegem werd in een neoclassicistische‐ en
neorenaissancestijl opgetrokken in 1847 door architect François
Coppens in opdracht van Baron August Pycke de Peteghem.
Omgevend park met vijver in landschappelijke stijl.

private parken, tweede kwart
19de eeuw
landhuizen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren)

145404

Afspanning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 55 (Wortegem‐Petegem)

De afspanning dateert in kern uit de 17de eeuw en werd uitgebreid in
de loop van de 18de en 19de eeuw en omstreeks 1920 met latere
dienstgebouwen achterin. Naast de afspanning bevindt zich een
onderkelderd herenhuis van eind jaren 1890, mogelijk op oudere
kern.

hekpijlers,
omheiningsmur
en, leibomen,
burgerhuizen,
afspanningen

145405

Frans klooster

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kortrijkstraat 56‐60 (Wortegem‐Petegem) Het burgerhuis, opklimmend tot 1790, werd in het eerste kwart van
de 20ste eeuw aangepast en uitgebreid tot klooster met pensionaat
en weeshuis. Het deels door een taxushaag omgeven domein omvat
onder meer de 20ste‐eeuwse kloostertuin en hoogstamboomgaard.

1657/1748

typologie

boerenwoninge
n, hekken,
hekpijlers,
schuren, hoeven
met losse
bestanddelen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw

cichoreifabrieke interbellum
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)
interbellum

vierde kwart
19de eeuw,
17de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

vierde kwart
kapellen
(gebouwen en 18de eeuw,
voor WO I
structuren),
gevelniskapelle
n, burgerhuizen,
internaten,
kloosters,
omheiningsmur
en, weeshuizen,
afsluitingshagen
,
hoogstamboom
gaarden,
kloostertuinen

cottagestijl

Delahue J. (Ontwerper)

art deco

neoclassicisme,
neorenaissance

Coppens François (Ontwerper)
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Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

145407

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Kosterstraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Hoevetje in het tweede kwart van de 19de eeuw met losstaande
bestanddelen, later in L‐vorm. Verankerde gewitte baksteenbouw
onder pannen zadeldaken en op gepikte plint.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
bakhuizen

145411

Café De Gravin

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Lindestraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Café, in kern van circa 1870 met latere uitbreidingen en
gevelaanpassing tijdens interbellum. Baksteenbouw onder geknikt
zadeldak. Parement van geglazuurde tegels met art‐deco‐versiering
en mooie glas‐in‐loodvensters.

cafés

145412

Klooster en school van de zusters
jozefienen

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Lindestraat 16 (Wortegem‐Petegem)

kloosters,
Klooster, kapel en school van de zusters jozefienen van 1872‐1879,
lagere scholen
ingehuldigd op 18 november 1880. School in gebruik vanaf 1886.
Circa 1890‐1900 uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog beschadigd, in
1940 gedeeltelijk afgebrand en daarna hoger heropgebouwd.
Uitgebreid begin jaren 1990.

145413

Notariswoning van 1893

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Lindestraat 18 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere notariswoning van 1893, naar verluidt gebouwd voor
notaris I. Rohaert; circa 1930 werd achteraan een dienstgebouw
bijgebouwd. Mooi neoclassicistisch dubbelhuis met lijstgevel van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.

bijgebouwen,
hekpijlers,
notariswoninge
n,
omheiningsmur
en

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145414

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Lindestraat 48 (Wortegem‐Petegem)

Rijhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw van
twee bouwlagen met hardstenen gevelbanden onder afgewolfd
zadeldak.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

145415

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Meersstraat 16 (Wortegem‐Petegem)

Voormalig hoevetje, eertijds met losse bestanddelen rond gekasseid
erf, na 1940 met aanvullende dienstgebouwen uitgegroeid tot U‐
vorm.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

145416

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Meersstraat 2 (Wortegem‐Petegem)

Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, met gewitte
verankerde gevel met baksteenfries en gekoppelde getoogde vensters
met luiken, centrale deur in omlijsting van gesinterde baksteen. Ten
zuidwesten, bakhuis van het tweedelig type onder pannen zadeldak.

boerenwoninge
n, hoeven,
waterputten,
bakhuizen

145417

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Meersstraat 3 (Wortegem‐Petegem)

Vroeger hoevetje in L‐vorm met ten noordoosten koeienstallen uit
laat 19de eeuw. Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak. Ten
zuidwesten, aansluitend vroeger dienstgebouw onder zadeldak met
rechts segmentboogpoort en links rondbogig beeldnisje met
bekronend kruis.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
boerenwoninge
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145421

Hoeve

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Muurstraat 10 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve van 1769, naar verluidt vroeger horend bij het
kasteel van Pycke. Op 19de‐eeuwse kaarten met L‐vorm en
losstaande bestanddelen, later evoluerend naar open vierkante
aanleg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog beschadigd en in jaren 1940
gedeeltelijk afgebrand en heropgebouwd.

kasteelhoeven, derde kwart
18de eeuw, na
schuren,
WO II
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

145436

Ferme Tavernier

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Pareelstraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Hoeve naar verluidt in 1745 opgetrokken. Gewitte baksteenbouw
onder pannen zadeldaken gelegen in bochtig straatverloop rond erf
waar tot 1996 een oude wilde kastanje stond.

stallen, schuren, tweede kwart
18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

145441

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Petegemplein 1 (Wortegem‐Petegem)

burgerhuizen,
Burgerhuis van circa 1845, gelegen in met gras begroeide en
beboomde tuin, omgeven door bakstenen muurtje met ijzeren hek uit hekken
interbellum en oude ijzeren afsluiting met dito sierlijk hek aan
gietijzeren zuiltjes aan Petegemplein.

1658/1748

datering

stijl

derde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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145442

Parochiekerk Sint‐Martinus

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

145447

Domein 't Oud Kasteel

Wortegem‐
Petegem

145448

Hoeve met losse bestanddelen

145449

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Petegemplein zonder nummer (Wortegem‐ Georiënteerde, in oorsprong driebeukige kerk van de jaren 1290,
Petegem)
gelegen in afgerond kerkhof met monumentale grafstenen. Gewitte
bakstenen kerkhofommuring en sierlijk ijzeren hek in het westen aan
zware rechthoekige bakstenen pijlers met bolbekroning. De
driebeukige kerk had tot 1918 een 18de‐eeuws voorkomen. Door
zware bombardementen in november 1918 brandde de kerk volledig
uit en kwamen de interessante laatromaanse‐vroeggotische
kenmerken van de oude kerk tevoorschijn.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
parochiekerken

14de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
interbellum,
vanaf 1975

romaans, gotiek

Casier Joseph (Ontwerper),
Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Hoste Michel (Ontwerper),
Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Speeckaert Paul
(Ontwerper)

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Scheldestraat 4 (Wortegem‐Petegem)

't Oud Kasteel is een omgracht kasteel in classicistische stijl dat in
1789‐1790 werd gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht in
opdracht van Judocus Clemmen, naar verluidt naar ontwerp van
architect David 't Kindt. Vroeger indrukwekkend rechthoekig bak‐ en
natuurstenen gebouw. Vandaag rest er een ruïne van één bouwlaag
met vijf traveeën geleed door pilasters. Ten westen, voormalig
koetshuis.

vierde kwart
burchten,
18de eeuw
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
poorten
(bijgebouwen),
grotten,
toegangsbrugge
n, walgrachten

classicisme

't Kindt David (Ontwerper)

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Scheldestraat 9 (Wortegem‐Petegem)

Hoevetje met losse bestanddelen uit de eerste helft van de 19de
eeuw en uitgebreid circa 1900. Baksteenbouw onder pannen
zadeldaken.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

burgerhuizen
St. Martinusstraat 4 (Wortegem‐Petegem) Burgerhuis van 1944 in art‐decostijl gebouwd door architect R.
Vandevelde voor G. Geeraert; stichter van Ridobel. Diep achterin met
gras begroeide en beboomde tuin gelegen dubbelhuis van twee
bouwlagen onder schilddak.

art deco

Vandevelde R. (Ontwerper)

145454

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Voskensstraat 15 (Wortegem‐Petegem)

Boerenwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw gelegen
middenin weiden. Ten oosten, voorheen gewit bakhuis van het
tweedelig type onder zadeldak en ten westen, vroeger
dienstgebouwtje onder verspringend zadeldak.

boerenwoninge tweede helft
19de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen

145462

Molenaarshoeve

Wortegem‐
Petegem

Petegem‐aan‐de‐
Schelde

Zonnestraat 30 (Wortegem‐Petegem)

Achterin in bochtige straataftakking gelegen voormalige brouwerij uit
eind 18de‐begin 19de eeuw met latere aanpassingen en
dienstgebouwen. Middenin erf, grote rechthoekig mestvaalt. Ten
noordoosten, terp met in 1940 afgebrande stenen windmolen
zogenaamde "Stenenmolen" uit einde 18de eeuw.

boerenwoninge
n, brouwerijen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
mestvaalten

145355

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Bouvelostraat 20 (Wortegem‐Petegem)

Boerenwoning van eind 18de eeuw, met oudere kern; baksteenbouw boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw
van vijf traveeën onder zadeldak. Ten oosten, voormalig bakhuis van n, bakhuizen
het enkelvoudig type onder pannen zadeldak.

145356

Herenhoeve Ter Cauborre

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Cauborrestraat 5 (Wortegem‐Petegem)

Herenhoeve met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf.
Mooi geheel in beboomde en met gras begroeide tuin; boerenhuis en
stal ten noordoosten uit eind 18de eeuw, overige dienstgebouwen uit
eind 19de eeuw. Verankerd baksteenbouw onder zadeldaken.

1659/1748

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

WO II

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

145357

Café De Linde

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Diepestraat 4 (Wortegem‐Petegem)

Hoekhuis van vijf traveeën + afgekante hoektravee + voorts drie
traveeën uit het tweede kwart van de 19de eeuw met ten westen
aanbouw van zes traveeën uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

cafés

tweede kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145375

Klooster zusters apostolinnen en Vrije
Basisschool

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Gotstraat 1, 1A (Wortegem‐Petegem)

Klooster van de zusters apostolinnen met Vrije Basisschool. Vroegere lagere scholen, vanaf 1975,
kloosters
eerste helft
meisjesschool, in 1902 met vier klassen, in 1927 aangepast en
20ste eeuw
vergroot. Sinds 1978 gemengd. Eind jaren 1980 en in 1992‐1994 door
architect F. Delmulle uitgebreid.

145376

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Rochusparochie met tuin

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Gotstraat 2 (Wortegem‐Petegem)

Pastorie met aansluitende, deels ommuurde tuin van eind 19de eeuw pijlerkapellen, vierde kwart
19de eeuw
op plaats van pastorie van circa 1840.
vijvers,
pastorieën,
omheiningsmur
en,
pastorietuinen

145377

Hoeve Van de Populiere

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Groenstraat 67 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere heerlijke hoeve met losse bestanddelen van circa 1850,
mogelijk met oudere kern, eind 19de eeuw aangepast en met
dienstgebouwen uitgebreid. Twee vierkante gewitte bakstenen
hekpijlers met piramidale bekroning, linker vernieuwd.

145390

Hoeve

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kasteelstraat 12 (Wortegem‐Petegem)

Vroegere herenhoeve mogelijk uit de eerste helft van de 17de eeuw, gevelniskapelle eerste helft
17de eeuw
n,
naar verluidt tot 1972 met schuur uit de eerste helft van de 17de
eeuw in stijl‐ en regelwerk, verplaatst naar Egaalstraat nummer 17A. boerenwoninge
n, hoeven,
bakhuizen

145391

Langgestrekte hoeve

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kasteelstraat 13‐14, 15 (Wortegem‐
Petegem)

Zuidwestelijk georiënteerde vroegere hoeve van het langgestrekte
type uit het vierde kwart van de 18de eeuw, eertijds horend bij
nummer 14‐15; omhaagd en met ijzeren hek aan straatzijde.
Witgeschilderde verankerde baksteenbouw van vier en zes traveeën
onder zadeldak. Ten noorden, aansluitende vroegere stal en schuur.

145392

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kleistraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Laag naar het zuidoosten georiënteerde boerenwoning uit de eerste boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
helft van de 19de eeuw van zes + één travee onder pannen zadeldak. n, hoeven,
Rechts aansluitend, voormalige schuur met dakoverstek op bakstenen schuren
pijler. Ten oosten, gewit vroeger dienstgebouw.

145393

Goed te Walem

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kleistraat 8 (Wortegem‐Petegem)

Belangrijk pachtgoed met ten westen grote vijver en voorheen met
verder afgelegen korenwatermolen, in oorsprong minstens
teruggaand op het eerste kwart van de 16de eeuw, midden 18de
eeuw met schuur uitgebreid en later evoluerend naar vierkante
aanleg rond gekasseid en met gras begroeid binnenerf. In de loop van
jaren 1970 nog verschillende uitbreidingen.

paardenstallen,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen,
vijvers,
watermolens,
gevelniskapelle
n

18de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede helft
20ste eeuw

145409

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kruishoutemseweg 22 (Wortegem‐
Petegem)

Voormalige molenaarshoeve met losse bestanddelen en voorheen
met molen gelegen in bochtig straatverloop, in kern uit de eerste helft
van de 19de eeuw, uitgebreid in jaren 1870 met stallen en in 1904
aaneengebouwd met maalderijgebouwtje.

maalderijen,
molenaarswoni
ngen, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

1660/1748

boerenburgerhu
izen, hoeven
met losse
bestanddelen,
hekpijlers

hagen,
langgestrekte
hoeven

vierde kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Delmulle Frank (Ontwerper)
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145410

Boonzackmolen

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Kruishoutemseweg 26 (Wortegem‐
Petegem)

Vroegere stenen korenwindmolen eind 18de eeuw gebouwd door de windmolens
familie Ballekens. Gecementeerde bakstenen ronde molenromp
onder betonnen afdekplaat.

145431

Herenhuis

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Oudenaardseweg 14 (Wortegem‐Petegem) In oorsprong voorname hoeve uit begin 18de eeuw, begin 19de eeuw
uitgebreid en deels hoger opgetrokken. Herenhuis van jaren 1860,
centraal opgetrokken tussen L‐vormige hoevevleugels tot U‐vorm.
Achterin gelegen complex in grote ommuurde, beboomde en met gras
begroeide tuin met aan straatkant laag muurtje met ijzeren afsluiting
en dito hek met geprofileerde pilasters met granaatappelbekroning.

145432

't Casteelke

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

dokterswoninge vierde kwart
Oudenaardseweg 29 (Wortegem‐Petegem) Voormalige dokterswoning in 1893 gebouwd door architect
19de eeuw
n, hekken,
Dewildeman middenin beboomde en met gras begroeide tuin,
vooraan met sierlijke ijzeren afsluiting op laag gecementeerd muurtje hekpijlers
en hekwerk aan balustervormige pijlers met gespitste bolbekroning.

145433

Hoekhuis

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Oudenaardseweg 31A (Wortegem‐
Petegem)

145434

Sint‐Rochuskapel

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Oudenaardseweg 38 (Wortegem‐Petegem) Open wegkapel, in 1924 geïncorporeerd in de gevel van nummer 38
en voordien vrijstaand en horend bij het hoevetje met huisnummer
40.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

145435

Herberg De Brandanvoin

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Oudenaardseweg 88 (Wortegem‐Petegem) Herberg, inplanting minstens opklimmend tot de 17de eeuw en met
dienstgebouwen uitgebreid eind 19de eeuw. Voorheen gewit op
gepikte plint, midden jaren 1990 aangepast.

bijgebouwen,
herbergen

vierde kwart
19de eeuw,
17de eeuw

145437

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Peerdekouterstraat 1 (Wortegem‐
Petegem)

Boerenwoning uit eind 18de eeuw ‐ begin 19de eeuw, diep achterin
gelegen en naar het zuidoosten georiënteerd. Baksteenbouw van acht
traveeën onder zadeldak met gewitte en verankerde gevel met
tandlijst en gepikte plint.

boerenwoninge
n, hoeven met
losse
bestanddelen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

145438

Boerenwoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Peerdekouterstraat 10 (Wortegem‐
Petegem)

Laag boerenhuisje van acht traveeën onder zadeldak uit eind 18de
eeuw ‐ begin 19de eeuw en diep achter in bochtig straatverloop
gelegen. Gewitte verankerde gevels op gepikte plint.

waterpompen, vierde kwart
boerenwoninge 18de eeuw,
eerste kwart
n
19de eeuw

145439

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Peerdekouterstraat 11 (Wortegem‐
Petegem)

Herenhoeve met losse bestanddelen in kern uit de 18de eeuw en
uitgebreid eind jaren 1920. Ten noordwesten, mooi gewit boerenhuis
uit de 18de eeuw met vijf + vier traveeën onder geknikt zadeldak met
overstek op houten modillons. Ten noordwesten, dwars
aangebouwde lage schuur en ten westen aangebouwd lager
dienstgebouw. Ten zuidoosten, grote dwarsschuur en stallen uit de
18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

145440

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Peerdekouterstraat zonder nummer
(Wortegem‐Petegem)

Witgeschilderde afgeronde bakstenen kapel van circa 1858 op
vooruitspringende plint onder zadeldak.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

145443

Boerenwoning met stal

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Pontstraat 6 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige boerenwoning met stal uit de 18de eeuw en links later
aangebouwde boerenwoning, minstens uit begin 19de eeuw.
Vroegere boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak op houten
klossen.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste kwart
n, hoeven,
19de eeuw
stallen

145444

Café In de feestzaal

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Processiestraat 3A (Wortegem‐Petegem)

Vroeger café uit begin 20ste eeuw, van drie traveeën met
dakverdieping onder pannen zadeldak. Versoberde witgeschilderde
gevel op gepikte plint.

cafés

omheiningsmur
en, hoeven,
herenhuizen,
hekpijlers,
hekken

Wellicht vroeger café uit midden 19de eeuw. Onderkelderd hoekhuis cafés
met verhoogde begane grond en oudere lagere achterbouw.
Verankerde voorheen gewitte gevels op gepikte plint onder afgewolfd
en lager geknikt zadeldak.

1661/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

voor WO I

neoclassicisme

Dewildeman (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

145445

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Rijborgstraat 13 (Wortegem‐Petegem)

Voormalige hoeve uit het derde kwart van de 18de eeuw met latere
aanpassingen. Achterin gelegen gewitte baksteenbouw onder pannen
zadeldaken. Naar het zuidoosten georiënteerd mooi boerenhuis uit
het derde kwart van de 18de eeuw van zes traveeën onder geknikt
zadeldak.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145450

Hoeve met losse bestanddelen

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Stoofstraat 1 (Wortegem‐Petegem)

Grote hoeve met losse bestanddelen volgens vierkante aanleg,
inplanting minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Bakstenen
complex uit de eerste helft van de 19de eeuw onder pannen
zadeldaken. Ten zuidoosten, mooi onderkelderd boerenhuis van vijf
traveeën en anderhalve bouwlaag onder steil schilddak. Ten noorden,
groot onderkelderd bakhuis uit begin 17de eeuw.

boerenwoninge
n, braskoten,
paardenstallen,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

18de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145451

Ballekenshoeve

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Stoofstraat 6 (Wortegem‐Petegem)

Achterin gelegen hoeve in kern minstens uit het derde kwart van de
18de eeuw, uitgebreid naar open vierkante aanleg in de loop van de
19de eeuw en van dubbelhuis voorzien in jaren 1870. Bakstenen
complex onder pannen zadeldaken rond grotendeels gekasseid erf
met centraal gesupprimeerde en gedeeltelijk begroeide mestvaalt.

aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n, hoeven,
schuren, stallen

derde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

145455

Distilleerderij d'Oude Stokerij

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

distilleerderijen eerste helft
Waregemseweg 137 (Wortegem‐Petegem) Voormalige distilleerderij minstens uit de eerste helft van de 19de
19de eeuw
eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw volgens open vierkante
aanleg, eind jaren 1880 gedeeltelijk gesloopt, ten zuidoosten in
Pontstraat in 1950 in fermettestijl uitgebreid; linker deel gelijknamig
restaurant. Vroeger dienstgebouw onder pannen zadeldak met
nokpannen.

145456

Tweegezinswoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Waregemseweg 19‐21 (Wortegem‐
Petegem)

145457

Westbroeckhof

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Waregemseweg 25 (Wortegem‐Petegem) Voormalige hoeve en stokerij genoemd naar vroegere houten
oliewindmolen Westbroeckmolen van 1571, verdwenen in 1910.
Achterin gelegen vroegere hoeve met losse bestanddelen uit de
eerste helft van de 18de eeuw, in jaren 1850 uitgebreid tot U‐vorm,
later aangepast tot L‐vorm en eind jaren 1880 van een groot
herenhuis voorzien. Gedeeltelijk gekasseid erf.

boerenburgerhu
izen,
boerenwoninge
n,
distilleerderijen,
hoeven, stallen

145458

School, heden gemeentehuis

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Waregemseweg 35 (Wortegem‐Petegem) Complex van vroegere aan straat gelegen gemeenteschool van 1871,
met één klas uitgebreid in 1928 en aangepast eind jaren 1940, in
gebruik tot 1978. Links, vroegere dieper gelegen onderwijzerswoning
van circa 1920, als gemeentesecretariaat gebruikt na de Tweede
Wereldoorlog en tot gemeentehuis gepromoveerd in 1964.

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw,
n, lagere
interbellum
scholen,
onderwijzerswo
ningen

145459

Dorpswoning

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Waregemseweg 43 (Wortegem‐Petegem) Eenvoudig dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, opgetrokken begin 20ste eeuw met omhaagd voortuintje.

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

145460

Burgerhuis

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Waregemseweg 9 (Wortegem‐Petegem)

burgerhuizen

Tweegezinswoning uit begin 20ste eeuw, hoger gelegen met ijzeren
afsluiting en twee trapjes. Gebouw van zes traveeën en twee
bouwlagen onder doorlopend zadeldak met kroonlijst.

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
van begin 20ste eeuw.

1662/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

dorpswoningen eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

De Mey Luc (Ontwerper), Matthys
Patrick (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

145461

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw en Sint‐
Rochus

Wortegem‐
Petegem

Wortegem

Wortegemplein zonder nummer
(Wortegem‐Petegem)

neogotiek
Georiënteerde driebeukige hallenkerk gebouwd op een hoogte van 67 omheiningsmur tweede helft
19de eeuw,
meter en omgeven door een afgerond ommuurd kerkhof.
en,
parochiekerken, 13de eeuw,
oorlogsgedenkt 15de eeuw,
16de eeuw,
ekens,
gedenktekens tweede kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

145463

Boerenwoning

Zele

Zele

A. Van der Moerenstraat 60 (Zele)

Achterin gelegen grondig gerenoveerd boerenhuis van vijf traveeën
en één bouwlaag onder steil zadeldak, gebouwd in 1815, vrijstaande
stalvleugel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
tweede kwart
stallen
19de eeuw

145464

Villa

Zele

Zele

A. Van der Moerenstraat 72 (Zele)

Hoeve met kleine villa in Vlaamse stijl, gebouwd in 1953 naar
ontwerp van Robert De Brabander ter vervanging van een ouder
boerenhuis, losstaande 19de‐eeuwse stalvleugel.

stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145465

Sociale woningen van 1975

Zele

Zele

Acacialaan 74‐88, Eikenlaan 69‐83,
Kleine laagbouw parkwijk met 28 appartementen, in 1975
Olmenlaan 50‐60, Platanenlaan 1‐11 (Zele) gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke
Maatschappij voor woningbouw in haar Tuinwijk naar ontwerp van
de Zeelse architect Jan Strynckx en het landschapsbureau van Rik
Carlier & Ronald Clays.

vanaf 1975
sociale
woningen,
parkwijken,
invalidenwonin
gen,
duplexwoninge
n

145466

Villa

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 18 (Zele)

Opvallende woning met dubbelhuisopstand, U‐vormige plattegrond
en verspringende volumes, opgetrokken tussen 1947‐1949 naar
ontwerp van Maurice Vermeiren.

omheiningsmur na WO II
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145467

Burgerhuis

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 20 (Zele)

Gele baksteenbouw van twee bouwlagen en traveeën onder schilddak burgerhuizen
met rechts aangebouwde garage, afgesloten voortuintje, gebouwd in
1936 naar ontwerp van Maurice Vermeiren.

interbellum

145468

Burgerhuis

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 22 (Zele)

Burgerhuis in modernistisch getinte stijl met verharde voortuin
afgesloten door buisvormige balustrade, gebouwd circa 1937.

burgerhuizen

interbellum

145469

Burgerhuis

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 24 (Zele)

Ruim burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën met inpandige burgerhuizen
garage, ontworpen in 1937 door Maurice Vermeiren.

interbellum

145470

Villa

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 28 (Zele)

omheiningsmur interbellum
Zeer verzorgde en recent gerenoveerde villa met traditionele
vormgeving, omringende tuin, gebouwd in 1938 door architect Adolf en, villa's
(bouwkundig
Keppens.
erfgoed)

145471

Villa Florent Verbeeck

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 32 (Zele)

Zeer verzorgde villa in art‐decostijl met ommuurde tuin, gebouwd in
1923 naar ontwerp van Jean‐Baptiste Dewin.

omheiningsmur interbellum
en, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145472

Gloriëtte

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 5 (Zele)

Tuinpaviljoen heden gesitueerd in noordoostelijke hoek van de tuin
met landschappelijke aanleg, baksteenbouw met zeshoekige
plattegrond, opklimmend tot het laatste kwart 19de of begin 20ste
eeuw.

omheiningsmur vierde kwart
en, siertuinen, 19de eeuw,
tuinpaviljoenen eerste helft
20ste eeuw

145473

Burgerhuis

Zele

Zele

Alois De Beulelaan 6 (Zele)

Burgerhuis met ommuurd voortuintje en dieper gelegen garage,
gevelparement van gele baksteen met decoratief metselverband,
ontworpen in 1941 door architect Adolf Keppens.

burgerhuizen,
garages

145475

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel met
elektriciteitscabine

Zele

Zele

Avermaat zonder nummer (Zele)

Vrijstaande gebouw met rechthoekig grondplan onder steil zadeldak, elektriciteitscab na WO II
aan straatzijde spitsbogig open portaal afgesloten door ijzeren hek
ines,
met centraal een beeld op sokkel, toegangsdeur cabine verwerkt in de pijlerkapellen
achtergevel, gebouwd in 1966.

1663/1748

typologie

datering

stijl

19de eeuw, na
WO II

WO II

plantensoort

context

persoon
Bucquoy Charles (Ontwerper), De
Pue J. (Ontwerper), Lelan‐
Declerck Joseph‐Joachim
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

De Brabander Robert (Ontwerper)

modernisme

Carlier Henri (Ontwerper), Clays
Ronald (Ontwerper), Strynckx Jan
V.F.A. (Ontwerper), Gewestelijke
Bouwmaatschappij Zele
Grembergen Buggenhout
(Opdrachtgever)
Vermeiren Maurice (Ontwerper)

Vermeiren Maurice (Ontwerper)

Vermeiren Maurice (Ontwerper)

traditioneel

Keppens Adolf (Ontwerper)

art deco

Dewin Jean‐Baptiste (Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
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aanduid_id

naam

145474

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

Onze‐Lieve‐Vrouwkerk, hulpkerk Avermaat Zele

Zele

Avermaat zonder nummer (Zele)

parochiekerken na WO II
Eenbeukig zaalkerkje van vijf traveeën begrensd door smaller vlak
afgesloten koor en flankerende sacristie en berging, gebouwd in 1955‐
1956 naar de plannen van Maurice Vermeiren.

145476

Boerenarbeiderswoning

Zele

Zele

Bakkerstraat 3 (Zele)

Boerenarbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder
mank zadeldak, opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenarbeider derde kwart
swoningen
19de eeuw

145477

Boerenburgerhuis

Zele

Zele

Bakkerstraat 65 (Zele)

Voormalige hoeve met boerenwoning van twee bouwlagen en drie
traveeën onder zadeldak, haaks aangebouwd achterhuisje en
parallelle tweedelige stal‐ en schuurvleugel, gebouwd in 1915.

boerenburgerhu WO I
izen, hoeven,
schuren, stallen

145478

Arbeiderswoning

Zele

Zele

Begijnhof 7 (Zele)

Arbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag,
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, nu met 20ste‐
eeuws voorkomen, rechts jonger bakstenen bedrijfsgebouw met
doorrit.

arbeiderswonin eerste helft
19de eeuw
gen,
werkplaatsen

145479

Boerenburgerhuis

Zele

Zele

Bosstraat 100 (Zele)

Hoeve met boerenburgerhuis van één bouwlaag en vijf traveeën
onder zadeldak, gebouwd circa 1846, schuur annex stal, haaks ten
opzichte van de woning.

boerenburgerhu tweede kwart
19de eeuw
izen, hoeven,
schuren, stallen

145481

Onderwijzerswoning van parochiale
jongensschool wijk Heikant

Zele

Zele

Bosstraat 171 (Zele)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, in onderwijzerswo vierde kwart
1876‐1877 gelijktijdig met het achterliggende schooltje gebouwd.
ningen
19de eeuw

145480

Parochiale jongensschool wijk Heikant

Zele

Zele

Bosstraat 171 (Zele)

lagere scholen, vierde kwart
Achterin gelegen schoolvleugel van elf traveeën en één bouwlaag
onder schilddak, opgericht in 1876‐1877, aan de straatzijde werd een omheiningsmur 19de eeuw
en
deel van de schoolmuur verbouwd tot een éénlaags gebouw.

145482

Parochiale meisjesschool met kloosterhuis Zele
wijk Heikant

Zele

Bosstraat 179 (Zele)

Schoolgebouw met aan de straatkant kloosterhuis van vier traveeën hekken,
en twee bouwlagen onder zadeldak gebouwd in het vierde kwart van hekpijlers,
kleuterscholen,
de 19de eeuw, schoolgebouw vergroot in 1910 en 1930.
kloosters,
lagere scholen,
Mariabeelden,
omheiningsmur
en,
gevelniskapelle
n

145483

Villa

Zele

Zele

Bosstraat 195 (Zele)

Villa samengesteld uit verspringende volumes onder snijdende
schilddaken, extra benadrukt door ver overkragende kroonlijsten,
opgericht in 1939 naar ontwerp van architect Fern. De Bruyn.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
volières

interbellum

145485

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Zele

Zele

Bosstraat zonder nummer (Zele)

Kleine bakstenen wegkapel onder een steil, bijna tot aan de grond
reikend zadeldak, opgetrokken in 1975 en voorafgegaan door twee
boompjes en bidbankjes.

pijlerkapellen

vanaf 1975

145484

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Noodkapel wijk
Heikant

Zele

Zele

Bosstraat zonder nummer (Zele)

Bedevaartkapel in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1813 en
beschaduwd door twee lindebomen.

bedevaartkapell eerste kwart
en
19de eeuw

neoclassicisme

145486

Bioscoop Cinema Moderne

Zele

Zele

Bunderstraat 1 (Zele)

Modernistisch getint gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen
onder plat dak, overluifelde bel‐etage begrensd door afgeronde
hoekpartij, ontworpen in 1946 door architect Joseph De Paepe.

bioscopen

modernisme

1664/1748

typologie

datering

stijl
neogotiek

plantensoort

context

persoon
Vermeiren Maurice (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

na WO II

De Bruyn Fernand (Ontwerper)

De Paepe Joseph (Ontwerper)
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typologie

datering

145487

Burgemeester Van Ackerwijk

Zele

Zele

Burgemeester Van Ackerwijk A 3‐42, 44,
2C, Burgemeester Van Ackerwijk B 43‐45,
46‐49, 51‐73, Burgemeester Van Ackerwijk
C 54‐72, 75‐81, Burgemeester Van
Ackerwijk D 83‐102, Burgemeester Van
Ackerwijk E 103‐124, 126‐130,
Burgemeester Van Ackerwijk F 125‐133,
134‐151, 152‐166, Burgemeester Van
Ackerwijk G 153‐167, 168‐175, 176,
Burgemeester Van Ackerwijk H 177‐200,
Burgemeester Van Ackerwijk I 201‐214,
Burgemeester Van Ackerwijk J 215‐238,
Burgemeester Van Ackerwijk K 239‐304,
Burgemeester Van Ackerwijk L 305‐316,
Van Hesedreef 99‐105, 106‐113, 114‐120
(Zele)

Eerste sociale woonwijk te Zele gerealiseerd na de Tweede
Wereldoorlog om tegemoet te komen aan de woningnood. Dit
grootschalige huisvestingsproject naar ontwerp van Lucien Van
Kerckhove ging van start onder impuls van burgemeester Benoit Van
Acker (1900‐1981).

bejaardenwonin na WO II
gen, sociale
woningen,
tuinwijken

145488

't Schaliënhuys

Zele

Zele

Cesar Meeusstraat 11 (Zele)

Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën + één bredere linkse burgerhuizen
venstertravee onder zadeldak, opklimmend tot 1832, mogelijk met
oudere kern, voorgeveluitzicht gewijzigd in 1930.

145489

Burgerhuis

Zele

Zele

Cesar Meeusstraat 14 (Zele)

Burgerhuis vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
bepleisterde voorgevel met traditionele gevelafwerking in
neoclassicistische stijl van rond 1900.

145490

Burgerhuis

Zele

Zele

Cesar Meeusstraat 28 (Zele)

burgerhuizen
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder snijdende
zadeldaken, eclectische stijl gedateerd 1913, de sterk verbouwde pui
onderbreekt de verticaliserende gevelopbouw.

145491

Burgerhuis

Zele

Zele

Cesar Meeusstraat 6 (Zele)

Burgerhuis in empirestijl van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd in 1822, sinds 1984 ingericht als apotheek naar
ontwerp van L. Cooreman.

145492

Twee burgerhuizen

Zele

Zele

De Deckerstraat 1‐3 (Zele)

Beeldbepalend vrijstaand ensemble van twee woningen in
baksteenbouw. Deels onderkelderde neoclassicistische woning van
twee bouwlagen en vier en drie traveeën onder schilddak met
kunstleien. Volgens kadastergegevens gebouwd in twee fasen: 1846
en circa 1870.

145493

Burgerhuis

Zele

Zele

145494

Ensemble van twee eclectische
burgerhuizen

Zele

145495

Winkel

145496

Ensemble van burgerhuis en winkel

stijl

persoon

18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
interbellum
neoclassicisme

voor WO I

eclecticisme

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

empire

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

De Deckerstraat 18 (Zele)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl tot de jaren 1910 bewoond door burgerhuizen
de bouwheer, textielfabrikant Gustavus J.B. Haegens, stichter van La
Zéloise. Volgens kadasterarchief als nieuwbouw opgetrokken tussen
1846 en 1872.

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Zele

De Deckerstraat 25‐27 (Zele)

Ensemble van twee gekoppelde en gespiegelde rijhuizen in
eclectische stijl, waarvan de bouw in 1911 kadastraal genoteerd
werd. Eenvoudige kleinere burgerwoningen met opvallend verzorgd
en decoratief gevelparement, illustratief voor de kwalitatievere
doorsnee‐architectuur in de gemeente.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

Zele

Zele

De Deckerstraat 31 (Zele)

Winkelhuis gebouwd in 1933 naar ontwerp van architect Joseph De
Paepe. Handelspand van twee bouwlagen met een extra verdieping
uitgewerkt in het dak. In het straatbeeld opvallende woning in
modernistisch getinte stijl, hoofdzakelijk bepaald door het zeer
kleurrijke gevelontwerp.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

Zele

Zele

De Deckerstraat 37‐39 (Zele)

Ensemble van twee woningen op straathoek in neotraditionele stijl, burgerhuizen, voor WO I
gebouwd in 1901 naar verluidt als woning met winkelhuis in koloniale stallen, winkels
waren.

1665/1748

context

Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper), Gewestelijke
Bouwmaatschappij Zele
Grembergen Buggenhout
(Opdrachtgever)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

burgerhuizen

plantensoort

Cooreman L. (Ontwerper)

Van Kerckhove Jan (Ontwerper)

De Paepe Joseph (Ontwerper)

neotraditioneel
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145497

Burgerhuis

Zele

Zele

De Deckerstraat 5 (Zele)

145498

Burgerhuis

Zele

Zele

145499

Park Peeters

Zele

145500

Burgerhuis

145501

datering

stijl

burgerhuizen,
Beeldbepalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens
kadasteronderzoek één van de eerste woningen, die na de aanleg van hekken
De Deckerstraat, in het derde kwart van de 19de eeuw werd
gebouwd. Wit bepleisterd en beschilderd burgerhuis met twee
uitgewerkte zichtgevels.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Ingenieursbureau G. Derveaux
(Ontwerper)

De Deckerstraat 6 (Zele)

burgerhuizen
Breed burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
snijdend zadel‐ en schilddak, volgens kadastergegevens in kern 19de‐
eeuws. Traditioneel burgerhuis dat in het interbellum naar ontwerp
van architect Van Severen verbouwd en met linker poorttravee
vergroot werd.

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

traditioneel

Van Severen Frans (Ontwerper)

Zele

De Deckerstraat zonder nummer (Zele)

Gemeentelijk Park, op gronden van de inmiddels afgebroken
herenwoning Peeters. Park met een fraaie landschappelijke aanleg
die mogelijk opklimt tot het einde van de 19de of het begin van de
20ste eeuw, met een aantal grote oude beuken, vijvers én pittoreske
bruggetjes in cementrustiek.

bruggen,
parken, vijvers

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

Zele

Zele

Dendermondebaan 108 (Zele)

Eenvoudig rijhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder pannen zadeldak, ontworpen door architect Adolf
Keppens, volgens bouwaanvraag van 1935.

burgerhuizen

interbellum

Keppens Adolf (Ontwerper)

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 112 (Zele)

burgerhuizen
Rijhuis opgetrokken uit platte rode en gele baksteen in decoratief
metselverband verlevendigd met witgeschilderde banden. Enkelhuis
van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens bouwaanvraag
van 1930 ontworpen door aannemer ‐ architect Petrus De Brauwer.

interbellum

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

145502

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 114 (Zele)

Imposant half vrijstaand rijhuis van drie bouwlagen en drie traveeën burgerhuizen
met plat dak, dat door de hogere volumewerking de aansluitende
gevelrij uit het interbellum markeert. Enkelhuis in modernistische stijl
van 1936, evenals aanpalende pand, opgetrokken door aannemer –
architect Petrus De Brauwer.

interbellum

145503

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 122 (Zele)

Rijhuis met enkelhuisopstand, van twee bouwlagen en twee traveeën burgerhuizen
onder pannen zadeldak, volgens de bouwaanvraag van 1933, naar
ontwerp van architect Adolf Keppens.

interbellum

145504

Stadswoning

Zele

Zele

Dendermondebaan 127 (Zele)

Deels vrijstaand rijhuisje van twee bouwlagen onder plat dak, naar
ontwerp van onderwijzer Remi Van Kerckhove van circa 1936.

stadswoningen interbellum

Van Kerckhove Remi (Ontwerper)

145505

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 137 (Zele)

Half vrijstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door haag en
dubbel hekwerk aan hoge gemetste hekpijlers met siervaas;
gedateerd 1928 en volgens bouwaanvraag naar ontwerp van
architect R. Van de Maele .

burgerhuizen,
hekken,
hekpijlers

interbellum

Van de Maele Robert (Ontwerper)

145506

Brouwershuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 15 (Zele)

Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij Het Anker. Aan brouwerswonin derde kwart
gen
19de eeuw,
straat palend voormalig neoclassicistisch brouwershuis in 1872 in
vierde kwart
opdracht van brouwer Alfred De Smedt gebouwd. In 1932 door diens
19de eeuw
opvolger brouwer Louis Rosseels vergroot met een hoektorentje;
volgens gevelsteen gerealiseerd door de bouwmeesters J. Rooms &
Zonen.

145507

Stadswoning

Zele

Zele

Dendermondebaan 17 (Zele)

Vrijstaande stadswoning op schuine plattegrond, volgens
bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Joseph Van
Bogaert. Eenvoudige baksteenbouw van twee traveeën en twee
bouwlagen onder mank zadeldak met overstekende kroonlijst op
modillons.

145508

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 185 (Zele)

burgerhuizen
Zeer markant burgerhuis met platte daken, volgens bouwaanvraag
van 1935 opgericht als buitengoed. Dubbelhuis van twee ‐ drie
bouwlagen en vier traveeën, behorende tot één van de meest
toonaangevende realisaties in modernistische stijl van architect Adolf
Keppens.

1666/1748

typologie

modernisme

context

persoon

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)

neoclassicisme,
eclecticisme

stadswoningen interbellum

interbellum

plantensoort

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
Rooms Antoine (Ontwerper),
Rooms Jan (Ontwerper), Rooms
Wilfried (Ontwerper)

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)

modernisme

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145509

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 192 (Zele)

burgerhuizen
Pittoresk interbellum rijhuis met enkelhuisopstand van twee
bouwlagen en drie traveeën onder een pannen zadeldak, wellicht van
circa 1932‐1934.

145510

Stadswoning

Zele

Zele

Dendermondebaan 2 (Zele)

Schuin tussen rijhuizen achterin gelegen enkelhuis van twee traveeën stadswoningen interbellum
en twee bouwlagen met L‐vormige plattegrond, bereikbaar via een
smalle oprit en gebouwd volgens bouwaanvraag van 1926 naar
ontwerp van architect Adolf Keppens.

Keppens Adolf (Ontwerper)

145511

Café De Ronde Café

Zele

Zele

Dendermondebaan 201 (Zele)

Deels vrijstaand café zogenaamd met bijhorend woonhuis, gebouwd stadswoningen, interbellum
in opdracht van Abel Van de Vijvere, volgens bouwaanvraag van 1935 cafés
naar ontwerp van Adolf Keppens. Zeer beeldbepalend hoekhuis dat
door zijn afgeronde hoekpartij, uitgewerkt met gekoppelde vensters,
de gevelrij markeert.

Keppens Adolf (Ontwerper)

145512

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 4 (Zele)

Deels vrijstaand burgerhuis aan slag, volgens kadasterarchief en
literatuur woonhuis van fabrikant Achiel Coppieters, gebouwd in
1880 ter vervanging van twee kleinere huisjes. Woning met
dubbelhuisopstand van vier traveeën en twee bouwlagen onder
kunstleien zadeldak.

145513

Villa

Zele

Zele

Dendermondebaan 40 (Zele)

villa's
Villa volgens bouwaanvraag gebouwd naar ontwerp van architect
(bouwkundig
Louis Michielsens, gedateerd 1951. Vrijstaande woning in
omringende tuin met typische lage voortuinafsluiting. Klassieke villa erfgoed)
met landelijk karakter van twee bouwlagen met rechts aangebouwde
dubbele garage van één bouwlaag onder overstekende rieten
schilddaken.

145514

Villa van sigarenfabrikant Geens

Zele

Zele

Dendermondebaan 41 (Zele)

Dieper gelegen en schuin ingeplante fabrikantenvilla, volgens
bouwaanvraag ontworpen door architect Frans Van Severen in 1947.
Opmerkelijke woning in cottagestijl van twee bouwlagen en twee
traveeën onder snijdende steile zadeldaken met leipannen. Deels
vrijstaand wagenhuis uit dezelfde bouwperiode en eveneens in
cottagestijl.

directeurswonin na WO II
gen, garages,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

vakwerkbouw,
cottagestijl

Van Severen Frans (Ontwerper)

145515

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 46 (Zele)

Eenvoudig verzorgd rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, volgens bouwaanvraag evenals aanpalend rijhuis
nummer 44 in 1928 door architect Adolf Keppens ontworpen.

burgerhuizen

interbellum

traditioneel

Keppens Adolf (Ontwerper)

145516

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 52 (Zele)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen volgens
bouwaanvraag van 1936 ontworpen door onderwijzer Armand Van
Hille. Gele bakstenen lijstgevel op een vernieuwde hardstenen plint.

burgerhuizen

interbellum

Van Hille Armand (Ontwerper),
Van Hille Armand
(Opdrachtgever)

145517

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 54 (Zele)

Bakstenen rijhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee
verdiepingen, volgens bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van
architect Joseph De Paepe.

burgerhuizen

interbellum

De Paepe Joseph (Ontwerper)

145518

Architectenwoning De Brabander

Zele

Zele

Dendermondebaan 62 (Zele)

Half vrijstaand burgerhuis met villa‐allures ontworpen door en voor architectenwoni na WO II
ngen,
architect Robert De Brabander volgens bouwaanvraag van 1950.
Opmerkelijk gebouw van twee bouwlagen en vier traveeën onder een burgerhuizen
half schilddak met overstekende brede kroonlijst.

145519

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 68 (Zele)

Vrijstaand burgerhuis met kleine voortuin, volgens bouwaanvraag
van 1935 opgericht naar ontwerp van onderwijzer Remi Van
Kerckhove. Symmetrisch dubbelhuis met centraal hoger oplopend
deurrisaliet met getrapte portiek onder een trapezoïdale erker op
zware console en met balkon

burgerhuizen

interbellum

145520

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 70 (Zele)

Half vrijstaand burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen +
een half uitgewerkte dakverdieping onder pannen zadeldak,
opgetrokken in modernistisch getinte stijl met art‐deco‐elementen
door architect W. Van Bogaert, volgens ontwerp van 1935.

burgerhuizen

interbellum

1667/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

na WO II

Michielsens Louis (Ontwerper)

De Brabander Robert
(Ontwerper), De Brabander
Robert (Opdrachtgever)

Van Kerckhove Remi (Ontwerper)

modernisme

Van Bogaert Willem M.T.
(Ontwerper)
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145521

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 72 (Zele)

Rijhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak uit het burgerhuizen
interbellum, mogelijk naar ontwerp van de bouwheer Leon De Niel.

interbellum

145522

Burgerhuis

Zele

Zele

Dendermondebaan 74 (Zele)

Zeer beeldbepalend half vrijstaand burgerhuis met klein voortuintje
ter hoogte van straatbocht. Dubbelhuis van drie bouwlagen en drie
traveeën + afgeronde hoektravee onder plat dak, met rechts
aanleunende garage; volgens bouwaanvraag van 1935 woning
opgericht naar ontwerp van architect Joseph De Paepe.

burgerhuizen

interbellum

145523

Sint‐Antoniuskapel

Zele

Zele

Dendermondebaan zonder nummer (Zele) In oorsprong horend bij de villa van de familie Rosseels, beschaduwd betreedbare
dooreen paardenkastanje en ingewijd in 1925. Open wegkapel onder kapellen (klein
erfgoed)
tentdak met rode pannen op vierkant grondplan, opgetrokken uit
gewit baksteenmetselwerk op een gepikte plint.

145524

Café Oude Sint‐Antonius

Zele

Zele

Dijkstraat 1 (Zele)

cafés
Café Oude Sint‐Antonius, volgens literatuurgegevens gebouwd in
1928 ter vervanging van de in 1914 vernielde afspanning. Parallel aan
de straat gelegen charmant vrijstaand onderkelderd éénlaags gebouw
met L‐vormige plattegrond.

interbellum

145525

Boerenburgerwoning

Zele

Zele

Dijkstraat 42 (Zele)

Boerenburgerhuis met dubbelhuisopstand van 1866, volgens kadaster‐ boerenburgerhu
en literatuurgegevens eertijds woning van Petrus Geens, handelaar in izen,
opslagplaatsen,
bouwmaterialen, die ertegenover op de dijk een opslagplaats had.
Vrijstaand éénlaags bakstenen lijstgeveltje van vier traveeën + rechts wagenhuizen
een lager aanbouwtje met lessenaarsdak.

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145526

Burgerhuis

Zele

Zele

Dijkstraat 44 (Zele)

Deels vrijstaand burgerhuis gebouwd in 1882. Vanaf 1921 bewoond
door kunstschilder Pieter Gorus, die zijn atelier in het aanpalende
gebouw nummer 46 onderbracht. Vrij hoog en rijzig enkelhuis in
neoclassicistische stijl, van drie traveeën en twee verdiepingen onder
een pannen zadeldak.

145527

Burgerhuis van voormalige hoeve en
olieslagerij

Zele

Zele

Dijkstraat 46 (Zele)

boerenburgerhu tweede kwart
Burgerhuis van oorspronkelijk hoeve en olieslagerij uit 1836. Ruim
19de eeuw
burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen izen
zadeldak met aflijnende houten kroonlijst op modillons. Vandaag blijft
alleen het burgerhuis nog bewaard.

145528

Pakhuis

Zele

Zele

Dijkstraat 54 (Zele)

opslagplaatsen eerste helft
Pakhuis, nu horende bij taverne ‐ restaurant Den Anker. Huidig
19de eeuw
gebouw in het begin van de 19de eeuw opgetrokken. Doorheen de
jaren gebruikt als opslagplaats voor tal van materialen. Massief
bakstenen gebouw van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder
een links afgewolfd pannen zadeldak, met steunberen tegen de linker
zijgevel, schietankers en drie zolderluiken op de bovenverdieping.

145529

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Dijkstraat 60 (Zele)

Achterin gelegen boerenhuis, onderdeel van hoeve met losse
bestanddelen, aanvankelijk personeelswoning van herberg Den
Anker, later omgevormd tot boerderij. Borenwoning van negen
traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, samengesteld uit
twee woningen. In kern mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw,
n, schuren,
stallen, hoeven 20ste eeuw
met losse
bestanddelen

145530

Villa Eugeen Burm met bijgebouw

Zele

Zele

Dijkstraat 7 (Zele)

De vrijstaande villa in landelijke cottagestijl uit 1902, is gelegen aan
de Scheldedijk in een uitgestrekte en mooi onderhouden tuin waarin
ook nog enkele bedrijfsgebouwen in aangepaste stijl. Het opvallende
dienstgebouw in cottagestijl ingeplant aan de straatkant dateert van
1903‐1905. Aan de straat wordt de tuin afgesloten door een lange
bakstenen muur, en een opvallend ijzeren hek in art‐nouveaustijl
tussen stijlen van zandsteen.

voor WO I
bijgebouwen,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

1668/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

De Paepe Joseph (Ontwerper)

interbellum

burgerhuizen, vierde kwart
gedenktekens, 19de eeuw
kunstenaarswo
ningen

neoclassicisme

cottagestijl

De Pauw Alphonse (Ontwerper),
Mommens Ferdinand
(Ontwerper), Van Peteghem
Domien (Ontwerper), Vanden
Broucke Henri (Ontwerper)
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145531

Café 't Scheepken

Zele

Zele

Dijkstraat 88 (Zele)

cafés
Café, ingeplant op een spievormig perceel op de straathoek met
Heirbaan. Volgens literatuurgegevens reeds in de tweede helft van de
19de eeuw ingericht als café en voorheen met bolbaan en
schrijnwerkerij. Huidig gebouw met twee zichtgevels, volgens
kadasterarchief opgetrokken circa 1884 en tijdens het interbellum
voorzien van huidig voorkomen.

145532

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Dijkstraat 90 (Zele)

Hoeve gelegen tussen Dijkstraat en Heirbaan, ingeplant op een site
die volgens historisch kaartmateriaal in 1775 eigendom was van de
Abdij van Baudelo en verpacht werd.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven met
losse
bestanddelen

145533

Dorpswoning

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 10 (Zele)

Zeer eenvoudige dorpswoning van één bouwlaag en drie traveeën
onder pannen zadeldak; laatste voorbeeld van de vroegere
kleinschalige dorpsbebouwing in de straat, in kern minstens
opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

145534

Burgerhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 12 (Zele)

burgerhuizen,
Vrij breed burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder
poorten
pannen zadeldak met links aanpalend lager poortgebouw.
Neoclassicistisch dubbelhuis, met C‐vormige plattegrond volgens het (bijgebouwen)
kadasterarchief gebouwd in 1866 ter vervanging van een kleiner
gebouw.

derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145535

Herenhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 18 (Zele)

Achterin gelegen vrijstaand herenhuis met voortuin en gekasseide
oprit, aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk. Monumentale
woning met U‐vormige plattegrond, bestaande uit een hoofdgebouw
met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder
een schilddak én een afzonderlijk poortgebouw, naar kadasterarchief,
het resultaat van een volledige heropbouw in 1866.

hekken,
herenhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

empire,
neoclassicisme

145536

Burgerhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 29 (Zele)

Beeldbepalend burgerhuis, opgetrokken in neoclassicistische stijl, van burgerhuizen,
vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak met rechts een poorten
lager poortgebouw. Volgens kaartgegevens oorspronkelijk kleiner L‐ (bijgebouwen)
vormig volume, in 1861 vervangen door huidig gebouw.

tweede helft
19de eeuw

neoclassicisme

145537

Burgerhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 33 (Zele)

Markant burgerhuis met dubbelhuisopstand heden met
neoclassicistisch voorkomen, maar resultaat van verschillende
bouwcampagnes; in kern minstens opklimmend tot het derde kwart
van de 18de eeuw, mogelijk nog ouder.

145538

Herenhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 34 (Zele)

tweede kwart neoclassicisme
Groot beeldbepalend herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen herenhuizen,
met poortdoorrit onder schilddak. Oorspronkelijk woning uit 1835 in omheiningsmur 19de eeuw,
voor WO I, WO I
en
neoclassicistische stijl van vier traveeën met een poortdoorrit aan
weerszijde maar ingrijpend verbouwd en vergroot vanaf 1913 naar
ontwerp van bouwmeester Henri Vanden Broucke. Door de vele
ingrepen heeft de herenwoning heden een eclectisch voorkomen.

145539

Burgerhuis en bedrijfsgebouw

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 36,
Kapellestraat 2 (Zele)

Burgerhuis uit 1895 met L‐vormige plattegrond ingeplant op
straathoek, met volledig ingesloten binnentuin. Achterliggende
voormalige fabrieksgebouwen, opgetrokken in modernistische stijl in
1932 naar ontwerp van architect Adolf Keppens en bestemd als
bierstapelplaats met ijsfabriekje.

burgerhuizen, interbellum,
vierde kwart
hekken,
19de eeuw
ijsfabrieken,
omheiningsmur
en,
opslagplaatsen

145540

Burgerhuis

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 38 (Zele)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand en centraal poortrisaliet in
neoclassicistische stijl, mogelijk uit de jaren 1820.

burgerhuizen

1669/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

derde kwart
18de eeuw,
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

modernisme

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145541

Ensemble van stadswoningen

Zele

Zele

Dokter Armand Rubbensstraat 62‐64 (Zele) Ensemble van twee rijhuizen volgens spiegelbeeldschema, uit het
begin van de 20ste eeuw.

stadswoningen voor WO I

145542

Brouwerswoning Landuyt

Zele

Zele

Dr. Victor Van Cauterenstraat 11, 11A
(Zele)

In straatbeeld dominerend wit bepleisterd herenhuis van acht
traveeën en twee verdiepingen onder een pannen schilddak, met links
een hoger oplopende poorttravee, toegevoegd in 1908, en rechts een
poortdoorrit met balustrade in siersmeedwerk aan een gekasseide
oprit. Zeer evenwichtige gevelopbouw, kenmerkend voor de
neoclassicistische stijl.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hekken,
herenhuizen,
mouterijen,
stallen

145543

Burgerhuis

Zele

Zele

Dr. Victor Van Cauterenstraat 25 (Zele)

burgerhuizen
Grote burgerwoning met villakarakter, volgens bouwaanvraag van
1934 naar ontwerp van architect Hebbelynck. Zeer brede woning van
twee bouwlagen en drie traveeën onder een snijdend schild‐ en
zadeldak + rechts garage onder zadeldak.

interbellum

145544

Winkelhuis Bakketine

Zele

Zele

Dr. Victor Van Cauterenstraat 26 (Zele)

Vanouds winkelhuis voor voeding en textiel, volgens bouwaanvraag winkels
van 1929 naar ontwerp van architect Adolf Keppens. Bakstenen gevel
in art‐decostijl met decoratief metselwerk in de verhoogde
linkertravee met fronton en in het aflijnende tandlijstje van het
rechter zijrisaliet. Originele winkelpui met ingewerkte deurportiek.

interbellum

art deco

145545

Burgerhuis

Zele

Zele

Dr. Victor Van Cauterenstraat 4 (Zele)

Verankerd burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, gelijktijdig met de aanpalende
woning nummer 6 opgetrokken circa 1841 en gerealiseerd in een
sobere neoclassicistische stijl.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145546

Burgerhuis

Zele

Zele

Dr. Victor Van Cauterenstraat 6 (Zele)

Verankerd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
pannen zadeldak in neoclassicistische stijl van circa 1841, met
dezelfde ordonnantie en vormgeving als het belendende pand
nummer 4.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145547

Villa

Zele

Zele

Dreef 40 (Zele)

Wat achterin en enigszins hoger gelegen grote villa met ruime
omringende tuin. Tuinhek (pvc) in de as van de woning aan twee
vierkante gemetste bakstenen hekpijlers met fraai gedecoreerde
dekplaatrand.

interbellum
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145549

Burgerhuis

Zele

Zele

Drieputtenstraat 2 (Zele)

Vrijstaand burgerhuis in art‐decostijl, met links gelede tuinmuur met burgerhuizen
geometrisch metselverband, volgens bouwplan van 1929 realisatie
van architect De Brauwer.

145550

Burgerhuis

Zele

Zele

Drieputtenstraat 36 (Zele)

Opvallend burgerhuis in art‐decostijl gebouwd in 1932 met kleurrijk
parement van gele en rode baksteen in decoratief metselverband
afgewisseld met hardsteen voor de plint, lekdrempels, sluit‐ en
hoekstenen.

burgerhuizen

145551

Stadswoning

Zele

Zele

Drieputtenstraat 38 (Zele)

stadswoningen voor WO I
Eenvoudige stadswoning met dubbelhuisopstand, drie traveeën en
twee bouwlagen, zie kadaster van 1909. Traditionele gevelafwerking
met een vlak bepleisterde verdieping en horizontale banden op de
begane grond.

145552

Ensemble van twee arbeiderswoningen

Zele

Zele

Drieputtenstraat 42‐44 (Zele)

Ensemble van twee arbeiderswoningen gebouwd volgens repeterend arbeiderswonin voor WO I
gen
schema in 1908. Bakstenen enkelhuisjes van twee maal anderhalve
bouwlaag en twee traveeën onder doorlopend zadeldak,

145553

Matrassenfabriek Star

Zele

Zele

Drieputtenstraat 53 (Zele)

Matrassenfabriek, in relatie tot gelijknamig winkelhuis en fabriek van
Desiré De Mets opgericht in de jaren 1920. Groot industrieel complex
met L‐vormig grondplan in binnenblok geschikt rond een verharde
parking.

nijverheidsgebo 20ste eeuw
uwen en
productieplaats
en

145554

Burgerhuis

Zele

Zele

Drieputtenstraat 55 (Zele)

Burgerhuis naar ontwerp van de Gentse architect Jan Albert De
Bondt van 1940 in opdracht van Octaaf Van Malderen.

burgerhuizen

145555

Appartementsgebouw

Zele

Zele

Drieputtenstraat 73 (Zele)

Appartementsgebouw, opgetrokken in rode baksteen met verwerking appartementsge interbellum
bouwen
van imitatienatuursteen, volgens bouwplan naar ontwerp van
architect Adolf Keppens van 1928.

1670/1748

typologie

datering

tweede helft
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum,
vanaf 1975

stijl

neoclassicisme,
neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

plantensoort

context

persoon

Ravyts Philemon (Ontwerper)

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)

art deco

Keppens Adolf (Ontwerper)

interbellum

art deco

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

interbellum

art deco

De Brauwer Charles (Ontwerper)

art deco

De Bondt Jan‐Albert (Ontwerper)

WO II

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145556

Burgerhuis

Zele

Zele

Drieputtenstraat 81 (Zele)

Verzorgd rijhuis in 1934 ontworpen door en voor schrijnwerker René burgerhuizen
De Graeve als onderdeel van een rij van eenvoudige burgerhuizen van
twee bouwlagen en twee traveeën met enkelhuisopstand.

interbellum

De Graeve René (Ontwerper)

145557

Burgerhuis uit het interbellum

Zele

Zele

Drieputtenstraat 85 (Zele)

Charmant rijhuis van 1934, onderdeel van een rij van sterk gelijkende burgerhuizen
eenvoudige burgerhuizen van twee bouwlagen en twee traveeën met
enkelhuisopstand ontworpen door schrijnwerker René De Graeve.

interbellum

De Graeve René (Ontwerper)

145548

Ensemble van drie burgerhuizen

Zele

Zele

Drieputtenstraat 97‐101 (Zele)

Ensemble van drie identieke rijhuizen uit het interbellum, volgens
bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van architect Petrus De
Brauwer. Bakstenen enkelhuizen volgens repeterend schema van
telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend
pannen zadeldak.

burgerhuizen

interbellum

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

145558

Villa Ryckaert

Zele

Zele

Driesstraat 106 (Zele)

Buitengoed van de familie Ryckaert uit Vorst. Dubbelhuis in
eclectische stijl opgericht in 1909 volgens ontwerp van architect
Ferdinand Dermond.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

voor WO I

145559

Dorpswoning

Zele

Zele

Driesstraat 11 (Zele)

Verzorgd rijhuis, gelegen tegenover de voormalige dries. Traditionele dorpswoningen voor WO I
dorpswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag gebouwd in
1904.

145560

Hoeve en rest van brouwerij

Zele

Zele

Driesstraat 152 (Zele)

Voormalige hoeve en rest van voormalige brouwerij Van Driessche,
gebouwd op oude en grotere hoevesite, volgens historisch
kaartmateriaal minstens opklimmend tot het derde kwart van de
18de eeuw, alwaar in 1812 een brouwerij werd opgericht. Brouwerij
in 1880 gestopt en omgevormd tot hoevegebouw. Huidige woning
door brouwer Pieter‐Jan Van Driessche in 1815 opgetrokken.

boerenwoninge
n, brouwerijen,
hoeven,
schuren, stallen

145561

Twee gekoppelde
boerenarbeiderswoningen

Zele

Zele

Driesstraat 242‐244 (Zele)

Twee gekoppelde achterin gelegen voormalige
boerenarbeiderswoningen aan een deels verhard voorerf, volgens
kadasterarchief in 1898 ter vervanging van twee kleinere huisjes
heropgebouwd.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

145562

Villa

Zele

Zele

Driesstraat 61 (Zele)

Kubistische villa van 1939, gebouwd als eigen woning door aannemer villa's
Marcel De Kegel. In straatbeeld opmerkelijke realisatie bepaald door (bouwkundig
erfgoed)
verspringende volumes met deels afgeronde hoeken onder platte
daken. Kleine voortuin omsloten door lage bakstenen afsluiting met
ijzeren hekwerk.

interbellum

145563

Villa Goossens

Zele

Zele

Driesstraat 73 (Zele)

Witgeschilderde bakstenen villa uitgevoerd in een herkenbare
interbellumarchitectuur, met een symmetrische opstand onder een
steil afgeknot schilddak van zwarte pannen, volgens bouwplan van
1927 ontworpen door architect F. J. Langeraert ‐ Van de Voorde.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
wagenhuizen

interbellum

145564

Burgerhuis

Zele

Zele

Driesstraat 75 (Zele)

Achterin gelegen, alleenstaand eclectisch burgerhuis opgericht in
1914. Charmant dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën
onder snijdende en deels afgewolfde schilddaken.

burgerhuizen

WO I

145565

Villa

Zele

Zele

Durmen 155‐157 (Zele)

Villa, gebouwd als eengezinswoning naar ontwerp van bouwmeester villa's
(bouwkundig
Joseph Van Bogaert van 1924 in opdracht van schrijnwerker Coens,
erfgoed)
later omgevormd tot tweegezinswoning. Dubbelhuis, van twee
bouwlagen en vier traveeën, met lage afgeronde afsluitingsmuur aan
klein voortuintje.

145566

Hoeve

Zele

Zele

Durmen 158 (Zele)

Hoeve aan een gekasseide oprit en palend aan nummer 156. Deels
vrijstaand boerenburgerhuis, uit de eerste helft van de 20ste eeuw,
verbouwing van een minstens tot het tweede kwart van de 19de
eeuw opklimmend boerenhof. Rechts, voormalige 19de‐eeuwse
bakstenen schuur met klein tandlijstje.

1671/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Dermond Ferdinand (Ontwerper)

modernisme

De Kegel Marcel (Ontwerper)

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

interbellum

boerenburgerhu 19de eeuw,
eerste helft
izen, hoeven,
schuren
20ste eeuw

Langeraert François (Ontwerper)

eclecticisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)
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145567

Pastorie van de Heilig Hartparochie wijk
Durmen

Zele

Zele

Durmen 178 (Zele)

Diep achterin gelegen burgerhuis aan het in 2000‐2001 vernieuwde
kerkplein alwaar tot in 1975 de eerste Heilig Hartkerk zich bevond.
Heden rechts van de in 1975 gerealiseerde Heilig Hartkerk. Pastorie
opgetrokken tussen 1888 en 1889 in opdracht van kanunnik Adolf‐
Bernard Van der Moeren.

pastorieën

vierde kwart
19de eeuw

145568

Ensemble van twee dorpswoningen met
café

Zele

Zele

Durmen 180‐182 (Zele)

vierde kwart
cafés,
Ensemble van twee dorpswoningen volgens repeterend schema,
voorheen ingericht als café. Enkelhuizen van anderhalve bouwlaag en dorpswoningen, 19de eeuw
schuren, stallen
twee traveeën onder doorlopend pannen zadeldak. Stilistisch en
kadastraal te dateren circa 1898, verbouwd tijdens het interbellum.
Achteraan, haaks op de woningen, voormalig bedrijfsgebouw met
stallen en schuur.

145569

Burgerhuis

Zele

Zele

Durmen 44 (Zele)

Markant alleenstaand wat achterin gelegen diephuis uit het
interbellum in een omhaagde omringende tuin, volgens
bouwaanvraag gebouwd in 1936 door de Zeelse aannemer‐architect
De Brauwer in een art‐decogetinte stijl.

145573

Kapel Heilig Hart van Jezus

Zele

Zele

Durmen zonder nummer (Zele)

Kapel gebouwd in oktober 1938 ter vervanging van een kapelletje van betreedbare
kapellen (klein
1928, gelegen aan de overkant van de straat en gesloopt bij de
rechttrekking van de baan. Bakstenen kapelletje onder zadeldak met erfgoed)
leien op gecementeerde plint.

145572

Parochiekerk Heilig Hart wijk Durmen

Zele

Zele

Durmen zonder nummer (Zele)

parochiekerken vanaf 1975
Een moderne kerk vervangt de in 1975 gesloopte neogotische kerk
van Durmen. De nieuwe kerk werd ingewijd op 4 juli 1976. Eind 2006
werd een torenuurwerk en een kleine beiaard met twaalf klokjes
toegevoegd aan de half vrijstaande campanile rechts van het
kerkgebouw.

Haché Jan (Ontwerper), Osterrath
Joseph jr. (Ontwerper)

145571

Beeld met gedenkplaat A.B. Van der
Moeren

Zele

Zele

Durmen zonder nummer (Zele)

Bronzen borstbeeld met gedenkplaat van professor ‐ kanunnik Adolf‐ sculpturen,
gedenktekens
Bernard Van der Moeren, stichter en weldoener van de Heilige
Hartparochie te Durmen; onthuld op 1 juli 2001 ter gelegenheid van
de vijfentwintigste verjaardag van de wijding van de huidige Heilig
Hartkerk en vervaardigd door kunstenaar en bronsgieter Koenraad
Rossaert.

eerste kwart
21ste eeuw

Rossaert Koenraad (Ontwerper)

145570

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood

Zele

Zele

Durmen zonder nummer (Zele)

De huidige kapel werd gebouwd in 1830 naar verluidt tijdens een
cholera‐epidemie en toegewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood.
Rechthoekig kapelletje met vlakke koorsluiting onder een zadeldak.
Op de nok van het dak staat een kleine dakruiter met een
smeedijzeren kruis en haan.

tweede kwart
19de eeuw

Pilaet Karel (Ontwerper)

145574

Sint‐Rochuskapel

Zele

Zele

Eekstraat zonder nummer (Zele)

betreedbare
Kapel met linden aan de straat. De originele Sint‐Rochuskapel
dateerde van 1832. Omwille van moderne nutsvoorzieningen moest kapellen (klein
erfgoed)
de oude kapel plaatsruimen en werd de kapel in 1977 hier
heropgebouwd. Bakstenen kapel onder zadeldak met kleine dakruiter.

145575

Brouwerswoning

Zele

Zele

Elststraat 33 (Zele)

Brouwerswoning, in kern teruggaand op een minstens tot het derde
kwart van de 18de eeuw opklimmende voormalige hoeve en
kleinschalige brouwerijsite. Aan de straat gelegen brouwershuis van
vijf traveeën + één poorttravee onder schilddak uit de tweede helft
van de 19de eeuw met aanvankelijk één bouwlaag en vergroot in
1883. Resterende oude brouwerijgebouwen achter het woonhuis
rondom de binnentuin ingeplant.

azijnfabrieken,
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hoeven

145576

Villa in cottagestijl

Zele

Zele

Europalaan 248 (Zele)

Grote villa in cottage‐ of ook Normandische stijl ingeplant in een
grote omringende tuin. Ruime directeurswoning gerealiseerd naar
ontwerp van 1946 van architect R. Van den Berghe in opdracht van
textielfabrikant R. Van der Eecken.

na WO II
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
directeurswonin
gen

1672/1748

burgerhuizen

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

interbellum

vanaf 1975

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

cottagestijl

Van den Berghe R. (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

145577

Burgerhuis

Zele

Zele

Gentsesteenweg 122 (Zele)

burgerhuizen
Burgerhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee
bouwlagen onder een pseudomansardedak, opgetrokken circa 1924.
Bakstenen lijstgevel waarvan de oorspronkelijke bekleding werd
afgekapt met uitzondering van de tegeltableaus in de boogvelden van
de muuropeningen.

145578

Textielfabriek NV Zelensis

Zele

Zele

Gentsesteenweg 142 (Zele)

Voormalig textielfabriekje N.V. Zelensis uit de jaren 1920, volgens
bouwplan eertijds horende bij de gelijktijdig ontworpen maar
inmiddels afgebroken aanpalende dubbelwoning in chaletvorm van
1926 van architect Adolf Keppens. Vijf één bouwlaag tellende parallel
aan de straat ingeplante gewitte bakstenen hangars op een gepikte
plint onder pannen raekemdaken.

145579

Burgerhuis

Zele

Zele

Gentsesteenweg 202 (Zele)

Alleenstaand enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder dorpswoningen, interbellum
zadeldak, gebouwd in 1930, met verzorgd baksteenmetselwerk met hekken,
hekpijlers
knipvoegen en gewitte gecementeerde banden op een
gecementeerde plint.

145580

Café De Oude Bareel

Zele

Zele

Gentsesteenweg 255 (Zele)

Hoekhuis gebouwd naar ontwerp van 1936 door architect A. Renier
op de plaats van de vroegere herberg en tramstatie zogenaamd
Wachtzaal. Markant hoekgebouw in modernistisch getinte stijl van
twee bouwlagen onder een plat dak met links een lagere aanbouw
van één travee.

145581

Boerenwoning

Zele

Zele

Gentsesteenweg 303 (Zele)

vierde kwart
hoeven,
Aanvankelijk langgestrekt hoevetje uit de tweede helft van de 19de
eeuw, na brand circa 1900 vervangen door een aan de straat gelegen boerenwoninge 19de eeuw,
voor WO I
boerenhuis. Heropbouw in 1905 kadastraal genoteerd. Alleenstaand n, cafés
boerenhuis met dubbelhuisopstand, parallel aan de straat, van vier
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

145582

Villa

Zele

Zele

Gentsesteenweg 323 (Zele)

villa's
Voorheen alleenstaande kleine villa, stilistisch en kadastraal te
dateren in 1928 maar recent links en rechts achteraan uitgebreid met (bouwkundig
erfgoed)
een nieuwbouw. Pittoresk gebouw met traditionele L‐vormige
plattegrond, van drie traveeën en twee bouwlagen onder snijdende
zadeldaken.

145583

Villa Rafkens Nest

Zele

Zele

Gentsesteenweg 348 (Zele)

Villa gebouwd in 1951 als eigen woning voor en door architect Willy
Dangrau, sinds 1973 genoemd naar de huidige eigenaars. Achterin
gelegen villa met aangebouwde garage, bereikbaar via een oprit met
breuksteen en afgesloten door een ijzeren toegangshek aan
verjongende bakstenen hekpijlers.

145584

Sint‐Godelievekapel

Zele

Zele

Gentsesteenweg zonder nummer (Zele)

De aan de straat gelegen kapel werd in 1914 opgericht ter ere van de betreedbare
kapellen (klein
Heilige Godelieve als dankbetuiging voor de genezing van een
erfgoed)
oogziekte. Rechthoekige bakstenen kapel met vlakke koorsluiting
onder zadeldak met golfplaten. Voorgevel met parement van wit
geglazuurde baksteen met lichtblauwe accenten voor lijsten, kruisjes
en boogomlijstingen.

WO I

145585

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw Hulp der
Christenen

Zele

Zele

Hansevelde zonder nummer (Zele)

betreedbare
De kapel werd gebouwd in 1750. Na de verwoestingen tijdens de
kapellen (klein
Franse bezetting werd de kapel in 1866 door de bewoners terug
erfgoed)
opgebouwd. Hierbij werd gebruik gemaakt van de vroegere
funderingen. Neogotische bakstenen kapel met halfronde koorsluiting
afgedekt door zadeldak met grijze pannen, voorzien van een dakruiter
met naaldspits.

derde kwart
19de eeuw

145586

Villa

Zele

Zele

Heikant 146 (Zele)

villa's
Achterin gelegen villa, gerealiseerd in 1927 door architect Adolf
Keppens. Traditionele villa uit het interbellum met art‐deco‐invloeden (bouwkundig
met lage gemetste voortuinafsluiting rond uitgespaard perceel van de erfgoed)
aan de straat gelegen Heilige Antonius van Paduakapel.

interbellum

1673/1748

typologie

datering

stijl

context

persoon

interbellum

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie

cafés

plantensoort

Keppens Adolf (Ontwerper)

interbellum

Renier Armand (Ontwerper)

interbellum

architectenwoni na WO II
ngen, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Dangrau Willy (Ontwerper),
Dangrau Willy (Opdrachtgever)

neogotiek

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145587

Burgerhuis

Zele

Zele

Heikant 201 (Zele)

burgerhuizen, interbellum
Alleenstaand burgerhuis met verhard voortuintje met achteraan
bijhorend bedrijfsgebouw met schuur en stallen van vroegere hoeve, schuren, stallen
toegankelijk via verharde oprit links van woonhuis. Volgens
bouwaanvraag woning van 1939 naar ontwerp van aannemer Leon
De Schutter.

145588

Villa

Zele

Zele

Heikant 21 (Zele)

villa's
Vrijstaande villa in cottagestijl, aanvankelijk met herberg, naar
ontwerp van architect Alphonse Burm van 1938. Charmante villa met (bouwkundig
enkelhuisopstand samengesteld uit verschillende volumes van één en erfgoed)
twee bouwlagen onder pannen schild‐ en afgewolfde zadeldaken.

145589

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Heikant 228 (Zele)

Hoeve met L‐vormig geschikte losse bestanddelen, volgens historisch
kaartmateriaal teruggaand op een minstens tot het derde kwart van
de 18de eeuw opklimmende kleinschalige landbouwsite. Achterin
gelegen vrij authentiek verankerd boerenhuis van één bouwlaag en
zeven traveeën onder een zadeldak met cementpannen en slechts één
kamer diep.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

145590

Dorpswoning

Zele

Zele

Heikant 235 (Zele)

Aanvankelijk woonhuis met links het bijhorende magazijn van de
kruidenierswinkel en handelszaak in meststoffen en zaden. Twee
gebouwen van één bouwlaag en respectievelijk vier en vijf traveeën
uit de tweede helft van de 19de eeuw, illustratief voor het vroegere
bouwniveau in de dorpskern.

dorpswoningen, tweede helft
opslagplaatsen 19de eeuw

145591

Onderpastorie parochie Sint‐Jozef en Sint‐ Zele
Antonius

Zele

Heikant 272 (Zele)

pastorieën
Onderpastorie in 1901‐1902 opgetrokken in opdracht van en
bekostigd door pastoor De Herdt. Vrijstaand burgerhuis met
dubbelhuisopstand en zeer traditionele opbouw, van drie traveeën en
twee bouwlagen.

145592

Pastorie Sint‐Jozef en Sint‐
Antoniusparochie met tuin

Zele

Zele

Heikant 274 (Zele)

Pastoorswoning gelijktijdig met de parochiekerk tussen 1854 en 1855
gebouwd op de plaats van de ouderlijke hoeve van de familie Polfliet,
stichters van de kerk en de pastorie, en volledig door hen bekostigd.
De architect is niet gekend. Vrijstaand dubbelhuis in
neoclassicistische stijl. Karakteristieke opbouw van twee bouwlagen
vijf traveeën onder schilddak. Ruime omringende pastorietuin met
oude moerbeiboom en heksenbol.

pastorietuinen, derde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en, pastorieën,
wagenhuizen

145593

Hoeve

Zele

Zele

Heikant 276 (Zele)

Grote hoeve, ingeplant op een landbouwsite die volgens
cartografische documenten minstens opklimt tot het derde kwart van
de 18de eeuw, heden met 19de‐ en 20ste‐ eeuwse gebouwen met
losstaande bestanddelen aan een deels gekasseid erf.
Boerenburgerhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder
pannen zadeldak, gedateerd 1866.

boerenburgerhu 19de eeuw,
20ste eeuw
izen, hoeven
met losse
bestanddelen

145598

Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood Godskapel

Zele

Zele

Heikant zonder nummer (Zele)

betreedbare
Kapel, ingeplant op een omhaagd plantsoentje op de straathoek,
volgens het jaarschrift in het boogveld van de deur gebouwd in 1824. kapellen (klein
De kapel werd in 1952 bij het betonneren van de Bosstraat zes meter erfgoed)
verplaatst. Eenvoudige bakstenen kapel onder zadeldak (leien).
Voorgevel uitlopend in een driehoekig gepleisterd fronton met
bekronend ijzeren kruis.

eerste kwart
19de eeuw

145597

Sint‐Clarakapel

Zele

Zele

Heikant zonder nummer (Zele)

De Sint‐Clarakapel werd opgericht in 1899 naar het voorbeeld van de betreedbare
Heilige Antonius van Paduakapel opgericht in 1898 in dezelfde wijk. kapellen (klein
Bakstenen kapel in neogotische stijl met vlak afgesloten koor onder
erfgoed)
zadeldak met pannen.

vierde kwart
19de eeuw

145596

Kerkhof van Sint‐Jozef en Sint‐
Antoniusparochie

Zele

Zele

Heikant zonder nummer (Zele)

Op 25 december 1859 vroeg de pastoor aan de kerkfabriek van Sint‐
Ludgerus toelating om een hulpkerkhof op te richten op de
geschonken grond achter de parochiekerk en pastorie. Het kleine
kerkhof, amper 515 m² groot, werd op 5 februari 1860 gewijd door
pastoor Van Oosthuyze. Tot 1925 was het kerkhof eigendom van de
kerkfabriek, van dan af behoort het toe aan de gemeente.

1674/1748

typologie

datering

interbellum

stijl

context

persoon
De Schutter Leon (Ontwerper)

cottagestijl

voor WO I

derde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 19de eeuw
en

plantensoort

neoclassicisme

neogotiek

Burm Alphonse (Ontwerper)
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145595

Parochiekerk Sint‐Jozef en Sint‐Antonius
van Padua

Zele

Zele

Heikant zonder nummer (Zele)

De plattegrond ontvouwt een driebeukige transeptloze kerk van zes parochiekerken derde kwart
19de eeuw
traveeën met een smaller koor van één travee en een driezijdige
sluiting, aan weerszijden ingesloten door sacristieën met een
rechthoekig grondplan. Eerstesteenlegging op 21 juni 1854. in 1859
werd de kerk verheven tot een onafhankelijke parochiale hulpkerk
voor de wijken Heikant en Bos. De kerktoren werd gebouwd in 1865.

neogotiek

145594

Heilige Antonius van Paduakapel

Zele

Zele

Heikant zonder nummer (Zele)

Schuin ingeplante nieuwe wijkkapel in 1898 ingewijd en in 1902
vergroot met een dwarsbeuk. Bakstenen kapel in neogotische stijl
onder zadeldak. Op de kruising van de kruisbeuk bevindt zich een
dakruiter.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

neogotiek

145599

Bewaarschool

Zele

Zele

Heilig Hartplein 10 (Zele)

Nieuwbouw in 1877 kadastraal genoteerd als rechthoekig complex
rond binnenkoer, bestaande uit hoofdgebouw in neoclassicistische
stijl en achterliggende lagere smallere vleugels.

gevelniskapelle vierde kwart
19de eeuw
n,
kleuterscholen

145600

Café De Fontein

Zele

Zele

Heilig Hartplein 2 (Zele)

Café van 1955 naar ontwerp van architect Adolf Keppens, gelijktijdig
met aanpalende pand nummer 3 in nieuwe centrumwijk gebouwd.
Gevelontwerp gemarkeerd door een overkragende bovenbouw op
klossen en zeer decoratief uitgewerkte puntgeveltop.

cafés

na WO II

Keppens Adolf (Ontwerper)

145601

Dorpswoning

Zele

Zele

Heilig Hartplein 3 (Zele)

Burgerhuis in rij met enkelhuisopstand, ontworpen in 1955 door
architect Adolf Keppens. Gelijktijdig gebouwd met het aanpalende
pand nummer 2 en voorzien van dezelfde gevelopbouw, maar iets
kleiner, smaller en minder decoratief uitgevoerd.

dorpswoningen na WO II

Keppens Adolf (Ontwerper)

145602

Dekenij Sint‐Ludgerusparochie met tuin

Zele

Zele

Heilig Hartplein 9 (Zele)

Achterin gelegen alleenstaand hoofdgebouw van zeven traveeën en
twee bouwlagen afgedekt door een schilddak met dakkapellen,
daterend van 1737. Oostelijke uitbreiding van drie traveeën, daterend
van 1875. In de voortuin, afgesloten met lage muur, staan haaks
tussen de straat en de dekenij twee parallelle bijgebouwen van circa
1875, en een Heilig Hartbeeld als oorlogsmonument op 19 augustus
1945 ingehuldigd.

Heilig
Hartbeelden,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en,
bijgebouwen,
pastorieën

145603

Kapel Heilige Maria Goretti

Zele

Zele

Heilig Hartplein zonder nummer (Zele)

Kapel ingeplant op een perceel ten westen van de pastorie dat na de pijlerkapellen
ontruiming van het kerkhof rond de kerk in 1837 onder burgemeester
P.J. Everaert als nieuwe begraafplaats was ingericht. Kleine
pijlervormige bakstenen kapel onder pannen zadeldak, gebouwd in
1954 volgens de plannen van onderpastoor Eerwaarde heer Snoeck.

145604

Arbeiderswoningen

Zele

Zele

Heirbaan 11‐13 (Zele)

Aanvankelijk rij van drie ondiepe arbeidershuisjes uit de tweede helft arbeiderswonin tweede helft
19de eeuw
van de 19de eeuw, van één bouwlaag en verschillend aantal traveeën, gen
onder doorlopend pannen zadeldak.

145605

Herberg

Zele

Zele

Hoekstraat 1‐3 (Zele)

Voormalige herberg ingeplant op straathoek, naar verluidt voor de
Tweede Wereldoorlog café Terminus, volgens cartografisch
materiaal teruggaand op oudere herbergsite zonder naam, reeds
bekend in het derde kwart van de 18de eeuw.

145606

Boerenburgerhuis

Zele

Zele

Hoekstraat 27 (Zele)

Achterin gelegen voormalige hoeve met een boerenburgerhuis uit het boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven
midden van de 19de eeuw, ingeplant op een gedeeltelijk verhard
voorerf en links aangebouwd tegen nummer 25. Aan de straat
afgesloten door sierhekken. Op voorerf rechts opzij, kleine rest van
vroegere 19de‐eeuwse bedrijfsgebouwen in L‐vorm.

145607

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Hoekstraat 4 (Zele)

Site minstens opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw.
Naar verluidt her‐ of verbouwd in 1883. Volgens het kadaster circa
1888 uitgebreid met bedrijfsgebouwen op het achtererf.

1675/1748

typologie

herbergen

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Somme‐Servais Jan
(Ontwerper), Velleman Prosper
(Ontwerper)

neoclassicisme

na WO II,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

Bouwens Edouard (Ontwerper),
De Decker Jos (Ontwerper), Saeys
Jozef (Ontwerper), Van de Velde
Robert (Ontwerper), Van Hecke
Steven (Ontwerper)

na WO II

Dupon Karel junior (Ontwerper)

derde kwart
18de eeuw

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen
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145608

Hoeve

Zele

Zele

Hoekstraat 6 (Zele)

Hoeve met losse bestanddelen aan deels gekasseid erf, ingeplant op
een landbouwsite die minstens opklimt tot het derde kwart van de
18de eeuw. L‐vormig bedrijfsgebouw in baksteen onder zadeldak met
wagenhuis, stallen en schuren, deels 19de‐eeuws, vergroot in de
20ste eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

145609

Sint‐Annakapel

Zele

Zele

Hoekstraat zonder nummer (Zele)

Sint‐Annakapel in straatbocht op rechthoekig perceel, omringd door
bakstenen ommegangkapelletjes verbonden door ijzeren hekwerk. De
neogotische kapel werd gebouwd naar ontwerp van onderpastoor
Felix De Veirman in 1877 en in 1880 rondom voorzien van ommegang
met de statiën van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën in bakstenen
kapelletjes.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
pijlerkapellen

vierde kwart
19de eeuw

145610

Boerenwoning

Zele

Zele

Huivelde 104 (Zele)

Boerenwoning op rest van verkaveld boerenerf. Haaks op de straat
ingeplant boerenhuis, met T‐vormige plattegrond, in kern minstens
opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw

boerenwoninge derde kwart
n
18de eeuw

145611

Burgerhuis

Zele

Zele

Huivelde 133 (Zele)

Eclectisch getint burgerhuis, opgetrokken in 1927. Diephuis met
enkelhuisopstand, van twee traveeën en twee bouwlagen onder een
pannen zadeldak, met links een éénlaagse aanbouw van één travee
met plat dak.

burgerhuizen

interbellum

145612

Burgerhuizen

Zele

Zele

Huivelde 184‐186 (Zele)

burgerhuizen
Ensemble van twee in spiegelbeeld gekoppelde enkelhuizen met
voortuintje. Burgerhuizen gebouwd naar plan van 1931 van architect
Adolf Keppens in eclectische stijl met decoratieve elementen
ontleend aan de art deco.

interbellum

145613

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Huivelde 188 (Zele)

Achterin gelegen grote hoeve met losse bestanddelen. Ingeplant op
een landbouwsite die minstens opklimt tot het derde kwart van de
18de eeuw, gewijzigd in de 19de en de 20ste eeuw.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145614

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Huivelde 198 (Zele)

Hoeve met U‐vormig geschikte losse bestanddelen. Achterin gelegen
boerenwoning gedateerd 1717 in nieuwe jaarankers boven voordeur.
Verankerde bakstenen bedrijfsgebouwen onder pannen zadeldaken
met geknikte dakoverstek opgetrokken circa 1874 op de plaats van
oudere gebouwen.

boerenwoninge
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

derde kwart
19de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw

145615

Sint‐Ludgerusschool

Zele

Zele

Huivelde 211A (Zele)

lagere scholen
U‐vormig schoolgebouw, in 1913 opgericht als Gemengde Lagere
School. Hoofdgebouw in eclectische stijl, zeer herkenbaar als
schoolgebouw. Volgens bouwsporen in metselwerk aanvankelijk één
bouwlaag, circa 1931 verhoogd tot twee bouwlagen. Heden zeven
traveeën onder pannen zadeldak, met rechts feestzaal annex
parochiezaal van drie traveeën breed.

145616

Pastorie van de Sint‐Jozefparochie

Zele

Zele

Huivelde 213 (Zele)

Vrijstaand burgerhuis met dubbelhuisopstand in omringende
omhaagde tuin, gebouwd in 1959 naar plan van architect Maurice
Vermeiren.

145617

Boerenarbeiderswoning

Zele

Zele

Huivelde 75 (Zele)

boerenarbeider vierde kwart
Eenvoudige boerenarbeiderswoning van vier traveeën en één
swoningen
19de eeuw
bouwlaag onder pannen zadeldak, palend aan de straat. Illustratief
voor de vroegere bouwschaal en naar verluidt rest van een rij van drie
boerenarbeidershuisjes. Volgens kadasterarchief verbouwing van
1882 van kleiner volume.

1676/1748

pastorieën

voor WO I,
interbellum

na WO II

stijl

plantensoort

context

persoon

neogotiek

De Veirman Felix (Ontwerper)

eclecticisme

Keppens Adolf (Ontwerper)

eclecticisme

Vermeiren Maurice (Ontwerper)
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145619

Parochiekerk Sint‐Jozef

Zele

Zele

Huivelde zonder nummer (Zele)

Moderne gotische kerk in strakke baksteenbouw, ingeplant op een
beboomd perceel met achterliggend kerkhof, en gebouwd naar
ontwerp van architect G. Van Meel van 1938‐1939; door
oorlogsomstandigheden werd de bouw pas voltooid in 1947;
binnenafwerking en stoffering in de jaren 1950.

begraafplaatsen interbellum, na neogotiek
WO II
,
parochiekerken

145618

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Nood

Zele

Zele

Huivelde zonder nummer (Zele)

Bakstenen kapel op arduinen plint onder zadeldak met zwarte
pannen, met tuitgevel, gevat tussen vlakke lisenen. De kapel werd in
1825, volgens jaartalankers in de geveltop, herbouwd.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

eerste kwart
19de eeuw

145620

Villa familie Morel

Zele

Zele

Industriestraat 31 (Zele)

Villa naar ontwerp van architect Leopold Lippens van 1938, gebouwd
in opdracht van de familie Morel. Villa van twee bouwlagen op L‐
vormige plattegrond onder snijdende pannen mansardedaken, uit het
interbellum met lagere aanbouw rechts opzij.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken,
hekpijlers

interbellum,
interbellum

art deco

Lippens Leopold (Ontwerper)

145621

Twee gekoppelde dorpswoningen

Zele

Zele

Industriestraat 33‐35 (Zele)

Vrijstaand ensemble van twee gekoppelde enkelhuizen uit het
interbellum, volgens bouwplan gebouwd in 1933 door architect
Joseph De Paepe.

dorpswoningen, interbellum,
interbellum
hekpijlers,
hekken

art deco

De Paepe Joseph (Ontwerper)

145622

Calvarieberg

Zele

Zele

Kalvariestraat zonder nummer (Zele)

Calvarie in de wijk Zele‐Dijk, ingeplant aan straatsplitsing op een
gekasseid perceel omzoomd door halfboogvormig geplaatste
dennenboompjes. Tot voor 1798 zou volgens de overlevering op de
viersprong een eenvoudige veldkapel gestaan hebben.

calvariebergen

145623

Gemeentelijke begraafplaats wijk Durmen Zele

Zele

Kerkhofstraat zonder nummer (Zele)

Gemeentelijke begraafplaats wijk Durmen, horende bij de Heilig
Hartparochie die bij Koninklijk Besluit van 6 november 1896 als
parochie werd erkend. Begraafplaats links vergroot en in april 1991
voorzien van een columbarium en strooiweide.

vierde kwart
hagen,
buitenbegraafpl 19de eeuw
aatsen, hekken,
hekpijlers

145624

't Boerenhof

Zele

Zele

Kil 18‐20 (Zele)

Achterin gelegen rustiek gerenoveerde tweegezinswoning,
teruggaand op hoeve, L‐vormig geschikt aan verharde binnenplaats,
aan straat afgesloten door poortgebouw. Woning nummer 20, naar
stijlkenmerken te oordelen, oudste gedeelte en in kern minstens
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
n, hoeven
19de eeuw

145625

Burgerhuis

Zele

Zele

Kloosterstraat 13 (Zele)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gelijktijdig met het aanpalende pand opgetrokken in 1844. Sobere
bakstenen lijstgevel horizontaal geleed door cordonlijst en afgelijnd
door entablement met gelede architraaflijst.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

145626

Burgerhuis

Zele

Zele

Kloosterstraat 15 (Zele)

Burgerhuis van 1844 met L‐vormige plattegrond en
dubbelhuisopstand, van vijf traveeën en twee bouwlagen, in
neoclassicistische stijl. In de tuin en parallel aan de voorbouw, een
kleine aanhorigheid bijgebouwd in 1852 en mogelijk eertijds bestemd
als hovenierswoning.

burgerhuizen,
dokterswoninge
n,
hovenierswonin
gen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

145627

Dorpswoning

Zele

Zele

Kloosterstraat 33 (Zele)

dorpswoningen, interbellum
Rijhuisje van twee bouwlagen met lijstgevel afgewerkt met geel en
bruin tegelparement typerend voor de jaren 1930. Gedeeltelijke
hoeven
verbouwing van voormalig bedrijfsgebouw van circa 1888 horende bij
nummer 35 tot afzonderlijke woning; verbouwing in 1935 door
architect Joseph De Paepe.

145628

Burgerhuis

Zele

Zele

Kloosterstraat 35 (Zele)

Ingesloten achterin gelegen en aan het gezichtsveld onttrokken
burgerhuis aan een voorerf met bedrijfsgebouw, bereikbaar via een
overbouwde gekasseide doorrit, teruggaand op een hoeve en circa
1912‐1913 omgevormd tot burgerhuis naar ontwerp van architect
Joseph De Paepe. Ten westen, wagenhuis onder pannen zadeldak en
aan de straat, bedrijfsgebouw van circa 1888.

burgerhuizen,
hoeven,
wagenhuizen

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

145629

Café De Lantaarn

Zele

Zele

Kloosterstraat 39 (Zele)

Breedhuis op de straathoek, uit het vierde kwart van de 19de eeuw,
volgens kadasterarchief gebouwd in 1877 en in 1897 met de
straatvleugel links achteraan parallel aan de Bunderstraat vergroot.

cafés

vierde kwart
19de eeuw

1677/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
Anrob (Ontwerper), Van Meel
Gustaaf (Ontwerper)

Vermeiren Maurice (Ontwerper)

neoclassicisme

De Paepe Joseph (Ontwerper)

De Paepe Joseph (Ontwerper)
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145630

Burgerhuis

Zele

Zele

Kloosterstraat 48 (Zele)

Verzorgd rijhuis aan de straatbocht, volgens bouwaanvraag van 1934 burgerhuizen
naar ontwerp van architect De Brauwer. Enkelhuis van twee traveeën
en twee bouwlagen onder plat dak, illustratief voor de kwalitatievere
doorsnee‐burgerwoningen uit het interbellum.

145631

Hoeve

Zele

Zele

Koelaarstraat 101 (Zele)

Hoevetje zijdelings grenzend aan het kasteelpark van het Hof ten
Goede en vanouds een afhankelijkheid van het kasteel. Woonstalhuis
met rechts boerenarbeidershuis van drie traveeën en anderhalve
bouwlaag uit de tweede helft van de 19de eeuw. Links aansluitende
stallen en vroeger bakhuis deels geïncorporeerd in de achterkeuken.

145632

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Zele
Weeën

Zele

Koevliet zonder nummer (Zele)

Modern kerkgebouw gekenmerkt door ronde aanleg, geel bakstenen parochiekerken na WO II
laagbouw met plat dak en vrijstaande open campanile in
ijzerskeletbouw. Opgericht in 1970‐1971 naar ontwerp van
architecten Paul Van Maele en Herman Van Acker.

145633

Oorlogsmonument ontworpen door Aloïs
De Beule

Zele

Zele

oorlogsgedenkt interbellum
Koningin Astridplein zonder nummer (Zele) Monument voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede
ekens
Wereldoorlog ingeplant op een ovaal perk, vervaardigd door de in
Zele geboren beeldhouwer Aloïs De Beule en feestelijk onthuld op 15
juli 1923. In 1948 monument vergroot met twee lagere granieten
sokkels met twee panelen met de namen van slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog.

145634

Hoeve

Zele

Zele

Kortestraat 3 (Zele)

boerenburgerhu derde kwart
Voorheen semigesloten hoeve met aan de straat gelegen
19de eeuw
boerenburgerhuis in 1866 kadastraal genoteerd. Deels onderkelderd izen, hoeven
breedhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen
zadeldak. Links aansluitende toegangspoort onder doorlopend dak
met gekasseide op‐ en doorrit.

145635

Dorpswoning

Zele

Zele

Kouterstraat 100 (Zele)

dorpswoningen eerste helft
Dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder
20ste eeuw
zadeldak, representatief voorbeeld van de doorsnee‐dorpsbebouwing
uit het begin van de 20ste eeuw.

145636

Kapelhof

Zele

Zele

Kouterstraat 108 (Zele)

Oorspronkelijk vrijstaand herenhuis, heden omsloten door
schoolgebouwen, ten noorden van de speelplaats achter de
Kouterkapel. Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen
onder schilddaken, in kern van 1665, met aanpassingen uit de 19de
eeuw. Aansluitend bevinden zich nog twee 19de‐eeuwse
schoolgebouwen in L‐vormige opstelling. Voormalige kloosterkapel
gebouwd in 1875.

145637

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven
Weeën

Zele

Zele

Kouterstraat 108A (Zele)

kapellen
De Kouterkapel is een éénbeukige kapel van twee traveeën met
(gebouwen en
driezijdig afgerond koor, gebouwd in 1645 naar aanleiding van de
structuren)
pest. Centraal op het dak staat een zeshoekige dakruiter met een
klokkentorentje en een ingesnoerd tentdak waarop een smeedijzeren
weerhaan prijkt. Vooraan op het dak staat een smeedijzeren kruis.

145638

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Zele

Zele

Kouterstraat 12 (Zele)

Burgerhuis, aanvankelijk met L‐vormige plattegrond, in sobere
neoclassicistische stijl uit het derde kwart van de 19de eeuw maar
grondig verbouwd in de loop van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

145639

Café Trapkes op

Zele

Zele

Kouterstraat 135 (Zele)

Rijhuis, vroeger herberg en slagerij. Eenvoudige baksteenbouw van
twee bouwlagen uit het begin van de 20ste eeuw.

herbergen,
slagerijen

eerste helft
20ste eeuw

145640

Burgerhuis

Zele

Zele

Kouterstraat 139 (Zele)

Burgerhuis met fraaie voorgevel uitgewerkt in art‐decostijl en
opgericht naar ontwerp van architect Adolf Keppens van 1926, in
opdracht van vlashandelaar Cesar Fiers.

burgerhuizen

interbellum

1678/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

plantensoort

context

persoon
De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

tweede helft
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen

19de eeuw,
herenhuizen,
kleuterscholen, derde kwart
lagere scholen, 17de eeuw
ommegangen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
pijlerkapellen

Collon Patrick (Ontwerper),
Meersman Achiel (Ontwerper),
Meersman Theo (Ontwerper), Van
Acker Herman (Ontwerper), Van
Maele Paul (Ontwerper)
De Beule Aloïs (Ontwerper)

neoclassicisme,
neogotiek

tweede kwart
17de eeuw

Couplet Jacques (Ontwerper),
Dillens Carolus (Uitvoerder)

neoclassicisme

art deco

Keppens Adolf (Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

145641

Winkelhuis

Zele

Zele

Kouterstraat 17 (Zele)

Beeldbepalend breedhuis met winkelpui, gebouwd in 1922 door
architect De Brauwer in opdracht van Desiré De Mets, zaakvoerder
van matrassenfabriek Star. Eclectisch getint gebouw van twee
bouwlagen onder mansardedak met per travee een oeil‐de‐boeuf als
zolderverlichting.

winkels

interbellum

145642

Fabrikantenwoning bij schoenfabriek De
Droom

Zele

Zele

Kouterstraat 19 (Zele)

Rijhuis in art‐decostijl gebouwd als fabrikantenwoning voor Trifon De
Beule naar ontwerp van architect Adolf Keppens van 1931. Vroegere
directeurswoning opgetrokken in rode baksteen met decoratief
metselwerk contrasterend met het witgeschilderde lijst‐ en
pleisterwerk. Bijhorende achterliggende schoenfabriek.

directeurswonin interbellum
gen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en

145643

Café Het Volkshuis met feestzaal

Zele

Zele

Kouterstraat 81 (Zele)

In 1928 als Volkshuis gebouwd door architect Paul De Taeye in
opdracht van de Gentse Samenwerkende Maatschappij Vooruit.
Groot bakstenen hoekpand van drie traveeën en twee à drie
bouwlagen onder een mank zadeldak, in modernistisch getinte stijl
met asymmetrische gevelopbouw. .

cafés,
feestzalen,
volkshuizen

interbellum

De Taeye Paul (Ontwerper)

145644

Burgerhuis

Zele

Zele

Kouterstraat 84 (Zele)

Verzorgd eerder traditioneel rijhuis, gelijktijdig met de aanpalende
woningen nummer 86 en 88 gebouwd door de Zeelse architect Adolf
Keppens in 1933.

burgerhuizen

interbellum

Keppens Adolf (Ontwerper)

145645

Twee gekoppelde burgerhuizen

Zele

Zele

Kouterstraat 86‐88 (Zele)

burgerhuizen
Twee gekoppelde rijhuizen volgens spiegelbeeldschema in
modernistisch getinte stijl, naar ontwerp van architect Adolf Keppens
van 1933. Twee enkelhuizen van twee maal twee traveeën en
bouwlagen onder doorlopend pannen zadeldak.

interbellum

Keppens Adolf (Ontwerper)

145646

Villa

Zele

Zele

Kruisstraat 25 (Zele)

villa's
Charmante villa met rieten dak gebouwd in 1956 naar ontwerp van
architect Emmanuel Hiel. Villa ontworpen als diephuis met L‐vormige (bouwkundig
erfgoed)
plattegrond en enkelhuisopstand.

na WO II

Hiel Emmanuel (Ontwerper)

145647

Boerenwoning

Zele

Zele

Kruisstraat 3 (Zele)

Huidig boerenhuis rest van een minstens tot het derde kwart van de
18de eeuw opklimmende landbouwsite met een U‐vormige aanleg.
Boerenwoning met een karakteristieke opbouw van zeven traveeën
en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Ten oosten, voormalig
wagenhuis onder pannen zadeldak.

145648

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Kruisstraat 41 (Zele)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen met de 18de‐eeuwse boerenburgerhu vierde kwart
18de eeuw
kern, geschikt rond gekasseid erf, toegankelijk via poortdoorrit tussen izen, hekken,
hekpijlers,
pilasters in poortgebouw annex stal.
poorten
(bijgebouwen),
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

145649

Hoeve

Zele

Zele

Kruisstraat 66 (Zele)

Voormalig boerenhuis, ingesloten door jongere bedrijfsgebouwen en boerenwoninge vierde kwart
18de eeuw,
nu horend bij een moderne woning gebouwd op het vroegere voorerf. n, hoeven
eerste helft
Karakteristiek voorbeeld van een eenvoudig kleinschalig boerenhuisje
20ste eeuw
dat volgens historisch kaartmateriaal in kern teruggaat op een eind
18de‐eeuwse hofstede. Heden met 20ste‐eeuws voorkomen.

1679/1748

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
wagenhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon
De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

art deco

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145650

Brouwerswoning Meeus

Zele

Zele

Langemuntstraat 10, 14 (Zele)

Brouwerswoning, opgetrokken circa 1843 in een fraaie omringende
beboomde tuin, met vijver en landschappelijke aanleg, aan de
straatkant afgesloten door ijzeren hekwerk met rechts een
poorttoegang. De brouwerij werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
ontmanteld. De bedrijfsgebouwen ruimden plaats voor een vijver en
paardenstallen met garage voor notaris Albert Meeus naar ontwerp
van Henri Vanden Broucke van 1921.

brouwerswonin tweede kwart
19de eeuw,
gen, hekken,
interbellum
hekpijlers,
herenhuizen,
vijvers,
paardenstallen

145651

Brouwerswoning met brouwerij

Zele

Zele

Langemuntstraat 11‐13 (Zele)

Aanvankelijk brouwershuis van drie traveeën van circa 1870, volgens
bouwaanvraag van 1941 naar ontwerp van architect Adolf Keppens
aangepast, uitgebreid en dak verhoogd. Heden ruim herenhuis met L‐
vormige plattegrond van zes traveeën en twee bouwlagen in
eclectische stijl en lagere aanbouw. Vrijstaand bakstenen
bedrijfsgebouw deels uit het begin en deels uit het tweede kwart van
de 20ste eeuw.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
herenhuizen,
mouterijen,
stallen

145652

Burgerhuis

Zele

Zele

Langemuntstraat 15 (Zele)

Hoog burgerhuis met enkelhuisopstand gebouwd in 1929 in opdracht burgerhuizen
van weduwe De Bus, uitbaatster van de aanpalende brouwerij De Bus
voor haar dochter. Ruime lijstgevel van drie traveeën en drie
bouwlagen onder pannen zadeldak.

145653

Brouwerswoning Geel kasteeltje

Zele

Zele

Langemuntstraat 16 (Zele)

Villa in eclectische stijl gebouwd in het begin van de 20ste eeuw,
ingeplant in een ruime omringende beboomde tuin tegenover de
inmiddels verdwenen bijhorende brouwerij Roels. Verzorgde
tuinafsluiting met decoratief hekwerk. De architect is niet bekend,
maar volgens stijlkenmerken mogelijks een ontwerp van architect
Joseph Van Bogaert.

145654

Hovernierswoning van het Geel kasteeltje Zele

Zele

Langemuntstraat 18 (Zele)

hovenierswonin interbellum
Voormalige hovenierswoning van het Geel kasteeltje, volgens
bouwaanvraag van 1929 naar ontwerp van architect Hubert De Maen gen
gebouwd in opdracht van Achilles De Smedt. Naar materiaalgebruik
en bouwstijl duidelijk een aanhorigheid van de vroegere
brouwerswoning grenzend aan de omringende tuin en gelijktijdig
geplaatste tuinafsluiting.

145655

Bankkantoor met woning

Zele

Zele

Langemuntstraat 2‐4 (Zele)

bankgebouwen, interbellum
Straathoek markerend voormalig bankkantoor met
directeurswonin
bestuurderswoning in art‐decostijl, gelegen tegenover de
likeurstokerij Rubbens en in opdracht van de uitbaters Jean en Benoit gen
Rubbens in 1925 door architect Adolf Keppens ontworpen.

art deco

145656

Burgerhuis

Zele

Zele

Langemuntstraat 41 (Zele)

Groot burgerhuis met stijlvolle neoclassicistische lijstgevel, gebouwd burgerhuizen, vierde kwart
dokterswoninge 19de eeuw
circa 1879. Ruim dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
n, poorten
onder zadeldak met links aanpalend poortgebouw.
(bijgebouwen)

neoclassicisme

145657

Burgerhuis

Zele

Zele

Langemuntstraat 51 (Zele)

burgerhuizen
Breed burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen volgens
bouwaanvraag van 1945 naar ontwerp van architect Alphonse Burm
voor textielondernemer Godfried De Geest. Standingvol dubbelhuis
met mooie gevelcompositie en fraaie combinatie van rood bakstenen
parement met verwerking van hardsteen.

na WO II

Burm Alphonse (Ontwerper)

145658

Burgerhuis

Zele

Zele

Langemuntstraat 57 (Zele)

burgerhuizen
Bestaand groot burgerhuis van 1879, volgens bouwaanvraag van
1939 aangepast door architect De Brauwer met aanbrenging van een
nieuwe gevel met art‐decoversieringen voor rijksveearts en directeur
van het gemeentelijk slachthuis Jozef Van Kerckhove.

interbellum,
vierde kwart
19de eeuw

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

145659

Kantoorgebouw Radio Televisie Telefoon

Zele

Zele

Langestraat 23B (Zele)

Kantoorgebouw Radio Televisie Telefoon uit de jaren 1950, met
gevelsteen met typisch RTT‐logo in de linker gevelhoek.
Kantoorgebouw met T‐vormige plattegrond, uitgewerkt als
dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder een steil
pannen schilddak met twee lage aanbouwen onder een zadeldak.

1680/1748

datering

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)

derde kwart
19de eeuw,
voor WO I, WO
II

interbellum

brouwerswonin eerste helft
20ste eeuw
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

kantoorgebouw na WO II
en

eclecticisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)

De Maen Hubert (Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145660

Romp van de Doginnemolen

Zele

Zele

Langevelde 103 (Zele)

Romp van de zogenaamde Doginnemolen of Daeginnemolen, een
stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (grondzeiler),
gebouwd voor 1834 op een voormalig molenaarshof dat mogelijk
teruggaat tot de 16de eeuw.

windmolens

eerste helft
19de eeuw

145661

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Fatima

Zele

Zele

Langevelde zonder nummer (Zele)

Wegkapel gebouwd in 1953 naar ontwerp van architect Robert De
Brabander onder impuls van onderpastoor E. H. Scheire en ingeplant
op een omhaagd perceel met kasseibestrating rondom.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

145662

Villa

Zele

Zele

Lokerenbaan 131 (Zele)

Villa van E. Van Damme naar ontwerp van architect Louis Van Wiele pergola's, villa's na WO II
van 1951‐1952. Ruime bakstenen woning van twee bouwlagen onder (bouwkundig
erfgoed)
zeer steil schilddak met twee uitgewerkte bakstenen schouwen.
Verzorgde tuinaanleg met bijhorende pergola eveneens uit de jaren
1950.

145663

Dorpswoning

Zele

Zele

Lokerenbaan 176 (Zele)

Aan de oude rooilijn gelegen dorpswoning volgens bouwplan van
1908 en gerealiseerd door aannemer Emiel De Brauwer. Vrijstaande
baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

dorpswoningen voor WO I

De Brauwer Emiel (Ontwerper)

145664

Ensemble van dorpswoningen

Zele

Zele

Lokerenbaan 195‐201 (Zele)

Ensemble van vier per twee in spiegelbeeld gekoppelde rijhuizen in
eenheidsbebouwing, opgericht in 1938 naar ontwerp van architect
Maurice Vermeiren.

dorpswoningen interbellum

Vermeiren Maurice (Ontwerper)

145665

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 21 (Zele)

Burgerhuis van 1929 door architect Fr. Van Peteghem. Dubbelhuis
van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak
met poortdoorrit in de linker travee.

burgerhuizen

Van Peteghem Frans (Ontwerper)

145666

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 219 (Zele)

Achterin gelegen vrijstaande burgerwoning met spievormige met gras burgerhuizen, voor WO I
opslagplaatsen
begroeide voortuin met links een gemacadamiseerde oprit voor
vrachtwagens. Naar verluidt werd de woning circa 1905 opgericht
door een kolenhandelaar.

145667

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 221 (Zele)

Alleenstaand diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder
vooraan afgewolfd zadeldak met twee gekoppelde dakvenstertjes,
ingeplant op de oude rooilijn. Opgetrokken circa 1924 met de
typische stijlkenmerken voor het tweede kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

145668

Kasteel Hof ten Goede met park

Zele

Zele

Lokerenbaan 277 (Zele)

Hof ten Goede gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met
kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend park in
landschappelijke stijl ten zuiden. Onder Eugène van Meldert werd het
historische kasteel omstreeks 1840‐1844 verbouwd tot een
buitenverblijf en werden nieuwe dienstgebouwen met stallen,
koetsierswoning en koetshuis gebouwd, beide in neoclassicistische
stijl, naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het landhuis
bewaart elementen van vroegere bouwfases, zoals aan de
noordoosthoek een rechthoekig aanbouwsel, restant van het oude
kasteeltje, mogelijk deels opklimmend tot de 16de eeuw.

paardenstallen, 16de eeuw,
private parken, tweede kwart
19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
personeelswoni
ngen, stallen,
walgrachten

neoclassicisme

Minard Louis (Ontwerper)

145669

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 3 (Zele)

Charmant rijhuis van 1938 naar ontwerp van landmeter Jan Van
Goethem. Slechts twee traveeën breed enkelhuis onder pannen
zadeldak in art‐decostijl.

burgerhuizen

art deco

Van Goethem Jan (Ontwerper)

145670

Brouwerswoning

Zele

Zele

Lokerenbaan 35 (Zele)

Beeldbepalend burgerhuis in eclectische stijl nabij de straathoek,
gebouwd in 1905 als privéwoning in opdracht van vlashandelaar,
nijveraar en bierbrouwer Joseph Temmerman.

brouwerswonin voor WO I
gen,
burgerhuizen

eclecticisme

145671

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 36‐38 (Zele)

Kwalitatieve tweegezinswoning in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp
van 1933 door architect De Brauwer en visueel opgevat als één
ensemble door het gebruik van dezelfde ritmering, bouwhoogte,
dakvorm en bouwmaterialen.

burgerhuizen

modernisme

1681/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

De Brabander Robert (Ontwerper)

Van Wiele Louis (Ontwerper)

interbellum

interbellum

interbellum

interbellum

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)
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145672

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 37 (Zele)

Beeldbepalend hoekhuis in art‐decostijl, in 1930 gebouwd naar plan burgerhuizen
van 1928 van architect Adolf Keppens in opdracht van nijveraar Achiel
Temmerman. Zeer markante realisatie van twee bouwlagen onder
een half mansardedak met dakkapellen.

145673

Villa Prosper Haegens

Zele

Zele

Lokerenbaan 39 (Zele)

Schuin georiënteerde villa ingeplant op een ruim perceel.
Opmerkelijke realisatie als fabrikantenwoning in art‐nouveaustijl
naar ontwerp van architect F. Mommens van 1902. Villatuin
afgesloten door een verlengde afsluiting met hekwerk in art‐
nouveaustijl.

145674

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 40 (Zele)

Deels vrijstaand burgerhuis naar ontwerp van 1945 door architect De burgerhuizen
Brauwer; enkelhuis van drie bouwlagen en plat dak in modernistisch
getinte stijl.

145675

Gemeentelijke openbare bibliotheek Zele
en dienstencentrum

Zele

Zele

Lokerenbaan 41‐43 (Zele)

Gemeentelijke openbare bibliotheek van Zele gebouwd in 1996 door gemeenschapsl vanaf 1975
architect Jan Strynckx met achterliggend dienstencentrum uit begin okalen,
jaren 1990. Bibliotheekgebouw opgevat als een vrijstaand achthoekig bibliotheken
gebouw onder een plat dak. Hedendaagse realisatie met
opengewerkte gevels en omlopend hoofdgestel voorzien van grote
glaspartijen.

145676

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 61 (Zele)

Burgerhuis naar ontwerp van 1914 van landmeter Jan Van Goethem burgerhuizen
in opdracht van de Lokerse stro‐ en vlaskoopman J. F. Van Wesepoel,
uitgevoerd door aannemer Emiel De Brauwer. Decoratief
gevelparement van gele baksteen verlevendigd door lichtblauw
geglazuurde baksteen.

WO I

eclecticisme

145677

Burgerhuis

Zele

Zele

Lokerenbaan 63 (Zele)

burgerhuizen
Deels vrijstaand burgerhuis, gelijktijdig met het aanpalende pand
nummer 61 in 1914 gebouwd. In het straatbeeld opmerkelijke woning
in art‐nouveaugetinte stijl, uitgewerkt als een enkelhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.

WO I

art nouveau

145678

Huis Haegens ‐ Staes

Zele

Zele

Lokerenbaan 67 (Zele)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen gebouwd in 1877 en burgerhuizen
in 1883 achteraan vergroot tot het huidige volume, gelegen in de
onmiddellijke omgeving van de spoorlijn.

vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

145679

Burgerhuis

Zele

Zele

Markt 1 (Zele)

Ruim burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee
bouwlagen, opgetrokken in 1880; gebouw in de jaren 1990 grondig
gerenoveerd maar oorspronkelijke neoclassicistische stijl nog
duidelijk herkenbaar.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

145680

Winkel

Zele

Zele

Markt 12 (Zele)

Breed rijhuis gebouwd in 1925, volgens datumsteen in de afgeronde winkels
geveltop, naar bouwplan van 1924 van architect Joseph Van Bogaert
voor de drukkerij De Geest. Handelspand van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak ontworpen in neotraditionele stijl.

145681

Brouwerswoning

Zele

Zele

Markt 16 (Zele)

brouwerswonin tweede kwart
Ruim herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een
19de eeuw,
pannen schilddak met overstekende kroonlijst, stilistisch te dateren in gen,
derde kwart
herenhuizen
het derde kwart van de 19de eeuw. Aanvankelijk grote woning in
19de eeuw
neoclassicistische stijl met L‐vormige plattegrond, traditionele
dubbelhuisopstand en poortdoorrit aan de linkerzijde, teruggaand op
de brouwerswoning Nelis.

neoclassicisme

145682

Café Olympia

Zele

Zele

Markt 26 (Zele)

cafés
Café, gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Adolf Keppens.
Groot handelspand van drie bouwlagen in modernistisch getinte stijl;
gevelopbouw bepaald door de haast gevelbrede horizontaliserende
vensterregisters op de bovenverdieping en het halfcirkelvormige
middenrisaliet met puntgeveltop.

modernisme

1682/1748

typologie

datering

stijl

interbellum

art deco

Keppens Adolf (Ontwerper)

art nouveau

Mommens Ferdinand (Ontwerper)

directeurswonin voor WO I
gen, hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

na WO II

interbellum

interbellum

plantensoort

context

persoon

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

Strynckx Jan V.F.A. (Ontwerper)

neotraditioneel

Van Goethem Jan (Ontwerper)

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145683

Gemeentehuis van Zele

Zele

Zele

Markt 50 (Zele)

Gemeentehuis naar ontwerp van architect Lucien Van Kerckhove van gemeentehuize na WO II
n
1952 en ingehuldigd op 14 juli 1957. Oorspronkelijk ontworpen als
gemeentehuis met inbegrip van het vredegerecht, kadaster en de
registratie der domeinen als onderdeel van een volledig nieuw
administratief centrum met post‐ en belastingkantoor. Massief
bakstenen volume in een modernistische stijl.

145684

Café De Croone

Zele

Zele

Markt 7 (Zele)

Beeldbepalend café, ingeplant op een afgeplat driehoekig
hoekperceel en opgetrokken in 1937 naar ontwerp van architect
Maurice Vermeiren in opdracht van brouwer Gerard Van Damme als
Spijshuis De Kroon met bijhorende feestzaal van circa 1893 en
vergroot in 1923.

145685

Burgerhuis

Zele

Zele

Markt 8 (Zele)

burgerhuizen
Beeldbepalend burgerhuis in classicistische stijl. Eén van de oudste
gebouwen in Zele die volgens de overlevering in 1798 in opdracht van
rentenier J.‐B. Rosseels gebouwd werd. Fraaie woning van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met rechts garage
ter vervanging van vroeger wagenhuis.

145686

Parochiekerk Sint‐Ludgerus

Zele

Zele

Markt zonder nummer (Zele)

De barokke parochiekerk Sint‐Ludgeruskerk uit het einde van de 17de‐ calvariebergen, 15de eeuw,
begin 18de eeuw, is opgetrokken van baksteen met een parement van parochiekerken eerste kwart
17de eeuw,
okerkleurige Ledische kalkzandsteen, met behoud van elementen van
vierde kwart
de gotische kerk, opgetrokken in grijze kalkzandsteen van
17de eeuw,
Gobertange.
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145687

Calvarieberg

Zele

Zele

Meerskant zonder nummer (Zele)

Calvarieberg geplaatst in een open houten kapel, op smeedijzeren
lantaarnhouder onderaan het kruis gedateerd 1775, wellicht
verwijzend naar de oude calvarie. Huidige calvariebeeldengroep
daterend van 1902.

145688

Kapel Sint‐Antonius van Padua

Zele

Zele

Mespeleir zonder nummer (Zele)

Kapel naar verluidt gebouwd ter vervanging van een oudere kapel in betreedbare
nabije straatbocht. Gelijkaardige kapel als de Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw kapellen (klein
erfgoed)
van Fatima in Langevelde van 1953 en vermoedelijk gebouwd in
dezelfde periode.

na WO II

145689

Maalderij Laureys

Zele

Zele

Molenstraat 89 (Zele)

Maaldershuis met mechanische maalderij, gebouwd in de jaren 1940 maalderijen
naar ontwerp van architect Adolf Keppens, ingeplant op de site van de
vroegere Heikant‐ of Laureysmolen, een houten korenwindmolen die
vóór 1774 was gebouwd en in 1929 werd afgebroken.

WO II

145690

Herenhuis

Zele

Zele

Oudburgstraat 1, 1A (Zele)

Beeldbepalend herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën bijgebouwen,
brouwerijen,
en twee bouwlagen onder pannen schilddak met brede omlopende
geprofileerde houten kroonlijst, volgens literatuurgegevens van circa herenhuizen
1800. Voormalige bedrijfsgebouwen van 1801, vergroot tussen 1832
en 1859 en aanvankelijk bestemd als brouwerijgebouwen en
landbouwaanhorigheden.

eerste kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

145691

Herenhuis

Zele

Zele

Oudburgstraat 21 (Zele)

Herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak herenhuizen
met pannen, volgens stijlkenmerken en kadastergegevens in het
derde kwart van de 19de eeuw opgetrokken op een oudere site met L‐
vormige bebouwing.

derde kwart
19de eeuw

145692

Burgerhuis

Zele

Zele

Oudburgstraat 26 (Zele)

burgerhuizen,
Achterin gelegen burgerhuis met betegelde voortuin en ijzeren
hekwerk. Burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder hekken,
hekpijlers
een mank zadeldak. Het huidige voorkomen dateert uit 1913, maar
werd niet geheel volgens het ontwerpplan uitgevoerd.

eerste kwart
19de eeuw,
voor WO I

145693

Burgerhuis

Zele

Zele

Oudburgstraat 28 (Zele)

Deels vrijstaand ruim burgerhuis van vier traveeën en twee
burgerhuizen
bouwlagen met poort in eclectische stijl volgens bouwplan van 1924
naar ontwerp van architect Joseph Van Bogaert.

interbellum

1683/1748

typologie

datering

stijl
modernisme

calvariebergen

context

persoon
Van Kerckhove Lucien
(Ontwerper)

Vermeiren Maurice (Ontwerper)

cafés, feestzalen vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

vierde kwart
18de eeuw

plantensoort

classicisme

barok

Capronnier Jean Baptiste
(Ontwerper), De Pauw Alphonse
(Ontwerper), Ganton‐Defoin
Camille (Ontwerper), Nijs Egidius
Adriaan (Ontwerper), Van de
Vyvere E. (Ontwerper), Vrijeels
Joannes (Ontwerper), Weyers
Fernand (Ontwerper), Sinia Oscar
(Uitvoerder)

voor WO I

Keppens Adolf (Ontwerper)

Van Goethem Jan (Ontwerper)

eclecticisme

Van Bogaert Joseph (Ontwerper)
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145694

Huis Convent

Zele

Zele

Oudburgstraat 29 (Zele)

Karakteristieke neoclassicistische burgerwoning van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1877 naar ontwerp van
architect Emile Save. Haaks op de achtergevel, de voormalige
dienstvleugel van één bouwlaag waarvan de koergevel voorzien is van
negen pilasters. Zeer grote tuin met landschappelijke aanleg,
grotendeels volgens ontwerpplan van 1895 door H. Moerman.

serpentinevijver vierde kwart
s, burgerhuizen, 19de eeuw
hekken,
hekpijlers,
siertuinen,
watertorens

145695

IJskelder

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat 24 (Zele)

ijskelders
IJskelder in afgesplitst deel van vroegere tuin die oorspronkelijk
hoorde bij het burgerhuis van de familie Rosseels. Achterin gelegen
bakstenen constructie waarvan het bouwjaar niet gekend is. Volgens
literatuurgegevens gebouwd in de jaren 1850 als onderdeel van een
fraaie lusttuin en tot 1914 in gebruik. Volgens het kadasterarchief
ijskelder pas in 1894 opgetrokken.

145696

Burgerhuis

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat 30‐32 (Zele)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl van vier traveeën en twee
bouwlagen, inmiddels met ontpleisterde voorgevel op een
hardstenen plint, volgens datumsteen in deurlatei woning in 1837,
gelijktijdig met aanpalend pand nummer 34 opgetrokken.

burgerhuizen

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145697

Burgerhuis

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat 34 (Zele)

Breed burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder pannen burgerhuizen
zadeldak, gelijktijdig met het aanpalend pand nummers 30‐32 in 1837
opgetrokken. Onderkelderd dubbelhuis met de typische opbouw en
strakke ritmering van een wat grotere burgerwoning in
neoclassicistische stijl.

tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

145698

Woning Rosseels

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat 36 (Zele)

Burgerhuis, opgetrokken in 1866, wellicht gelijktijdig met de
vergroting van het aanpalende pakhuis rechts. Eenvoudige
baksteenbouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, links geflankeerd door een poortgebouw onder een
doorlopende aflijnende houten kroonlijst op modillons.

145699

Herberg Den Anker

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat 38 (Zele)

Het huidige gebouw is volgens de neoclassicistische stijlkenmerken in herbergen
de eerste helft van de 19de eeuw opgetrokken, wellicht ter
vervanging van een oudere constructie. Hoekpand opgevat als een
burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak.

eerste helft
19de eeuw

145701

Scheldeschuur

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat zonder nummer (Zele)

Vroegere opslagplaats en later kolenmagazijn horende bij de woning schuren
Rosseels. Parallel aan de straat ingeplante schuur opgetrokken circa
1855, van tien traveeën en met kopgevel gericht naar de Dijkstraat.

derde kwart
19de eeuw

145700

Pakhuis

Zele

Zele

Pieter Gorusstraat zonder nummer (Zele)

Voormalig pakhuis, heden gebruikt als magazijn. gebouwd circa 1841 opslagplaatsen tweede kwart
19de eeuw
op de plaats van een kleiner volume en aanvankelijk horende bij de
olieslagerij van de familie Burm. Industrieel gebouw van drie
traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een afgewolfd pannen
zadeldak deels doorlopend over nummer 36.

145702

Villa

Zele

Zele

Raakstraat 10 (Zele)

Charmante villa in cottagestijl volgens bouwaanvraag van 1949 naar
ontwerp van architect Georges Masure. Kleine voortuin met lage
afsluiting in breuksteen, typerend voor de bouwperiode.

145703

Sint‐Rochuskapel

Zele

Zele

Raakstraat zonder nummer (Zele)

Wegkapel schuin ingeplant op hoekperceel aan de Raak‐ en Elststraat betreedbare
deels beplant met lindebomen en afgezoomd door een lage haag, in kapellen (klein
erfgoed)
1952 ten gevolge van urbanisatiewerken volledig heropgebouwd.

na WO II

145704

Kruiskapel

Zele

Zele

Rijkenhoek zonder nummer (Zele)

betreedbare
Kruiskapel gebouwd in 1873 naar een ontwerp van onderpastoor
kapellen (klein
Felix De Veirman, ter vervanging van een oudere Calvarie, die door
een storm vernield was. Neogotische bakstenen kapel onder zadeldak erfgoed)
met rode dakpannen, op de vier hoeken gesteund door overhoeks
geplaatste bakstenen steunberen.

derde kwart
19de eeuw

1684/1748

burgerhuizen

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl
neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
Moerman H. (Ontwerper), Save
Emile (Ontwerper)

tweede helft
19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

na WO II

neoclassicisme

cottagestijl

Masure Georges (Ontwerper)

neogotiek

De Veirman Felix (Ontwerper)
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145705

Hoeve

Zele

Zele

Rinkhout 112 (Zele)

Hoeve met jonger woonhuis en achterin gelegen voormalige
boerenwoning. Haaks op de straat ingeplante lange voormalige
bakstenen bedrijfsvleugel onder pannen zadeldak volgens
kadastergegevens uit de tweede helft van de 19de eeuw.

schuren, stallen, tweede helft
boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven

145707

Kruis van Rinkhout

Zele

Zele

Rinkhout zonder nummer (Zele)

Op de straathoek schuin geplaatste en gebogen bakstenen wand met calvariebergen
Christusbeeld op een houten kruis. Links en rechts, de bustes in
halfreliëf van de Heilige Maagd en de Heilige Johannes. Dit vervangt
de 19de‐eeuwse Calvarieberg met gietijzeren Christusbeeld
geflankeerd door Maria en Johannesfiguur geschilderd op ijzeren
platen.

na WO II

145706

Mariakapelletje aan staak

Zele

Zele

Rinkhout zonder nummer (Zele)

Mariabeeld met Kind in beglaasd houten kapelletje met 20ste‐eeuws staakkapellen
voorkomen, aan een betonnen staak .

20ste eeuw

145708

Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdeskapel

Zele

Zele

Rotstraat zonder nummer (Zele)

De neogotische kapel gewijd aan Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes werd betreedbare
kapellen (klein
in 1875 gebouwd door Theodoor en Franciscus Blancquaert ter
nagedachtenis van hun oom Pieter Joannes Everaert, burgemeester erfgoed)
van Zele van 1836 tot 1849.

derde kwart
19de eeuw

neogotiek

145709

Mariakapelletje aan staak

Zele

Zele

Scheldestraat zonder nummer (Zele)

Staakkapelletje in landelijke omgeving aan perceelgrens van akkers
aan straathoek met de Dwarsstraat. Eenvoudig gewit en beglaasd
houten kapelletje met zadeldakje opgehangen aan begroeide staak.

145710

Parochiale bewaarschool wijk Durmen

Zele

Zele

Schoolstraat 2 (Zele)

kleuterscholen, tweede helft
Aanvankelijke bewaarschool van de wijk en parochie Durmen door
19de eeuw
kanunnik Adolf‐Bernard Van der Moeren ingericht in 1873 in een door kloosters
hem verworven hoeve. Schoolgebouwen en voormalig klooster
geschikt rond vierkante verharde speelplaats. Eénlaagse
baksteenbouw deels onder pannen schilddaken. Hoofdvleugel, met
oudste gedeelte vooraan links, in neogotische stijl parallel aan de
straat.

neogotiek

145711

Architectenwoning Petrus De Brauwer

Zele

Zele

Stationsstraat 10 (Zele)

architectenwoni interbellum
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
pseudomansardedak in art‐decostijl, ontworpen in 1931 door en voor ngen,
burgerhuizen
de bouwheer. Markant gevelontwerp bepaald door het verzorgde
metselwerk en het kleurrijke gevelparement van rode en gele
baksteen en beige kunststeen.

art deco

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

145712

Woning Haegens

Zele

Zele

Stationsstraat 11 (Zele)

hekken, villa's
Woonhuis gebouwd in 1931 in opdracht van Gustav Haegens naar
(bouwkundig
ontwerp van architect Huib Hoste en opgetrokken in de
erfgoed)
Internationale Stijl. Zowel de bouwtechniek als de kubistische
vormgeving met een dynamisch volumespel en rechthoekige
muuropeningen sluiten volledig aan bij de nieuwe zakelijkheid en het
functionalisme van de interbellumarchitectuur.

interbellum

modernisme

Hoste Huib (Ontwerper)

145713

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 13 (Zele)

Smal rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak in art‐ burgerhuizen
decogetinte stijl, daterend van 1935 en opgericht naar ontwerp van
architect De Brauwer. Strak, sober gevelontwerp gemarkeerd door
een iets hoger oplopende linker travee met uitspringende
kepervormige halvensters op de bovenverdiepingen.

interbellum

145714

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 14 (Zele)

Groot vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder een pseudomansardedak, daterend van 1925 en in opdracht
van houthandelaar Leonard Walrave opgericht naar ontwerp van
architect Frans Van Peteghem. Beeldbepalende woning gerealiseerd
in een eclectische stijl met verwerking van art‐deco‐elementen.

burgerhuizen

interbellum

145715

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 2 (Zele)

Beeldbepalend burgerhuis op straathoek met merkwaardige
spievormige plattegrond en afgeronde brede hoek, circa 1912
eigendom van brouwer Joseph Temmerman en vóór 1931 verbouwd
tot gebouw met art‐decostijlelementen.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

1685/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

staakkapellen

De Brauwer (Maurits) Petrus
(Ontwerper)

eclecticisme

Van Peteghem Frans (Ontwerper)
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145716

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 21 (Zele)

Monumentaal burgerhuis met herenhuisallures van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder pseudomansardedak in art‐decostijl, volgens
bouwplan gebouwd in 1927 door architect A. Prevenier. Lijstgevel
met symmetrische dubbelhuisopstand gemarkeerd door een
massieve inkompartij met zware erker op de bel‐etage.

burgerhuizen

interbellum

art deco

145717

Brouwerswoning

Zele

Zele

Stationsstraat 3 (Zele)

Brouwerswoning opgericht circa 1909 door brouwer Jozef De Smet,
mede‐eigenaar van de brouwerij De Gouden Leeuw. Enkelhuis van
twee bouwlagen en drie traveeën onder een pannen zadeldak. Bel‐
etage gemarkeerd door houten erker op zware rolwerkconsoles.

brouwerswonin voor WO I
gen,
burgerhuizen

145718

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 4 (Zele)

Deels vrijstaand ruim burgerhuis van vier traveeën en twee
bouwlagen onder een rechts afgewolfd leien zadeldak in
neoclassicistische stijl met verwerking van art‐deco‐elementen,
gebouwd in 1922 door architect A. Peynsaert. Door stilistische en
typologische overeenkomst oorspronkelijk voorkomend als pendant
van nummer 2.

burgerhuizen

145719

Burgerhuis

Zele

Zele

Stationsstraat 5 (Zele)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met inbegrip van burgerhuizen
een inpandige garage, onder zadeldak stilistisch te dateren in de jaren
1950.

145720

Twee dorpswoningen

Zele

Zele

Stationsstraat 6‐8 (Zele)

dorpswoningen interbellum
Twee vrijwel dezelfde rijhuizen van het enkelhuistype met drie
traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak,
stilistisch te dateren in het eerste of het begin van het tweede kwart
van de 20ste eeuw.

145722

Heilige Jozefkapel

Zele

Zele

Stokstraat zonder nummer (Zele)

betreedbare
Deze processiekapel dateerde van vóór 1843. In 1991 werd de
bouwvallige kapel afgebroken en met de oude steen heropgetrokken. kapellen (klein
erfgoed)
De werken waren in 1992 voltooid. Eenvoudige rechthoekige
bakstenen kapel onder zadeldak.

145721

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van den
Tuimelaar

Zele

Zele

Stokstraat zonder nummer (Zele)

Zeer landelijk gelegen kapel zonder omgevende bebouwing. De
huidige kapel dateert volgens een gedenkplaatje in de geveltop van
1760. In het begin van de 19de eeuw was ze echter vervallen en ze
werd in 1826 herbouwd. Rechthoekige kapel onder pannen zadeldak
met op de nok een ijzeren kruis op een gemetst en ruw gepleisterd
voetstuk.

145723

Brouwerij Rodrigues

Zele

Zele

Tuitenstraat 15 (Zele)

Bedrijfsgebouw, rest van de vroegere brouwerij Rodrigues opgericht brouwerijen
circa 1900 door Jozef Rodrigues. Bakstenen bedrijfsgebouw van twee
bouwlagen onder een pannen zadeldak. Aan de straatzijde haast
blinde gevel door het dichten van de kleine getoogde vensters, met
links een brede houten poort.

145724

Boerenburgerhuis

Zele

Zele

Vaartstraat 8 (Zele)

Charmant alleenstaand boerenburgerhuis in ruime omringende tuin, boerenburgerhu tweede helft
19de eeuw
aan de straat afgesloten door ijzeren hek aan twee betonnen pijlers. izen, hekken,
Dubbelhuis in neoclassicistische stijl uit de tweede helft van de 19de hekpijlers
eeuw, van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder een zadeldak.

145725

Bedrijfsgebouw met bakstenen
fabrieksschoorsteen

Zele

Zele

Van Hesedreef 51A (Zele)

In binnenblok gelegen bedrijfsgebouw met beeldbepalende ronde
bakstenen fabrieksschoorsteen, toegankelijk via twee toegangen met
oude bakstenen hekpijlers verfraaid met een beraping. Aanvankelijk
onderdeel van het voormalig textielbedrijf de N.V. Zeelsche Weverij
dat werd opgericht in april 1927. Villa, fabriek en burelen werden
gelijktijdig als een totaalproject door architect Adolf Keppens in 1927
ontworpen.

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
fabrieksschoors
tenen,
hekpijlers

145726

Kapel van de Heilige Wivina

Zele

Zele

Veldeken zonder nummer (Zele)

Rechthoekige kapel met vlakke koorsluiting onder zadeldak met
kleine houten dakruiter, bekroond met ijzeren kruis. Voormalig
woonhuisje, minstens sedert 1887 kapel. In 1978 werd de kapel een
tweetal meter verkleind.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

1686/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

interbellum

plantensoort

context

persoon
Prevenier A. (Ontwerper)

Van Kerckhove Jan (Ontwerper)

neoclassicisme

Peynsaert Albert (Ontwerper)

na WO II

vanaf 1975

tweede kwart
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

Keppens Adolf (Ontwerper)
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145727

Villa

Zele

Zele

Veldekensstraat 112 (Zele)

Villa met voortuin, volgens bouwaanvraag van 1938, naar ontwerp
van de Zeelse architect Adolf Keppens. Wat achterin gelegen geel
bakstenen diephuis van twee bouwlagen onder een overstekend
pannen schilddak. Lage gemetste voortuinafsluiting in zelfde
materialen en kleur als het woonhuis, met twee gesmeed ijzeren
hekkens in art‐decostijl.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
hekken

interbellum,
interbellum

art deco

145728

Hoeve met losse bestanddelen

Zele

Zele

Veldekensstraat 274 (Zele)

Hoeve met L‐vormig geschikte losse bestanddelen met ruim
verankerd bakstenen boerenwoning uit 1851 van zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak. Midden 19de‐eeuwse aanhorigheden
met een blinde muur aan de straatzijde. Deels verhard voorerf
toegankelijk via een ijzeren voetgangershekje en een tweedelig
ijzeren hek met flankerende hardstenen schamppalen.

derde kwart
bakovens,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
koetshuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145729

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Banneux

Zele

Zele

Veldekensstraat zonder nummer (Zele)

Kapel met gekasseid voorplein aan weerszijde begrensd door een
schuin geplaatste haag. Kapel opgericht naar ontwerp van architect
Robert De Brabander in 1958 ter vervanging van een iets verder
gelegen kapel toegewijd aan Maria ter Nood.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

na WO II

145730

Heilige Ritakapel

Zele

Zele

Vlietstraat zonder nummer (Zele)

Eenvoudig bakstenen kapelletje met rechthoekige plattegrond onder betreedbare
kapellen (klein
een overstekend zadeldak met vlakke koorsluiting en blinde gevels,
erfgoed)
op 15 juni 1950 door de pastoor ingezegend.

na WO II

145731

Directeurswoning N.V. Zeelsche Weverij

Zele

Zele

Weverijstraat 16 (Zele)

Half vrijstaand villaatje aan het einde van de doodlopende straat,
volgens bouwaanvraag gebouwd in 1927 als directeurswoning van de
N.V. Zeelsche Weverij naar ontwerp van architect Adolf Keppens en
behorende tot één van zijn eerste realisaties.

145732

Rij van vier arbeiderswoningen

Zele

Zele

Wezepoelstraat 129‐135 (Zele)

arbeiderswonin tweede kwart
Volgens kadastergegevens gaat deze huizenrij terug op een midden
19de eeuw,
19de‐eeuws ensemble met L‐vormige plattegrond, waarvan het erf en gen, stallen
derde kwart
de stal ingekort werd bij de aanleg van de afsnijding van de Bosstraat
19de eeuw
eind de jaren 1930. Zeer eenvoudige éénlaagse huizenrij van twee en
drie traveeën, met enkel‐ en dubbelhuisopstand onder een
doorlopend pannen zadeldak.

145733

Burgerhuis

Zele

Zele

Wezepoelstraat 69 (Zele)

Alleenstaand burgerhuis, volgens kadastergegevens uit het derde
kwart van de 19de eeuw en teruggaand op een hoeve waarvan een
rest van de vervallen bedrijfsgebouwen nog op het bijhorende
omringende erf staan. Burgerhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een pannen schilddak met een voor de
bouwperiode kenmerkende gevelopbouw en ‐afwerking.

burgerhuizen

145734

Gemeentelijke begraafplaats

Zele

Zele

Zevensterrestraat zonder nummer (Zele)

Dodenakker in 1891 ingeplant op zeer groot L‐vormig terrein. Oudste
gedeelte ten westen is deels omgeven door een muur en haag en
toegankelijk via een schuin geplaatst ijzeren hekken. De vergroting uit
1958, situeert zich ten oosten. Er werd voorzien in de bouw van een
tweede hoofdingang met woning en dodenhuisje in villastijl en de
oprichting van een calvariekruis.

buitenbegraafpl vierde kwart
19de eeuw, na
aatsen,
calvariebergen, WO II
grafkapellen,
oorlogsgedenkt
ekens

145735

Winkel

Zele

Zele

Zwaanstraat 22 (Zele)

Handelspand in rijhuis van twee bouwlagen uit het interbellum. Brede winkels
winkelpui met uitgespaarde deurportiek en bovenlicht met
structuurglas en kleine roedeverdeling. Omlijstend parement van
zwarte geglazuurde vierkante tegels met geel opschrift, typisch voor
de bouwperiode.

145736

Dorpswoning

Zele

Zele

Zwaanstraat 24 (Zele)

Klein rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen. Enkelhuisje
waarvan de lijstgevel tijdens het interbellum voorzien werd van een
typisch parement van geglazuurde vierkante tegels in beige en in
bruin in een art‐decogetinte stijl.

1687/1748

interbellum

dorpswoningen interbellum

context

persoon
Keppens Adolf (Ontwerper)

De Brabander Robert (Ontwerper)

directeurswonin interbellum
gen, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

Keppens Adolf (Ontwerper)

neoclassicisme

art deco,
eclecticisme
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145737

Tuinwijk Klein Rusland

Zelzate

Zelzate

Achille De Clercqlaan 1‐8, Albert
Mechelincklaan 1‐16, 17, Dimitri
Peniakofflaan 1‐3, 4‐27, 29‐31, 2A, Jozef
De Tillouxlaan 1‐18, Kardinaal
Mercierplein 1‐40, 41, Koophandelsplein 1‐
28, 29, Opgeëistenstraat 1‐4, 5‐9,
Schoolstraat 1‐8, 10‐24, Strijderslaan 1‐16,
17‐19, Verminktenlaan 1‐16, 18‐20,
Vrijwilligerslaan 3‐14, 16‐36 (Zelzate)

Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd
door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale
des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib
Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog
aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.

na WO II,
sociale
interbellum
woningen,
appartementsge
bouwen,
arbeiderswonin
gen, sociale
woningen,
tuinwijken,
winkels,
logementshuize
n

145738

Dorpswoning

Zelzate

Zelzate

Assenedesteenweg 140 (Zelzate)

Woning van twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief dorpswoningen vierde kwart
daterend van 1882.
19de eeuw

145739

Café De Moedige

Zelzate

Zelzate

Assenedesteenweg 193 (Zelzate)

interbellum
Hoekhuis opgetrokken in een kenmerkende baksteenarchitectuur van cafés,
volkssportvoorzi
het interbellum met een typerende afgekante hoektravee met de
eningen
inkom, en platte daken, gebouwd in 1937.

145740

Dorpswoning

Zelzate

Zelzate

Assenedesteenweg 209 (Zelzate)

Dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
volgens kadastergegevens van 1902.

dorpswoningen voor WO I

145741

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Burgemeester De Clercqstraat 1,
Stationsstraat 36 (Zelzate)

Art‐decowoning met afgeronde hoektravee gemarkeerd door een
omlopende erker op de bovenverdieping, gebouwd in 1933 door
architect M. Mornie.

burgerhuizen

145742

Burgerhuis met stoomwasserij

Zelzate

Zelzate

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10
(Zelzate)

Halfvrijstaande modernistische woning van twee bouwlagen en plat
dak, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, gebouwd in 1942.

145743

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 12
(Zelzate)

Halfvrijstaande woning met drie bouwlagen en plat dak, afgewerkt
met een overstekende houten kroonlijst, gebouwd in 1938.

145744

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

145745

Burgerhuis in art‐decostijl

Zelzate

145746

Winkelhuis

145747

stijl

plantensoort

context

persoon

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Hoge Charles
(Ontwerper), Hoge Gérald
(Ontwerper), Hoste Huib
(Ontwerper), Van der Swaelmen
Louis jr. (Ontwerper),
Gewestelijke Maatschappij voor
de Huisvesting van Zelzate
(Opdrachtgever)

interbellum

art deco

Mornie Maurice (Ontwerper)

burgerhuizen,
wasserijen

WO II

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), Verbanck Geo
(Ontwerper)

burgerhuizen

interbellum

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 13
(Zelzate)

Rijhuis met twee bouwlagen, gemarkeerde middentravee met portiek burgerhuizen
in zwarte faiencetegels en bekronend halfrond gemetseld balkon,
gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect J. Van Cauwenberghe.

interbellum

Zelzate

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 17
(Zelzate)

burgerhuizen
Rijhuis in art‐decostijl met twee bouwlagen onder zadeldak,
asymmetrische gevelopstand en verspringende kroonlijst, gebouwd in
1938 naar ontwerp van Marchand Gentil.

interbellum

Zelzate

Zelzate

winkels
Burgemeester Jos. Chalmetlaan 2 (Zelzate) Hoekgebouw met twee bouwlagen en plat dak, opvallend door de
driekwartcirkelvormige hoektravee met winkelpui, gebouwd in 1938
naar plannen van architect Gaston De Bruyker.

Slagerij

Zelzate

Zelzate

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 25
(Zelzate)

145748

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

145749

Slachthuis

Zelzate

145750

Villa

Zelzate

Van Cauwenberghe J.
(Ontwerper)

art deco

Marchand Gentil R. M.
(Ontwerper)

interbellum

De Bruyker Gaston (Ontwerper)

slagerijen
Hoekhuis van twee bouwlagen en plat dak, baksteenbouw met
afgeronde hoek, winkelpui met afgeschuinde hoektravee van blauwe
hardsteen, gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect Geo
Bontinck.

interbellum

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 40
(Zelzate)

Bakstenen dubbelhuis met twee bouwlagen en schilddak, gemarkeerd burgerhuizen
door pseudo‐driehoekige frontons boven de erkers in de voor‐ en
zijgevel, gebouwd in 1940 naar plannen van C. De Vos.

WO II

De Vos Cyriel (Ontwerper)

Zelzate

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 52‐56
(Zelzate)

Slachthuis, heden brandweer, aan de straat gelegen dubbele woning
met twee bouwlagen onder één schilddak en lage vleugel onder plat
dak, opgericht in 1939 naar plannen van architect M. De Meyer.

omheiningsmur interbellum
en, slachthuizen

Zelzate

Denderdreve 2 (Zelzate)

Villa, baksteenbouw met voorpuntgevel met uitknikkend venster en
siermetselwerk in verschillende metselverbanden, volgens
kadasterarchief gebouwd in 1932.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

1688/1748

interbellum

De Meyer M. (Ontwerper)
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145751

Hoeve met losse bestanddelen

Zelzate

Zelzate

Denderdreve 53 (Zelzate)

Achterin gelegen 18de‐eeuwse hoeve met woonhuis van één
bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, haaks erop het
dienstgebouw met schuur en stallen, toegankelijk via een geplaveide
populierendreef.

boerenwoninge 18de eeuw
n, dreven,
schuren, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

145752

Gekoppelde tuinwijkwoningen

Zelzate

Zelzate

Dimitri Peniakofflaan 1‐3 (Zelzate)

gedenktekens,
Gekoppelde bakstenen woningen in spiegelbeeldschema van twee
traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, gebouwd naar tuinwijken
ontwerp van architect Huib Hoste in 1921‐1923.

145753

Brouwerswoning en resten van brouwerij
Leyn

Zelzate

Zelzate

vierde kwart
brouwerijen,
Franz Wittoucklaan 2, 2A, zonder nummer Brouwerswoning van 1880, vijf traveeën en twee bouwlagen onder
(Zelzate)
schilddak, aansluitende bureelgebouw van 1907‐08 en restanten van brouwerswonin 19de eeuw,
voor WO I
gen,
de voormalige brouwerij onder vier aanleunende zadeldaken.
kantoorgebouw
en

145754

Winkelhuis

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 25 (Zelzate)

Hoofdgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, uitgebouwd met winkels
twee lagere vleugels van drie en vier traveeën onder afzonderlijk
zadeldak, in zijn huidige vorm daterend van 1881.

vierde kwart
19de eeuw

145755

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 32 (Zelzate)

Hoekhuis met typische afgeschuinde deurtravee, twee bouwlagen en burgerhuizen
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1903.

voor WO I

145756

Oud Gemeentehuis Zelzate

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 33 (Zelzate)

Imposante bak‐ en hardsteenbouw van drie traveeën en twee
bouwlagen, gebouwd in 1868 naar ontwerp van de Gentse architect
E. de Perre‐Montigny.

145757

Stadswoning

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 37 (Zelzate)

stadswoningen 19de eeuw,
Eén van twee gekoppelde rijhuizen van twee bouwlagen onder
eerste helft
doorlopend zadeldak met 19de‐eeuwse kern en nieuw gevelparement
20ste eeuw
van geglazuurde tegels met decoratieve verwerking van zwarte tegels
uit begin 20ste eeuw.

145758

Ensemble van burgerhuizen

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 4‐6 (Zelzate)

Ensemble van burgerhuizen met kleurrijk gevelparement van witte en burgerhuizen
oranje faiencetegels, in art‐nouveaustijl gebouwd in 1910 en 1923
naar de plannen van architect G. Pauwels.

voor WO I,
interbellum

145759

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Franz Wittoucklaan 8 (Zelzate)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1874 en tijdens het interbellum voorzien van een kleurrijk
voorgevelparement.

derde kwart
19de eeuw,
interbellum

145760

Reeks tuinwijkwoningen

Zelzate

Zelzate

Groene Briel 1‐8, 9 (Zelzate)

tuinwijken
Aan de straat gelegen, typische tuinwijkhuisjes, volgens
kadasterarchief opgetrokken in 1933. Bakstenen gevels van het
enkelhuistype met twee traveeën en afwisselend volgens repeterend
schema met twee bouwlagen en verhoogde puntgevel en met
lijstgevel met één bouwlaag.

interbellum

145761

Personeelswoning

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 10 (Zelzate)

Bakstenen rijwoning met koetshuis en stal, anderhalve bouwlaag en
vier traveeën onder zadeldak, gebouwd in 1889.

vierde kwart
koetshuizen,
personeelswoni 19de eeuw
ngen, stallen

145762

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 100 (Zelzate)

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
deurrisaliet met puntgevel en ingeschreven driehoekig venstertje,
gebouwd in 1930.

burgerhuizen

interbellum

145763

Burgerhuizen

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 109‐111 (Zelzate)

Volgens het kadasterarchief in 1939 samen gebouwde rijhuizen in art‐ burgerhuizen
decostijl, twee bouwlagen met geel bakstenen parement op een plint
van blauwe hardsteen.

interbellum

145764

Notariswoning

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 12‐14 (Zelzate)

Neoclassicistisch herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen
onder pannen schilddak, gebouwd in 1856‐58, nu gesplitst in twee
woningen.

1689/1748

datering

interbellum

stijl

modernisme

gemeentehuize derde kwart
19de eeuw
n,
verzorgingsgeb
ouwen

notariswoninge derde kwart
n
19de eeuw

plantensoort

context

persoon

Hoste Huib (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

art nouveau

art deco

neoclassicisme

Pauwels Georges (Ontwerper)
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145765

Stadswoning

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 76 (Zelzate)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
voorgevelparement van witte faiencetegels verrijkt met bruine
banden, gebouwd in 1903.

stadswoningen voor WO I

145766

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 86 (Zelzate)

Art‐decowoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder plat
dak, volgens het kadasterarchief van 1933.

burgerhuizen

145767

Pottenbakkerij

Zelzate

Zelzate

Groenstraat 92 (Zelzate)

Voormalige pottenbakkerij, straatgevel van vijf traveeën en twee
bouwlagen, aflijnende getrapte baksteenfries onder de kroonlijst,
opgericht in 1877.

vierde kwart
brouwerijen,
19de eeuw
mouterijen,
pottenbakkerije
n

145768

Gemeentehuis Zelzate

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 1 (Zelzate)

Het gemeentehuis is een mooi voorbeeld van modernistische
architectuur in beton en baksteen, op de hoek gemarkeerd door een
hoger oplopende torentravee, gebouwd in 1938 naar plannen van
Geo Bontinck.

gemeentehuize interbellum
n

145769

Café De Gouden Leeuw

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 102 (Zelzate)

Café en winkel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak cafés, winkels
met centrale houten dakkapel, opvallend door pui met gietijzeren
zuilen, gebouwd in 1900.

145770

Wachterswoning

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 105 (Zelzate)

Laag gebouw met geknikt zadeldak, voormalig brughuis van de
eerste, in 1779 gebouwde draaibrug over de Sassevaart.

145771

Café Regina

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 15 (Zelzate)

Café Regina met volledig bewaard interieur, sobere lijstgevel van vier cafés
traveeën en twee bouwlagen, heden gemarkeerd door een arduinen
pui, gebouwd in 1929.

145772

Brugwachterswoning

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 2 (Zelzate)

voor WO I
Neotraditionele bak‐ en zandstenen constructie met twee bouwlagen, musea,
wachterswonin
verspringende volumes onder schild‐ en zadeldaken afgewerkt met
gen
trapgevels, gebouwd in 1910, heden onder meer museum.

145773

Pastorie Sint‐Laurentiusparochie met tuin Zelzate

Zelzate

Grote Markt 43 (Zelzate)

Rijwoning in neogotische stijl met kenmerkende trapgevels,
opgetrokken uit oranjerode baksteen met speklagen van zwarte
baksteen, gebouwd in 1901‐1903 naar ontwerp van Joseph De
Bosscher. Ruime, ingesloten pastorietuin.

145774

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 56A (Zelzate)

Interbellumwoning met opengewerkte pui voor huidige winkelfunctie burgerhuizen
doch behouden bovenverdieping in art‐decostijl.

145775

Parochiekerk Sint‐Laurentius

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 71A (Zelzate)

neogotiek
Neogotische constructie, van 1875 door de Gentse architect Edmond parochiekerken vierde kwart
19de eeuw,
de Perre‐Montigny, herstellingswerken in 1920 en 1950‐52,
interbellum, na
restauratiewerken aan binnen‐ en buitenzijde in 1995.
WO II, vanaf
1975

145776

Herenhuis

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 85‐87 (Zelzate)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met oudere kern, in
1909 aangepast met geglazuurd bakstenen parement en erker op de
bovenverdieping, nu gesplitst in twee woningen met winkelpuien.

herenhuizen

voor WO I

145777

Neoclassicistisch herenhuis

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 86 (Zelzate)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met attiek,
zuilenorde en driehoekig fronton, gebouwd in 1840.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

145778

Stadswoning

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 92 (Zelzate)

Rijwoning met beraapte voorgevel op gecementeerde plint, twee
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1894.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw

1690/1748

datering

interbellum

stijl

plantensoort

context

persoon

art deco

modernisme

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper)

neotraditioneel

Van Kriekinge Josse (Ontwerper)

neogotiek

De Bosscher Joseph (Ontwerper),
Lefebure Albert (Ontwerper)

voor WO I

wachterswonin vierde kwart
gen
18de eeuw

interbellum

pastorietuinen, voor WO I
pastorieën

interbellum

art deco

neoclassicisme

Baeckelmans François
(Ontwerper), De Boeck ‐ Van Wint
(Ontwerper), de Perre‐Montigny
Edmond (Ontwerper), Janssens
Amand Robert (Ontwerper), Sinia
Oscar (Ontwerper)
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145779

Brouwerswoning en bierbrouwerij De
Witte Leeuw

Zelzate

Zelzate

Grote Markt 94‐96, 96A (Zelzate)

Huidig burgerhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd in 1912, aanpalende woning met poortgebouw
dat toegang geeft tot de in 1827 opgerichte brouwerij, werd in 1926
gebouwd in dezelfde stijl.

brouwerijen,
brouwerswonin
gen,
burgerhuizen,
poorten
(bijgebouwen)

tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145781

Herdenkingsmonument burgemeester
Chalmet

Zelzate

Zelzate

Grote Markt zonder nummer (Zelzate)

Hardstenen gedenkteken met gesculpteerd hoofd, ontworpen door
Berten Coolens, hulde aan burgemeester Jozef Chalmet 1897‐1962.

gedenktekens

na WO II

145780

Oorlogsgedenkteken

Zelzate

Zelzate

Grote Markt zonder nummer (Zelzate)

Oorlogsgedenkteken bestaande uit een bronzen beeld van een
staande soldaat met vlag en lauwerkrans, ingehuldigd in 1921,
ontworpen door beeldhouwer L. Willems.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

145782

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 14 (Zelzate)

Rijwoning met bewaarde art‐nouveaugetinte voorgevel met
voorgevelparement van witte en groene faiencetegel, gebouwd in
1909.

burgerhuizen

145783

Dorpswoning

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 17 (Zelzate)

Dorpswoning met gecementeerde straatgevel, zes traveeën onder
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1866.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

145784

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 21 (Zelzate)

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo‐
mansardedak met dakvenster en balkon, gebouwd in 1934.

burgerhuizen

interbellum

145785

Burgerhuizen

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 22‐23 (Zelzate)

Enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, beide naar ontwerp van J.
Rooms en zonen en gebouwd in 1932.

burgerhuizen

interbellum

145786

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 4 (Zelzate)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder laag zadeldak,
daterend uit het begin van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

145787

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 67 (Zelzate)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
volgens kadastergegevens gebouwd in 1911.

burgerhuizen

voor WO I

145788

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 73 (Zelzate)

Deels vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1910.

burgerhuizen

voor WO I

145789

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 74 (Zelzate)

burgerhuizen
Enkelhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, begane grond met
erkervormig raam en portaal met geglazuurde zwarte tegels, volgens
het kadasterarchief gebouwd in 1935.

interbellum

145790

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 79 (Zelzate)

Rijhuis met twee bouwlagen en plat dak, voorgevel gemarkeerd door burgerhuizen
erker met balkon met afgeronde hoek op de bovenverdieping,
gebouwd in 1934 volgens plannen van G. Marchand.

interbellum

Marchand Gentil R. M.
(Ontwerper)

145791

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 80 (Zelzate)

Rijwoning met twee bouwlagen en zadeldak, pui met hoge sokkel van burgerhuizen
blauwe hardsteen met afgeronde hoek aan deurportaal, gebouwd in
1938 volgens plannen van G. Marchand.

interbellum

Marchand Gentil R. M.
(Ontwerper)

145792

Belgisch Tolkantoor

Zelzate

Zelzate

Havenlaan 81 (Zelzate)

Typisch openbaar gebouw in eclectische stijl, met symmetrische
opbouw en kleurrijk materiaalgebruik, opgericht in 1910 naar
ontwerp van architect Josse Van Kriekinge.

1691/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

Coolens Berten (Ontwerper)

Willems Louis (Ontwerper)

voor WO I

douanekantore voor WO I
n,
opslagplaatsen

Rooms Antoine (Ontwerper),
Rooms Jan (Ontwerper), Rooms
Wilfried (Ontwerper)

eclecticisme

Van Kriekinge Josse (Ontwerper)
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145793

Scheepshelling voor herstelling
binnenvaartuigen

Zelzate

Zelzate

Havenlaan zonder nummer (Zelzate)

Drie naast elkaar gelegen hellingen bij de jachthaven, bijhorende
gebouwen van 1963‐64 doch hellingen wellicht ouder.

constructiewerk na WO II
plaatsen,
kanalen
(infrastructuur),
scheepshellinge
n

145794

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Kanaalstraat 19 (Zelzate)

Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, en later burgerhuizen
aangebouwde poorttravee, gebouwd circa 1914.

WO I

145795

Handelspand

Zelzate

Zelzate

Kanaalstraat 2 (Zelzate)

Hoekhuis met afgekante hoektravee, twee bouwlagen onder
mansardedak met mansardeverdieping, gedateerd 1926.

winkels

interbellum

145796

Gekoppelde tuinwijkwoningen

Zelzate

Zelzate

Kardinaal Mercierplein 15‐16 (Zelzate)

Modernistische woningen, ontworpen door Huib Hoste, een
rechthoekige blok van twee huizen in spiegelbeeld, achter de
woningen een stalling met toilet, gebouwd in 1922‐1928.

sociale
woningen,
tuinwijken

interbellum

modernisme

Hoste Huib (Ontwerper)

145797

Gekoppelde tuinwijkwoningen

Zelzate

Zelzate

Kardinaal Mercierplein 3‐4 (Zelzate)

Modernistische woningen, ontworpen door Huib Hoste, vormen een
bouwblok ingeplant met verspringende rooilijn, achtertuintje met
stalling en toilet, gebouwd in 1922‐1928.

sociale
woningen,
tuinwijken

interbellum

modernisme

Hoste Huib (Ontwerper)

145798

Dorpswoning

Zelzate

Zelzate

Karel Waegenaerstraat 2 (Zelzate)

Dorpswoning van vier traveeën onder zadeldak, met nog bewaard
beraapt parement, gebouwd circa 1900.

dorpswoningen vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

145799

't Klokke Huys

Zelzate

Zelzate

Kerkstraat 11 (Zelzate)

Art‐decowoning met kleurrijk uitgewerkte asymmetrische voorgevel
van twee traveeën en twee en drie bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1933 naar ontwerp van F. De Boever.

burgerhuizen

art deco

De Boever F. (Ontwerper)

145800

Twee herenhuizen

Zelzate

Zelzate

Kerkstraat 135‐137 (Zelzate)

Oorspronkelijk één herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen herenhuizen
onder zadeldak, uit de 18de eeuw.

145801

Verenigingsgebouw Katholieke Kring
Eendracht maakt Macht

Zelzate

Zelzate

Kerkstraat 54 (Zelzate)

Rechthoekige gebouw van drie op acht traveeën, onder pannen
schilddak, opgericht anno 1914.

verenigingsgebo WO I
uwen

145802

Klooster zusters Heilige Vincentius a Paulo, Zelzate
kapel en school Maria Middelares

Zelzate

Kerkstraat 64 (Zelzate)

Klooster en scholencomplex, eerste oprichting in 1853, huidige
klooster ondergebracht in kasteeltje met latere toevoegingen van
weeshuis, neogotische kapel en schoolgebouwen.

bakkerijen,
gebouwen voor
secundair
onderwijs,
hekken, hoeven,
kloosters,
lagere scholen,
landhuizen,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
washuizen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

145803

Notariswoning

Zelzate

Kerkstraat 7 (Zelzate)

burgerhuizen, vierde kwart
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
voorgevel horizontaal gemarkeerd door cordonlijsten en schijnvoegen notariswoninge 19de eeuw
n
op de begane grond, gebouwd in 1879.

Zelzate

1692/1748

datering

interbellum

stijl

vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neoclassicisme,
derde kwart
neogotiek
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
interbellum, na
WO II

plantensoort

context

persoon
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145804

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Kerkstraat 8 (Zelzate)

Bakstenen enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1899.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

145805

Gemeentelijke begraafplaats

Zelzate

Zelzate

Kerkstraat zonder nummer (Zelzate)

vierde kwart
hekken,
Grotendeels ommuurde begraafplaats, oorspronkelijk gelegen
19de eeuw,
rondom de oude gesloopte parochiekerk, vergroot in 1881 en in 1898, hekpijlers,
voor WO I
dodenhuisje gebouwd in 1902 naar ontwerp van architect Bouckaert. lijkenhuizen,
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen

Bouckaert (Ontwerper)

145807

Ommegang Sint‐Antonius van Padua

Zelzate

Zelzate

Koningin Astridlaan zonder nummer
(Zelzate)

Rondom de Sint‐Antonius van Paduakerk, ommegang met zeven
bakstenen kapelletjes, gesigneerd Bressers.

ommegangen,
pijlerkapellen

Bressers atelier (Ontwerper)

145806

Parochiekerk Sint‐Antonius van Padua

Zelzate

Zelzate

Koningin Astridlaan zonder nummer
(Zelzate)

Eenbeukige transeptloze kerk van zes traveeën in sobere
baksteenbouw onder zadeldak, gebouwd in 1932‐33 naar ontwerp
van J.A. Van der Gucht onder leiding van de gebroeders Lefebure.

parochiekerken interbellum

145808

Winkels

Zelzate

Zelzate

Leegstraat 22‐24 (Zelzate)

Winkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen
zadeldak, daterend uit het begin van de 20ste eeuw, twee linker
traveeën met winkelpui en poorttravee ook verbouwd tot winkel.

winkels

145809

Gemeentelijke jongensschool

Zelzate

Zelzate

Leegstraat 4 (Zelzate)

Schoolgebouw in neoclassicistische architectuur in U‐vorm, gebouwd directeurswonin vierde kwart
gen, feestzalen, 19de eeuw,
in 1877 naar ontwerp van E. de Perre‐Montigny, in 1925 achteraan
gebouwen voor interbellum
uitbreidingen volgens bouwplannen van L. De Schilder.
secundair
onderwijs,
gedenktekens,
hekken, lagere
scholen,
turnzalen

145810

Tuin met gietijzeren brug

Zelzate

Zelzate

Leegstraat zonder nummer (Zelzate)

Vijver en hangbrug behoren momenteel tot het domein van het
gemeenschapsonderwijs, ijzeren hangbrug heeft een vermoedelijke
constructiedatum in de periode 1880‐1885.

tuinbruggen,
vijvers

vierde kwart
19de eeuw

145812

Eclectisch burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 11 (Zelzate)

Bak‐ en hardsteenconstructie van vier traveeën en twee bouwlagen
boven een souterrain, onder pseudo‐mansardedak met dakvenster,
gebouwd in 1902.

burgerhuizen

voor WO I

eclecticisme

145813

Burgerhuis in art‐decostijl

Zelzate

Zelzate

Oostkade 13 (Zelzate)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen
zadeldak, gebouwd in 1929.

burgerhuizen

interbellum

art deco

145814

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 14 (Zelzate)

Art‐decowoning met drie bouwlagen opgetrokken uit oranje baksteen burgerhuizen
met contrasterende witgeschilderde delen, gebouwd in 1929 naar
ontwerp van G. Pauwels.

interbellum

art deco

145815

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 15 (Zelzate)

Strakke bakstenen rijwoning van drie traveeën en twee bouwlagen,
kubistische erker met bekronend balkon voor het dakvenster,
gebouwd in 1936 naar ontwerp van G. Pauwels.

burgerhuizen

interbellum

145816

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 32 (Zelzate)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder laag zadeldak, burgerhuizen
middenrisaliet met bekronend driehoekig pseudo‐fronton, gebouwd
in 1899.

145817

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 52 (Zelzate)

Neoclassicistische rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, breed linker zijrisaliet afgelijnd door geblokte en
Toscaanse pilasters, gebouwd in 1902.

1693/1748

burgerhuizen

stijl

20ste eeuw

plantensoort

context

persoon

Gebroeders Lefebure
(Ontwerper), Van der Gucht Jaak
Alfons (Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

neoclassicisme

Pauwels Georges (Ontwerper)

Pauwels Georges (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

voor WO I

Bontinck Georges Germain
(Ontwerper), de Perre‐Montigny
Edmond (Ontwerper), De Schilder
Leon (Ontwerper)

neoclassicisme
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145818

Herenhuis

Zelzate

Zelzate

Oostkade 8 (Zelzate)

sculpturen,
Neoclassicistisch herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, horizontaal gemarkeerd door schijnvoegen, arduinen herenhuizen
pui‐ en cordonlijsten, gebouwd in 1880.

145820

Tank van de pantsercavalerieschool

Zelzate

Zelzate

Oostkade zonder nummer (Zelzate)

Tank van de pantsercavalerieschool van het "Regiment der Gidsen"
geplaatst in 2002 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de
gevechten.

gedenktekens

145819

Oorlogsgedenkteken

Zelzate

Zelzate

Oostkade zonder nummer (Zelzate)

Oorlogsgedenkteken, hoge obelisk opgebouwd uit zandsteen met
vierkante basis, staande op een hardstenen sokkel van twee treden,
ontworpen door Maurice Waucquez in 1955.

oorlogsgedenkt na WO II
ekens

Waucquez Maurice (Ontwerper)

145821

Sint‐Laurens Instituut

Zelzate

Zelzate

Patronagestraat 51‐52 (Zelzate)

Klooster en scholencomplex, opgericht in 1920 naar ontwerp van A.
Van de Vijver, uitbreidingen in de daaropvolgende jaren en in 1981
werden oude lagere schoolgebouwen vervangen door nieuwbouw
naar ontwerp van architect A. Lefebure.

interbellum, na art deco,
feestzalen,
eclecticisme
gebouwen voor WO II, vanaf
1975
secundair
onderwijs,
kloosters,
lagere scholen,
turnzalen,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

Lefebure Albert (Ontwerper),
Sinia Oscar (Ontwerper), Van de
Vijver Alfons (Ontwerper)

145822

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Pierets‐De Colvenaerplein 18 (Zelzate)

Art‐decowoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder plat
dak, gebouwd in 1939 naar ontwerp van G. Pauwels.

burgerhuizen

interbellum

Pauwels Georges (Ontwerper)

145823

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Pierets‐De Colvenaerplein 20 (Zelzate)

Burgerhuis met twee bouwlagen en pseudo‐mansardeverdieping,
afgedekt met leien en voorzien van driehoekige dakvenstertjes,
volgens het kadasterarchief herbouwd in 1921.

burgerhuizen

interbellum

145824

Notariswoning Colpaert

Zelzate

Zelzate

Polderstraat 1‐3 (Zelzate)

Oorspronkelijk een hoeve, deel van stallen omgebouwd tot woning in notariswoninge tweede helft
n, stallen
18de eeuw
1754, het hoekhuis met rijk bewerkte gevelarchitectuur in
classicistische stijl werd nieuw gebouwd in 1791‐92.

145825

Boerenwoning

Zelzate

Zelzate

Polderstraat 62 (Zelzate)

Boerenwoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak,
rechts aanbouw onder lessenaarsdak, daterend uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

145827

Herenhuis

Zelzate

Zelzate

Stationsstraat 22 (Zelzate)

Herenhuis in neoclassicistische stijl, vijf traveeën en twee en een
halve bouwlagen afgedekt door schilddak, gebouwd in 1870,
aangepast en uitgebreid voor horecafunctie.

herenhuizen

derde kwart
19de eeuw

145828

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Stationsstraat 27 (Zelzate)

Hoekhuis van twee bouwlagen met drie gevelwanden, daterend van
1880‐85. Voorheen beraapte, nu onbeschilderde bakstenen gevels.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

145829

Winkelhuis

Zelzate

Zelzate

Stationsstraat 34 (Zelzate)

Hoekhuis in modernistische baksteenarchitectuur, de afgeronde
hoektravee wordt gemarkeerd door een opvallende deurportiek en
een omlopend bovenvenster, gebouwd in 1933.

winkels

interbellum

145826

Rij stadswoningen

Zelzate

Zelzate

Stationsstraat 8‐20 (Zelzate)

Eenheidsbebouwing van rijhuizen van twee bouwlagen hoog onder
zadeldaken, volgens het kadasterarchief daterend van 1869.

stadswoningen derde kwart
19de eeuw

145830

Tuinwijkwoning

Zelzate

Zelzate

Strijderslaan 7 (Zelzate)

Vrijstaand hoekhuis, modernistische vormgeving met kubistische
opbouw door de verspringende volumes onder platte daken met
overstek, naar ontwerp van Huib Hoste gebouwd tijdens bouwfase
1922‐1924.

sociale
woningen,
tuinwijken

1694/1748

typologie

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

interbellum

art deco

plantensoort

context

persoon

classicisme

neoclassicisme

modernisme

modernisme

Hoste Huib (Ontwerper)
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145831

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Suikerkaai 1 (Zelzate)

Deels vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder schilddak, gevelparement uit witte baksteen met gele banden
en ontlastingsbogen, gebouwd in 1926.

burgerhuizen

interbellum

145832

Villa De Ekster

Zelzate

Zelzate

Suikerkaai 80 (Zelzate)

Voormalige dokterswoning in eclectische stijl, vier en drie traveeën
en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1895, omringende
beboomde tuin deels afgesloten met een bakstenen tuinmuur.

dokterswoninge vierde kwart
19de eeuw
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

145833

Psychiatrisch Centrum Sint‐Jan‐Baptist

Zelzate

Zelzate

Suikerkaai 81 (Zelzate)

Instituut met langgerekt hoofdgebouw van twee bouwlagen en haaks
erop de verschillende afdelingen en voorts afzonderlijke gebouwen en
nutsgebouwen, bouwwerken gestart in 1869 met latere
uitbreidingen.

brouwerijen,
feestzalen,
maalderijen,
mouterijen,
psychiatrische
instellingen,
sanatoria,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

derde kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum, na
WO II

145834

Café De Corner

Zelzate

Zelzate

Suikerkaai 9 (Zelzate)

Typisch interbellumgebouw met iets hoger oplopende afgekante
hoektravee en links en rechts twee traveeën en twee bouwlagen
onder plat dak, gebouwd in 1933.

cafés

interbellum

145835

Watertoren

Zelzate

Zelzate

Suikerkaai zonder nummer (Zelzate)

Cilindrische bakstenen zuil van 47 meter hoog zonder onderscheid
tussen kuipgedeelte en voet, opgetrokken in 1952.

watertorens

na WO II

145836

Hoeve Goed ter Looveren

Zelzate

Zelzate

Ter looverendreef 10‐12 (Zelzate)

Het voormalig ‘Goed ter Loven’ wordt gevormd door twee hoeven
langs de Ter looverendreef, daterend van rond 1636 en 1842.

boerenwoninge
n, dreven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
wagenhuizen,
sites met
walgracht,
hoeven met
losse
bestanddelen

tweede kwart
17de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum

145837

Boerenarbeiderswoningen

Zelzate

Zelzate

Victor Huylebroeckstraat 3 (Zelzate)

Boerenarbeidershuisjes met bijhorende stallen en voorerf met
moestuintje, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenarbeider eerste helft
19de eeuw
swoningen,
moestuinen,
stallen,
wagenhuizen

145838

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Vredekaai 10 (Zelzate)

Woning met symmetrisch opgebouwde voorgevel met twee
rondboogdeuren en brede centrale venstertravee, gebouwd in 1935
naar ontwerp van L. De Schilder.

burgerhuizen

interbellum

145839

Burgerhuis

Zelzate

Zelzate

Vredekaai 2 (Zelzate)

Woning van drie bouwlagen onder plat dak, bovenverdieping
gemarkeerd door een driezijdige erker met gesculpteerde houten
stijlen en bekronend balkon, gebouwd in 1942.

burgerhuizen

WO II

145840

Elektriciteitswerkplaats

Zelzate

Zelzate

Vredekaai 2A (Zelzate)

Onderkelderd vierkant neoclassicistisch gebouw met één hoge
bouwlaag, opgetrokken in natuursteen en kunststeen en afgedekt
met een plat dak, gebouwd in 1910.

infrastructuur
voor de
productie en
distributie van
elektriciteit en
gas

voor WO I

1695/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

eclecticisme

Lefebure Albert (Ontwerper), Van
Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

De Schilder Leon (Ontwerper)

neoclassicisme
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145841

Burgerhuizen uit het interbellum

Zelzate

Zelzate

Vredekaai 5‐6 (Zelzate)

Enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadel‐ en
plat dak met bakstenen parementen en typische
interbellumvormgeving, samen gebouwd in 1934.

burgerhuizen

interbellum

145842

Hoeve De Molenstukken

Zelzate

Zelzate

Wachtebekestraat 43 (Zelzate)

Hoeve met eenvoudig laag boerenhuis en behouden grote schuur, erf boerenwoninge voor WO I
afgesloten door twee ijzeren hekken met aan de Hooistraat hekpijler n, hekken,
hekpijlers,
met rondboognis, gebouwd in 1907.
hoeven,
schuren,
gevelniskapelle
n

145843

Hoeve

Zelzate

Zelzate

Wachtebekestraat 52‐54 (Zelzate)

In twee woningen gesplitste hoeve met voortuin, boerenhuis van vijf
traveeën onder zadeldak, gedateerd 1865, achteraan verbouwde
bakstenen schuur en stallen gedateerd 1899.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen vierde kwart
19de eeuw

145844

Boerenwoning en schuur

Zelzate

Zelzate

Wachtebekestraat 56‐58, 56A (Zelzate)

Aan de straat palend boerenhuisje met erf en achterin gelegen
voormalige schuur.

vierde kwart
schuren,
19de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

145845

Herberg

Zelzate

Zelzate

Westkade 14 (Zelzate)

Eenvoudig bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen onder pannen
dak, met vier en één traveeën, gebouwd in 1879.

cafés

145846

Winkelpand

Zelzate

Zelzate

Westkade 15 (Zelzate)

Hoekhuis met twee bouwlagen onder plat dak, afgekante hoektravee werkplaatsen,
met winkelingang, gebouwd in 1928 naar ontwerp van L. De Schilder, winkels
werkplaatsen vergroot in 1933.

interbellum

145847

Rij arbeiderswoningen

Zelzate

Zelzate

Winkelstraat 30‐60 (Zelzate)

Arbeidershuizen in eclectische stijl, aaneengesloten rij van telkens
verschillende huizen in decoratieve baksteenarchitectuur met
afwisselend lijst‐ en topgevels, gebouwd in 1910 en circa 1921.

arbeiderscités

voor WO I,
interbellum

145856

Dorpskern Elene

Zottegem

Elene

Baron Boudewijnstraat, Baron Idès della
Failleplein, Dassegemstraat, Elenestraat,
Kouterstraat, Leopold III‐straat,
Lippenhovestraat, Molenbeekstraat,
Rijkbos (Zottegem)

De dorpskern van Elene, deelgemeente van Zottegem, wordt gevormd
door de parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboorte en Sint‐Jozef en
het kerkhof waarop zich de grafkapel van de familie della Faille
bevindt.

kasseiwegen,
kerkhoven,
dorpen,
verharde
wegen, beken

145858

geheel van stadswoning en winkelhuis

Zottegem

Elene

Baron Idès della Failleplein 15‐17
(Zottegem)

Enkelhuizen, opgevat als een geheel, uit de tweede helft van de 19de stadswoningen, tweede helft
eeuw; elk met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
winkels
19de eeuw

145859

Burgerhuis

Zottegem

Elene

Baron Idès della Failleplein 2 (Zottegem)

Burgerhuis uit de 19de eeuw, van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder afgesnuit zadeldak opgesplitst in twee enkelhuizen.

145857

Stadswoning en winkelhuis

Zottegem

Elene

Baron Idès della Failleplein 9‐11
(Zottegem)

Rijhuis en hoekhuis van respectievelijk twee en vijf traveeën met twee stadswoningen, 19de eeuw
bouwlagen onder gewoon en afgesnuit zadeldak, uit de 19de eeuw. winkels

145860

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboorte Zottegem
en Sint‐Jozef

Elene

Baron Idès della Failleplein zonder
nummer (Zottegem)

Neoclassicistische kerk, in 1858‐63 gebouwd naar ontwerp van
architect Edmond de Perre‐Montigny. De plattegrond ontplooit een
ingebouwde toren, een driebeukig schip van vijf traveeën van
verschillende breedte en een koor met een rechte travee en
driezijdige sluiting, tussen twee lage sacristieën.

parochiekerken derde kwart
19de eeuw

145907

Stenen windmolen

Elene

Holleweg zonder nummer (Zottegem)

18de‐eeuwse stenen koren‐ en oliemolen van het type bovenkruier
(grondzeiler), oorspronkelijk met houten pestelroeden in gietijzeren
askop.

windmolens

Zottegem

1696/1748

burgerhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw

De Schilder Leon (Ontwerper)

eclecticisme

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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145963

Watermolen op de Molenbeek en
molenaarshuis

Zottegem

Elene

Leopold III‐straat 1 (Zottegem)

Watermolen op de Molenbeek met volledig verbouwd molenaarshuis, molenaarswoni derde kwart
18de eeuw,
gelegen in een diepte aan de straat. Bovenslagmolen met ingebouwd ngen,
tweede helft
metalen rad; het ontstaan gaat terug voor 1775. Hierbij aansluitend, watermolens
19de eeuw
recenter woonhuis van zes traveeën en anderhalve verdieping onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

145979

Grafkapel familie della Faille

Zottegem

Elene

Molenbeekstraat zonder nummer
(Zottegem)

Gotische kapel opklimmend tot de 14de eeuw, opgetrokken uit
Balegemse zandsteen in onregelmatig verband op rechthoekige
plattegrond; omringend beboomd kerkhof.

grafkapellen

146020

Gesloten hoeve

Zottegem

Elene

Rijkbos 46 (Zottegem)

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant in een bocht van de
straat. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom
trechtervormig gekasseid erf. Ten zuiden, inrijpoort opgenomen in
een dienstgebouw. Ten noordwesten, boerenwoning van het
dubbelhuistype, van zeven traveeën van verschillende breedte en één
bouwlaag

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

146021

Boerenwoning

Zottegem

Elene

Rijkbos 51 (Zottegem)

19de eeuw
Verzorgde boerenwoning van een voormalige hoeve gelegen nabij de bijgebouwen,
straat. Dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak boerenwoninge
n, hoeven
uit de 19de eeuw.

145871

Hoeve in L‐vorm

Zottegem

Erwetegem

De Vlamme 14 (Zottegem)

L‐vormige hoeve met gebouwen onder zadeldaken, toegankelijk via boerenwoninge
een ijzeren hek. Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag en n, hoeven,
stallen
aanleunende stal met houten bebording op een bakstenen stoel.

145874

Gesloten hoeve

Zottegem

Erwetegem

Engelstraat 23 (Zottegem)

Ruime gesloten hoeve, uit de 19de eeuw. Gelegen op een helling aan boerenwoninge 19de eeuw,
eerste helft
de bocht van de straat. Witgeschilderde bakstenen gebouwen onder n, hoeven
19de eeuw
lessenaars‐ en zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom
een rechthoekig erf. Overluifelde inrijpoort tussen dienstgebouwen
onder lessenaarsdaken.

145875

Pastorie Sint‐Pieters‐Bandenparochie met Zottegem
dienstgebouw en tuin

Erwetegem

Erwetegemstraat 68 (Zottegem)

Pastorie met voortuin en grote achtertuin. Dubbelhuis van twee
bouwlagen, vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat,
mechanische pannen), met klokkenruitertje, daterend uit de 19de
eeuw. Ten zuiden, bakstenen dienstgebouw van één bouwlaag en drie
traveeën onder zadeldak.

145932

Burgerhuis

Zottegem

Erwetegem

Kattenberg 4 (Zottegem)

burgerhuizen
Rijhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw, met beraapte voorgevel met verticale en
horizontale vlakke banden en schijfmotieven.

145936

Gesloten hoeve

Zottegem

Erwetegem

Klemhoutstraat 151 (Zottegem)

Vermoedelijk gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige
inrijpoort opgenomen in stalvleugel. Boerenhuiswoning van één
bouwlaag, zeven traveeën. Langsschuur tegenover het woonhuis,
gedateerd 1839 door middel van jaarankers in straatgevel.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, stallen,
gesloten
hoeven, schuren

145937

Herenhuis en langsschuur

Zottegem

Erwetegem

Klemhoutstraat 53 (Zottegem)

Herenhuis met haakse aanbouw en langsschuur in grote tuin.
Enkelhuis van twee bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de
eeuw; oorspronkelijk twee, heden drie traveeën onder schilddak.
Aanbouw van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak.
Langsschuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw met nieuwe
rondboogpoort en rechthoekige muuropeningen.

herenhuizen,
schuren

145940

Spoorwachtershuis

Zottegem

Erwetegem

Korte Hage 1 (Zottegem)

Spoorwachterhuis gelegen op een hoogte in een beboomde
omgeving. Baksteenbouw met picturaal gebruik van gele en rode
gevelsteen.

baan‐ en
seinwachterswo
ningen

1697/1748

typologie

datering

14de eeuw

eerste helft
knotbomen,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en, pastorieën

19de eeuw

tweede helft
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

stijl

gotiek

plantensoort

context

persoon
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145944

Hoeve met losse bestanddelen

Zottegem

Erwetegem

Kronegem 9 (Zottegem)

Hoevetje met losstaande bestanddelen, hoger gelegen dan de straat
en verscholen achter bomen en struiken. Bakstenen gebouwen onder
zadeldaken. Boerenwoning van één bouwlaag, acht traveeën, uit het
eerste kwart van de 19de eeuw. Ertegenover, schuurtje met
versteend vakwerk, zichtbare stijlen en ankerbalken.

boerenwoninge eerste kwart
19de eeuw
n, schuren,
hoeven met
losse
bestanddelen

145992

Boerenarbeiderswoning

Zottegem

Erwetegem

Nelekouter 18 (Zottegem)

Boerenarbeiderswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder
gebogen zadeldak, met voortuin, uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

boerenarbeider eerste helft
swoningen
19de eeuw

146015

Gesloten hoeve met pijlerkapel

Zottegem

Erwetegem

Potaardestraat 1 (Zottegem)

Gerenoveerd gesloten hoevecomplex rondom een gekasseide
binnenplaats, voorheen zogenaamd Sportershof. De oude hoeve werd
volgens het kadasterarchief volledig vernieuwd in 1885, en voorzien
van een bakhuis en kapelletje aan de straatzijde, in opdracht van de
eigenaar, burgemeester Henri Uyttersport‐Verstraeten.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

146018

Hoeve in U‐vorm

Zottegem

Erwetegem

Ragestraat 1 (Zottegem)

U‐vormige hoeve gelegen op de hoek met een doodlopende straat,
aan het kruispunt met de Eeckhoutstraat en Kattenberg. Bakstenen
gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig
erf met struiken.

derde kwart
schuren,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
stallen

146019

Gesloten hoeve

Zottegem

Erwetegem

Ragestraat 67 (Zottegem)

Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met bakstenen
gebouwen onder zadeldaken rondom een rechthoekig gebetonneerd
erf. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in stalvleugel. Ertegenover,
dwarsschuur met veldpoort. Boerenwoning van één bouwlaag en
zeven traveeën.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
gevelniskapelle
n, gesloten
hoeven

146045

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden met
kerkhof

Zottegem

Erwetegem

Sint‐Pietersplein 2 (Zottegem)

Baksteenbouw uit 1779 op zandstenen plint; natuursteen voor
hoekstenen, kroonlijst en omlijsting der muuropeningen, omringd
door een kerkhof met graftekens. De plattegrond vertoont: een
westtoren met ten noorden traptoren, driebeukig schip van vijf
traveeën, koor van twee traveeën met vlakke sluiting, ten noorden en
ten zuiden sacristie van één travee.

parochiekerken, vierde kwart
18de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en

146046

Neogotisch schoolgebouw

Zottegem

Erwetegem

Smissenhoek 103 (Zottegem)

Neogotisch schoolgebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw met onderwijsgebou vierde kwart
wen
19de eeuw,
voortuin, gelegen op een lichte helling. Bakstenen gebouw van één
eerste helft
bouwlaag met hoekrisalieten en nauwelijks gemarkeerd
20ste eeuw
middenrisaliet onder zadeldaken. Haaks klasgebouw links, uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.

146047

Klompenmakerij

Zottegem

Erwetegem

Smissenhoek 124‐126 (Zottegem)

Voormalige machinale klompenmakerij, uit het eerste kwart van de
20ste eeuw. Burelen aan voorzijde: bakstenen constructie van één à
twee bouwlagen. De werkplaatsen bevinden zich achteraan,
aansluitend bij de burelen: bakstenen gebouwen onder raekemdaken.
Ronde, met ijzeren banden versterkte fabrieksschoorsteen.

fabrieksschoors eerste helft
20ste eeuw
tenen,
kantoorgebouw
en,
klompenmakerij
en

146074

Boerenwoning

Zottegem

Erwetegem

Vierwegenstraat 10 (Zottegem)

Boerenwoning met haakse stal gelegen op een hellend terrein.

boerenwoninge
n, hoeven,
stallen

146075

Gesloten hoeve

Zottegem

Erwetegem

Wijnhuizestraat 165 (Zottegem)

boerenwoninge tweede helft
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de
19de eeuw
n, schuren,
tweede helft van de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een
gesloten hoeven
rechthoekig gekasseid erf. Ertegenover schuur met rechthoekige
veldpoort. Rechthoekige overluifelde inrijpoort tussen woonhuis en
schuur. Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën, gedateerd
1865.

1698/1748

datering

stijl
vakwerkbouw

neogotiek

plantensoort

context

persoon
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145884

Hoeve in U‐vorm

Zottegem

Godveerdegem

Gentse Steenweg 30 (Zottegem)

Verzorgde U‐vormige hoeve, uit de tweede helft van de 19de eeuw,
met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd op de drie
zijden van een gekasseid erf met siertuin. Ten noordwesten,
éénlaagse boerenwoning van vijf traveeën.

boerenwoninge tweede helft
n, hoeven
19de eeuw

145891

Dorpskern Godveerdegem

Zottegem

Godveerdegem

Groenstraat, Hostieweg, Moelde, Sint‐
Beeldbepalend in de dorpskern van Godveerdegem zijn de
Paulusplein, Tweekerkenstraat (Zottegem) parochiekerk Sint‐Paulus‐Bekering en de pastorie. Verder bestaat de
dorpskern voornamelijk uit 20ste‐eeuwse bebouwing.

parochiekerken,
pastorieën,
dorpen

145939

Hoeve in L‐vorm

Zottegem

Godveerdegem

Korenbloemstraat 2 (Zottegem)

L‐vormige hoeve, schuin ingeplant aan de straat met ommuurd,
gebetonneerd en gekasseid erf, hek en lindebomen. Ten noordoosten,
witgekalkte boerenwoning, dubbelhuistype, van zeven traveeën en
één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de
eeuw. Overluifeld houten kruisbeeld langs de weg tussen lindebomen.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
kruisen

145951

Semigesloten hoeve

Zottegem

Godveerdegem

Langestraat 42 (Zottegem)

Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw met bakstenen gebouwen
onder zadeldaken.

hoeven

145952

Semigesloten hoeve

Zottegem

Godveerdegem

Langestraat 62 (Zottegem)

Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw met bakstenen gebouwen
onder zadeldaken. Overluifeld kruisbeeld aan de straatgevel.

19de eeuw
kruisen,
boerenwoninge
n, hoeven

146044

Parochiekerk Sint‐Paulus Bekering met
kerkhof

Zottegem

Godveerdegem

Sint‐Paulusplein 2 (Zottegem)

Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een
ommuurd kerkhof met graftekens; twee treuressen voor het
westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende
bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige
romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.

parochiekerken,
geënte bomen,
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
hekpijlers

146069

Pastorie Sint‐Paulus‐Bekering met tuin

Zottegem

Godveerdegem

Tweekerkenstraat 67 (Zottegem)

De pastorie met omgevende tuin werd gebouwd in 1782 en is een
goed voorbeeld van laat‐18de‐eeuws classicisme, stijl waarin talrijke
pastorieën werden gebouwd of getransformeerd en gekenmerkt door
een met bepleistering afgewerkte eenvoudige baksteenarchitectuur.
De pastorie is een rechthoekig gebouw met verdieping en pannen
zadeldak, het geheel onderverdeeld in zeven traveeën met centrale
inkom.

vierde kwart
koetshuizen,
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
stallen,
tuinpaviljoenen,
pastorietuinen

146070

Gesloten hoeve

Zottegem

Godveerdegem

Tweekerkenstraat 79 (Zottegem)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
rechthoekig gekasseid en gebetonneerd erf. Inrijpoort opgenomen in
het noordwestelijke dienstgebouw. Ten noordoosten, éénlaags
woonhuis van het dubbelhuistype van zes traveeën onder zadeldak,
uit de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
gesloten
hoeven,
bijgebouwen

145880

Semigesloten hoeve

Zottegem

Grotenberge

Gentse Steenweg 125 (Zottegem)

Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom
een trechtervormig erf, daterend uit de 19de eeuw.
Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak. Voortuin met gietijzeren hek.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hekken,
hoeven

145881

Hoeve met losse bestanddelen

Zottegem

Grotenberge

Gentse Steenweg 139 (Zottegem)

Hoevetje met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. Ten
noordwesten, geelgeschilderde boerenwoning op grijze plint.
Enkelhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.
Links, lagere bijbouw.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven met
losse
bestanddelen

145882

Langgestrekte hoeve

Zottegem

Grotenberge

Gentse Steenweg 294 (Zottegem)

Kleine langgestrekte hoeve onder zadeldak met boerenwoning uit het langgestrekte
vierde kwart van de 18de eeuw en aanhorigheden uit de 19de eeuw. hoeven

1699/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

19de eeuw

14de eeuw,
16de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
vierde kwart
15de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw

19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

romaans,
gotiek,
neotraditioneel

Bressers Adrien (Ontwerper)
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145887

Gesloten hoeve

Zottegem

Grotenberge

Gentse Steenweg 95 (Zottegem)

Voorheen gesloten hoeve ingeplant op de hoek met de
Pardassenhoek. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd
rondom een onregelmatig geasfalteerd erf, daterend uit de 19de
eeuw. Zuidzijde deels afgesloten door middel van een muur.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
waterpompen,
gesloten hoeven

145888

Afspanning Posterij

Zottegem

Grotenberge

Gentse Steenweg 97‐99 (Zottegem)

Voormalige afspanning voor diligences, ingeplant op de hoek met de
Pardassenhoek. Gesloten hoeve met trechtervormig, gekasseid erf.
Woonhuis aan de straatzijde en deels witgekalkte dienstgebouwen op
gecementeerde of gepikte plint, daterend uit de 18de eeuw en 19de
eeuw met latere aanpassingen.

afspanningen, 19de eeuw,
boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen,
gesloten hoeven

145892

Pastorie Sint‐Pieters‐Banden en Sint‐
Berlindis met tuin

Zottegem

Grotenberge

Grotenbergestraat 162 (Zottegem)

De laat 18de‐eeuwse pastorie telt vijf traveeën en twee bouwlagen en
is gelegen tussen een voorplein en ruime beboomde tuin. De axiale as
is prominent aanwezig. Het geasfalteerd voortuintje is van de straat
afgesloten door middel van een muur met gietijzeren hek. Links en
rechts bevindt er zich een bijgebouw van één travee en één bouwlaag
onder een lessenaarsdak.

tweede helft
bijgebouwen,
18de eeuw
hekken,
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

145893

Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Lourdesgrot

Zottegem

Grotenberge

Grotstraat zonder nummer (Zottegem)

August De Rouck liet achteraan de kerk het klooster bouwen, dat in
1875 door de zusters van Sint‐Franciscus werd betrokken. Van het
klooster maakt ook een Lourdesgrot deel uit. De grot is een mooi
voorbeeld van zogenaamde cementrustiek zoals die werd toegepast
aan bedevaartplaatsen.

Mariagrotten

19de eeuw

145905

Hoeve Hof te Wassenhove

Zottegem

Grotenberge

Hof te Wassenhove 1 (Zottegem)

Heden semigesloten hoeve uit midden 19de eeuw. Bakstenen
gebouwen onder in hoogte variërende zadeldaken, gegroepeerd
rondom een vierkant gekasseid erf met centrale mestvaalt en
achtzijdige duiventoren met windwijzer. Inrijpoort met bakstenen
hekpijlers op de noordoostzijde.

boerenwoninge
n, hekpijlers,
hoeven, stallen,
vijvers,
watermolens,
mestvaalten,
duiventorens

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

146008

Hoeve in U‐vorm

Zottegem

Grotenberge

Pardassenhoek 36 (Zottegem)

U‐vormig hoevetje uit de 19de eeuw, met bakstenen gebouwen onder boerenwoninge 19de eeuw
zadeldaken, opgesteld rondom een rechthoekig geplaveid erf.
n, hoeven

146009

Kasteel Breivelde

Zottegem

Grotenberge

Parkstraat 1 (Zottegem)

Met klimop begroeid kasteel in neo‐Vlaamse‐renaissance stijl uit
1904, tegenover de kerk gelegen in een mooi glooiend park met vijver
en van de straat afgesloten door middel van een nieuwe muur;
gekanteelde bakstenen hekpijlers met gietijzeren hek. .

voor WO I
hekken,
hekpijlers,
landhuizen,
omheiningsmur
en

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

146010

Parochiekerk Sint‐Pieters‐Banden en Sint‐ Zottegem
Berlindis

Grotenberge

Parkstraat 2A (Zottegem)

De neogotische parochiekerk werd van 1848 tot 1855 opgetrokken
naar ontwerp van architect Jan‐August Clarisse en is gelegen op een
perceel met een leilindenrij.

kerkhoven,
tweede kwart
parochiekerken 19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

neogotiek

146060

Molenhof

Zottegem

Grotenberge

Stenenmolen 17 (Zottegem)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder in hoogte afwisselende
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gebetonneerd erf.
Inrijpoort opgenomen in het zuidoostelijk dienstgebouw. Ten
noordoosten, boerenwoning van het dubbelhuistype, van vijf
traveeën en één bouwlaag, daterend uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, schuren,
gesloten
hoeven,
bijgebouwen

146061

Romp van de Stenen Molen

Zottegem

Grotenberge

Stenenmolen zonder nummer (Zottegem)

Romp van een stenen koren‐ en oliemolen uit de 18de eeuw (circa
1770) van het type bovenkruier (grondzeiler).

windmolens

1700/1748

datering

derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Cardon‐Note Franci(e)s
(Ontwerper), Clarysse Jan August
(Ontwerper), Zens Mathias
(Ontwerper)
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146065

Hoeve in U‐vorm

Zottegem

Grotenberge

Ter Goten 1 (Zottegem)

Volledig aangepaste U‐vormige hoeve, opklimmend tot de 19de
eeuw.

hoeven

19de eeuw

145865

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Hal

Zottegem

Leeuwergem

Bosstraat zonder nummer (Zottegem)

Witgeschilderde bakstenen kapel op rechthoekig plan met halfronde
apsis, onder zadeldak

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

145864

Dorpskern Leeuwergem

Zottegem

Leeuwergem

Bosstraat, Gentse Steenweg, Klokfontein,
Lovertheaterdreef, Saffelstraat, Sint‐
Eligiusplein (Zottegem)

houtige
Beeldbepalende elementen in de dorpskern van Leeuwergem,
deelgemeente van Zottegem, zijn de parochiekerk Sint‐Amandus, het beplantingen,
dorpen
herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw en de pastorie.
Verder wordt de dorpskern gekenmerkt door verschillende bomen en
hagen met erfgoedwaarde.

145883

Burgerhuis

Zottegem

Leeuwergem

Gentse Steenweg 295 (Zottegem)

Burgerhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit bijgebouwen,
burgerhuizen
het eerste kwart van de 19de eeuw, met voortuin. Links, in het
verlengde van het huis, ijzeren inrijpoort. In de tuin, haakse bakstenen
aanhorigheden onder zadeldaken, uit de 19de eeuw.

eerste kwart
19de eeuw

145885

Burgerhuis

Zottegem

Leeuwergem

Gentse Steenweg 303 (Zottegem)

Dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder
zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw en het vierde kwart
van de 19de eeuw. Baksteenbouw met gecementeerde en beraapte
voorgevel op arduinen plint.

burgerhuizen

eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145886

Boerenburgerhuis

Zottegem

Leeuwergem

Gentse Steenweg 323 (Zottegem)

Boerenburgerhuis met voortuin. Dubbelhuistype met twee
bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit het eerste kwart van
de 19de eeuw. Gekasseid erf met twee haakse aanhorigheden:
witgeschilderde baksteenbouw op arduinen plint onder
aaneengesloten zadeldaken.

boerenburgerhu eerste kwart
izen, hoeven
19de eeuw

145889

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zottegem

Leeuwergem

Gentse Steenweg zonder nummer
(Zottegem)

Rechthoekige kapel onder leien zadeldak, 1886 gedateerd op een
wapensteen in de topgevel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

1701/1748

vierde kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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145924

Kasteeldomein van Leeuwergem

Zottegem

Leeuwergem

Kasteel van Leeuwergem 1 (Zottegem)

Waterkasteel in Lodewijk XV‐stijl uit 1764, toegankelijk via een dreef,
een bakstenen brug uit het interbellum en een erekoer met
flankerende dienstgebouwen. Het kasteel is uitgewerkt als een sober
en symmetrisch volume met rococo‐inslag, heeft twee bouwlagen, en
is opgebouwd uit negen traveeën bij voor‐ en achtergevel en zeven
aan de zijgevels. Het is gelegen in een omringend park met een
geometrische aanleg uit de tweede helft van de 18de eeuw,
aangevuld met een vroeg‐landschappelijk ‘Engels park’.

dreven,
spiegelvijvers,
kanalen (klein
erfgoed),
private parken,
openluchttheat
ers, bomenrijen,
parkbossen,
sfinxen,
waterbekkens,
tuinpaviljoenen,
obelisken (tuin‐
en
parkelement),
altaren,
cenotafen,
beelden,
tuinbruggen,
hekken,
hekpijlers,
bijgebouwen,
oranjeries,
hoeven,
landhuizen,
toegangsbrugge
n, kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
18de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
interbellum,
derde kwart
18de eeuw

146036

Herenhuis

Zottegem

Leeuwergem

Sint‐Eligiusplein 1 (Zottegem)

Herenhuis van het dubbelhuistype, voorheen met twee bouwlagen
van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de
eeuw. Rechts, uitgebreid met drie traveeën in de 19de eeuw. Links,
twee haakse wagenhuizen. Rechts, van het woonhuis, L‐vormige
aanhorigheid, uit de 19de eeuw. Ommuurde tuin met ijskelder.

19de eeuw,
herenhuizen,
tweede helft
ijskelders,
omheiningsmur 18de eeuw
en,
wagenhuizen,
tuinen,
bijgebouwen

146037

Pastorie Sint‐Amandusparochie met tuin

Zottegem

Leeuwergem

Sint‐Eligiusplein 3‐5 (Zottegem)

De pastorie is een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen en
Pas in 1856 werd een nieuwe pastorie opgetrokken. Het bepleisterd
bakstenen dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een
schilddak en werd gebouwd in 1856. Het pand is gelegen in een deels
ommuurde en deels omhaagde tuin. Links en rechts van het
hoofdvolume werd in 1927 een bijgebouw van één travee en één
bouwlaag onder een lessenaarsdak met trapgevel aan de straatzijde
bijgebouwd.

derde kwart
bijgebouwen,
omheiningsmur 19de eeuw,
en, pastorieën, interbellum
pastorietuinen,
afsluitingshagen

146038

Parochiekerk Sint‐Amandus met
omringend kerkhof

Zottegem

Leeuwergem

Sint‐Eligiusplein zonder nummer
(Zottegem)

Neoclassicistische kerk gelegen in omringend kerkhof met recente
breukstenen muur en haag. Van de kerk uit de 12de eeuw bleef enkel
het koor bewaard, aangepast in de 17de eeuw. De huidige kerk
dateert van 1834.

calvariebergen, 12de eeuw,
parochiekerken, tweede kwart
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en

145853

Boerenburgerhuis van voormalige hoeve

Zottegem

Oombergen

Astridstraat 11 (Zottegem)

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van
drie traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Gecementeerde en
beschilderde baksteenbouw afgelijnd door gepleisterde en
geschilderde negblokken. Rechts, lagere aanbouw onder afgewolfd
zadeldak.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen

1702/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Simoens Jan Baptist (Ontwerper)

neoclassicisme

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

145854

Gesloten hoeve

Zottegem

Oombergen

Astridstraat 54 (Zottegem)

Recente en vernieuwde bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom
een nagenoeg vierkante gekasseide binnenplaats. Ten zuidoosten,
twee rechthoekige poorten opgenomen in dienstgebouw.
Ertegenover, boerenburgerhuis uit eind 18de eeuw tot begin 19de
eeuw..

boerenburgerhu eerste kwart
19de eeuw,
izen, gesloten
vierde kwart
hoeven
18de eeuw

145943

Twee hoeven

Zottegem

Oombergen

Kottemstraat 1‐3 (Zottegem)

Twee aaneengeloten hoeven gelegen op een helling in een beboomd
landschap.

boerenwoninge 19de eeuw,
eerste kwart
n, hekken,
17de eeuw
hoeven,
schuren, stallen,
wagenhuizen

145997

Kasteelhoeve Molenhof

Zottegem

Oombergen

Oombergenstraat 23 (Zottegem)

Kasteelhoeve met losstaande gebouwen gegroepeerd rondom een
onverharde binnenplaats met tuin. Boerenwoning van het
dubbelhuistype met één bouwlaag van zes ongelijke traveeën onder
zadeldak, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw
en aangepast in de 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n,
kasteelhoeven, 17de eeuw
omheiningsmur
en, schuren,
stallen

145998

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Zottegem

Oombergen

Oombergenstraat 37 (Zottegem)

De pastorie is een dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen en
is gelegen in een deels ommuurde tuin met loverprieel en oud
bomenbestand. Anno 1731 werd de huidige pastorie opgetrokken. Ze
werd in de 19de eeuw met één bouwlaag verhoogd.

tweede kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 18de eeuw
priëlen,
omheiningsmur
en

145999

Gemeentehuis van Oombergen

Zottegem

Oombergen

Oombergenstraat 39 (Zottegem)

Baksteenbouw bestaande uit drie volumes van drie traveeën,
respectievelijk met één, twee en drie bouwlagen onder zadeldaken,
uit 1875 naar ontwerp van architect Edmond De Perre‐Montigny.

gedenktekens, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n

146000

Parochiekerk Sint‐Martinus met omgevend Zottegem
kerkhof

Oombergen

Oombergenstraat zonder nummer
(Zottegem)

De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof
met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via
een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is
het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de ‐ begin 15de eeuw werd
een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een
rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door
brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de
vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
oorlogsgedenkt
ekens,
parochiekerken

vierde kwart
14de eeuw,
eerste kwart
15de eeuw,
eerste helft
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
voor WO I,
interbellum

145946

Gesloten hoeve

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Kruiswaterplein 16 (Zottegem)

Gesloten hoeve gelegen op een hellend terrein ten oosten van de
kerk. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen),
gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf dat heden in
twee is verdeeld. Boerenwoning met kern uit de 18de eeuw met
gesmeed ijzeren dakruiter.

boerenwoninge
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

vierde kwart
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

145947

Parochiekerk Sint‐Goriks met kerkhof

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Kruiswaterplein zonder nummer
(Zottegem)

Parochiekerk gelegen op een lichte hoogte met een klein kerkhof met
graftekens en bakstenen ommuring met hekwerk. Voor het eerst
vermeld in 1172. In de vroeggotische periode werd de kerk uitgebreid
met een noordelijke zijbeuk, later met een achtkantige middentoren n
een polygonaal koor, en nog later met een noordelijke zijkapel als
soort van transeptarm; in 1579 beschadigd door de geuzen, gevolgd
door herstellingen in 1592‐1599.

parochiekerken, 12de eeuw,
hekken,
vierde kwart
kerkhoven,
16de eeuw
omheiningsmur
en

1703/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vakwerkbouw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

romaans, gotiek

gotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Vaerwyck Valentin (Ontwerper)
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145945

Dorpskern Sint‐Goriks‐Oudenhove

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Kruiswaterplein, Sint‐Goriksstraat,
De dorpskern van Sint‐Goriks‐Oudenhove, deelgemeente van
Smisstraat, Ten Bosse, Traveins (Zottegem) Zottegem, wordt gevormd door het Kruiswaterplein, een nagenoeg
driehoekig plein gelegen op een samenloop van wegen.

145948

Hoeve in U‐vorm

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Langendries 4 (Zottegem)

hoeven, stallen vierde kwart
U‐vormige hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw met
19de eeuw
vernieuwde boerenwoning; alleenstaande stal met houten bebording
op bakstenen voeling.

145949

Gesloten hoeve

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Langendries 66 (Zottegem)

Gelegen aan de Zwalmbeek tegenover een watermolen en met kapel boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, gesloten
rechts, vormt het geheel een blikvanger in het landschap.
Witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd hoeven
rondom een rechthoekig erf.

145950

Kapel te Boembeke

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Langendries zonder nummer (Zottegem)

Wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw met een opvallend
karakter door de hoogte van de constructie en de kleurrijk
uitgewerkte voorgevel.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146028

Hoeve met losse bestanddelen

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Ruiterstraat 2 (Zottegem)

Schuin ingeplante hoeve met moestuintje aan straatzijde; losstaande
bestanddelen in baksteenbouw onder zadeldaken, uit het vierde
kwart van de 19de eeuw. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in
oostelijk dienstgebouw. Boerenwoning van één bouwlaag, zeven
traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

boerenwoninge tweede helft
n, moestuinen, 19de eeuw
hoeven met
losse
bestanddelen,
bijgebouwen

146039

Ruime gesloten hoeve

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Sint‐Goriksstraat 2 (Zottegem)

Ruime gesloten hoeve met ommuurde boomgaard ten noorden,
gelegen aan de hoek met het Kruiswaterplein. Voorheen aan de
buitenzijde, witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken
opgesteld rondom een rechthoekig gekasseid erf met vaalt.
Boerenwoning van twee bouwlagen en vijf traveeën, met uitzicht uit
het eerste kwart van de 19de eeuw; gesmeed ijzeren dakruitertje.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n,
boomgaarden,
omheiningsmur
en, schuren,
mestvaalten,
gesloten hoeven

146040

Pastorie Sint‐Goriksparochie met tuin

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Sint‐Goriksstraat 4 (Zottegem)

pastorieën,
Pastorie van 1877‐1878, een pastorie van 1749 vervangend.
Dubbelhuis met voortuintje en aansluitende achtertuin; drie traveeën pastorietuinen
en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts, aanbouw onder
schilddak.

146064

Gesloten hoeve

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Ten Bosse 114 (Zottegem)

Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
rondom een gekasseid erf dat heden in twee is verdeeld door middel
van betonplaten, naar verluidt daterend van 1890.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen

146076

Hoeve Wolvenhof

Zottegem

Sint‐Goriks‐
Oudenhove

Wolvenhoek 3 (Zottegem)

Hoevecomplex vandaag samengesteld uit een in L‐vorm gebouwde
boerenwoning met stal en tegen deze stal een haaks aansluitende
dwarsschuur. In 1859 verdween drie vierde van de hoevegebouwen
ten gevolge van een brand. Het hoevecomplex kreeg een
semigesloten vierkante aanleg. In 1967 is de hoeve na sloop van twee
vleugels gereduceerd tot de huidige aanleg. Erftoegang met ijzeren
hekken tussen twee hoge gemetste hekpijlers. In de linker hekpijler
uitgespaarde korfboogvormige beeldnis afgesloten door traliewerk.

18de eeuw,
kruisen,
derde kwart
niskapellen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
schuren, stallen

1704/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

kerkhoven,
parochiekerken,
pastorieën,
dorpen,
gesloten
hoeven,
gekandelaarde
bomen,
bomenrijen,
afsluitingshagen

eerste helft
20ste eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Van de Velde Gratienne
(Ontwerper)
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145876

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

datering

stijl

Klooster Onze‐Lieve‐Vrouw van VII Weeën Zottegem

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Faliestraat 3‐5, Lilarestraat 2, 2A
(Zottegem)

Van het kloostercomplex van Onze‐Lieve‐Vrouw van VII Weeën
resteren nog de neogotische kapel, gedateerd 1889, een lagere
school, een woning en de parochiezaal Rerum Novarum van 1931
naar ontwerp van architect Ommeslagers. De kloosterkapel is
opgevat als een eenbeukig, oost‐west georiënteerd zaalkerkje van
drie traveeën diep, onder een zadeldak met dakkapellen en in het
oosten afgesloten door een een rechthoekig koor met driezijdige
koorsluiting.

kapellen
(gebouwen en
structuren),
parochiezalen,
lagere scholen

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neogotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Verhaegen Arthur (Ontwerper),
Ommeslagers (Ontwerper)

146041

Boerenburgerhuis

Zottegem

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Sint‐Hubertusplein 20 (Zottegem)

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldaken, uit eind 18de eeuw met recentere
aanhorigheden, gegroepeerd rondom een onverharde binnenplaats;
blikvanger in de noordoostelijke wand van de dorpskom. Ommuurd
voortuintje met hekje met siervazen, drie bomen ervoor.

boerenburgerhu vierde kwart
18de eeuw
izen, hekken,
hoeven,
koetshuizen,
omheiningsmur
en

146042

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw ten
Hemelopneming met kerkhof

Zottegem

Sint‐Maria‐
Oudenhove

Sint‐Hubertusplein zonder nummer
(Zottegem)

Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd
kerkhof met een grote collectie aan 19de en 20ste‐eeuwse
graftekens; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk
uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en
vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de
18de eeuw. In 1776‐1777, uitbreiding van schip met één travee.

parochiekerken, 13de eeuw,
kerkhoven,
18de eeuw,
omheiningsmur derde kwart
en, hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
calvariebergen,
perken voor oud‐
strijders

gotiek

Geirnaert Hendrik (Henri)
(Ontwerper), Pret P.‐J.
(Ontwerper), Van Assche Auguste
(Ontwerper)

145861

Parochiekerk Sint‐Andries en omgeving

Zottegem

Strijpen

Beugelstraat, Kerkhofstraat, Molenhoek,
Pastoriestraat, Rijkestraat, Strijpenplein
(Zottegem)

De parochiekerk Sint‐Andries wordt omgeven door een ommuurd
kerkhof. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich onder meer de
pastorie met pastorietuin. De parochiekerk is gelegen aan een
samenloop van straten: Beugelstraat, Molenhoek, Pastoriestraat en
Sint‐Andriessteenweg.

kerkhoven,
parochiekerken,
pastorieën,
opgaande
bomen, op
(enen) stam
gezette struiken

145867

Villa Cantaert

Zottegem

Strijpen

Bruggenhoek 1 (Zottegem)

De bouw van de villa werd omstreeks 1925 aangevat, naar een
ontwerp van architect Claessens. Het is een tweelaags gebouw,
opgetrokken in een gelige baksteen met natuursteen voor de
constructieve onderdelen. In contrast met het neoclassicistisch
geïnspireerd exterieur vertonen de interieurs een zuiver art‐decostijl.
Strakke voortuin met laag gelegen grasperk en decoratieve
inkompartijen en hekwerk. De achtertuin werd aangelegd in een
landschappelijke stijl.

interbellum
garages,
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, siertuinen,
tuinpaviljoenen,
vijvers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

art deco

Claessens André (Ontwerper)

145868

Restanten oude toren

Zottegem

Strijpen

Bruggenhoek 15 (Zottegem)

donjons
Op een figuratieve kaart van het Land van Aalst door Jacques
Horenhault, daterend van het einde van de 16de eeuw, wordt ten
noordoosten van het kasteeldomein een oude dorpsvijver afgebeeld.
In de hoek van de waterpartij wordt een torenachtige constructie
afgebeeld.

145870

Villa ontworpen door Gérald Hoge

Zottegem

Strijpen

Bruggenhoek 44 (Zottegem)

Modernistische villa, gebouwd in 1938 naar ontwerp van de Gentse
architect Gérald Hoge in opdracht van de Zottegemse textielfabrikant
Jacques Cantaert. Het ontwerp van de villa dialogeert met de
omliggende, sobere tuinaanleg van de Gentse tuinarchitect Alfons
Collumbien.

hekken, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

interbellum

modernisme

Collumbien Alfons (Ontwerper),
Hoge Gérald (Ontwerper)

145938

Kapel Sint‐Antonius‐van‐Padua

Zottegem

Strijpen

Knutsegemstraat zonder nummer
(Zottegem)

Neogotisch gebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met
rechthoekige plattegrond, vier traveeën onder zadeldak met
klokkenruiter.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

eerste helft
20ste eeuw

neogotiek

1705/1748

plantensoort

context

persoon

16de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
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145961

Ledebergstraat en omgeving

Zottegem

Strijpen

Ledeberglos, Ledebergstraat, Meerlaan,
Meire, Wolvenstraat, Wurmendries
(Zottegem)

De Ledebergstraat is een nauw en bochtig verlopend straatje dat
wordt gekenmerkt door 19de‐eeuwse en vroeg 20ste‐eeuwse
arbeiderswoningen. De straat is via het steegje Ledeberglos
verbonden met de straat Meire.

arbeiderswonin 19de eeuw,
gen, verharde voor WO I
wegen

145962

Kasteelhoeve

Zottegem

Strijpen

Leirensweg 2 (Zottegem)

Vierzijdig gesloten aanleg, zoals die op de kadasterkaart van 1822 is
voorgesteld. In de loop van de 19de eeuw werden de gebouwen
echter, met uitzondering van het woonhuis op het zuidoosten,
verbouwd en aangepast.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
molenaarswoni
ngen,
watermolens

145980

Gesloten hoeve met watermolen

Zottegem

Strijpen

Molenhoek 14 (Zottegem)

Gesloten hoeve met nog werkende watermolen, gelegen aan de
Traveinsbeek en beschaduwd door een linde. Bakstenen gebouwen
onder zadeldaken rondom een gekasseid rechthoekig erf.
Rechthoekige inrijpoort opgenomen in stalvleugel. Oud molengebouw
van twee traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde erfgevel
met overgenomen datering 1623. In de loop van de tweede helft van
de 19de eeuw kende de molen tal van uitbreidingen.

bijgebouwen,
ketelhuizen,
molenaarswoni
ngen,
watermolens,
gesloten hoeven

145981

IJsfabriek, fruit‐ en koelruimten De Looze

Zottegem

Strijpen

Molenhoek 15 (Zottegem)

Voormalige ijsfabriek, fruit‐ en koelruimten De Looze, opgericht in
1924, buiten bedrijf sedert 1966.

interbellum
gebouwen en
structuren voor
voedings‐ en
genotsmiddelen
productie

146022

Gesloten hoeve

Zottegem

Strijpen

Rijkestraat 33 (Zottegem)

Voorheen gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf en
daterend uit midden 19de eeuw. Heden blijven alleen de
boerenwoning en de dwarsvleugel ten oosten bewaard.

boerenwoninge
n,
personeelswoni
ngen, schuren,
waterpompen,
gesloten hoeven

146023

Gesloten hoeve

Zottegem

Strijpen

Rijkestraat 51 (Zottegem)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadel‐ en
lessenaarsdaken, rondom een haast L‐vormig gekasseid erf.
Boerenwoning van één bouwlaag, zeven traveeën, uit de eerste helft
van de 19de eeuw.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

146024

Gesloten hoeve

Zottegem

Strijpen

Rijkestraat 67 (Zottegem)

Gesloten hoeve gelegen op de hoek met de Kluisstraat. Bakstenen
gebouwen onder zadel‐ en lessenaarsdaken, rondom een klein
rechthoekig gekasseid erf met tuintje. Boerenhuis van één bouwlaag
en zes traveeën met een staltravee links, uit midden 19de eeuw.

boerenwoninge 19de eeuw,
voor WO I
n, hekken,
schuren,
gesloten
hoeven, stallen

146025

Sint‐Jozefkapel

Zottegem

Strijpen

Rijkestraat zonder nummer (Zottegem)

Wegkapel bij straathoek Kleie met opvallende ligging in een
straatbocht door de verheven inplanting ten opzichte van het
straatniveau. De rechthoekige wegkapel dateert volgens een
infobordje van 1958 en werd opgericht door de kerkfabriek van
Strijpen.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

146030

Gemeenteschool gedateerd 1870

Zottegem

Strijpen

Sint‐Andriessteenweg 163 (Zottegem)

Gemeenteschool gedateerd 1870 door middel van arduinen
gevelsteen rechts van deur. Bakstenen gebouw met simili‐
natuursteen voor het lijstwerk en de hoekstenen. Dubbelhuis van
twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak.

lagere scholen

derde kwart
19de eeuw

146031

Sint‐Andrieskapel met linden

Zottegem

Strijpen

Sint‐Andriessteenweg 38A (Zottegem)

Voormalig bedevaartsoord. Rechthoekig gebouw met driezijdige
sluiting, in traditionele stijl onder zadeldak, uit de 17de tot 18de
eeuw.

bedevaartkapell 17de eeuw,
en, kapelbomen 18de eeuw

146062

Pastorie Sint‐Andriesparochie met tuin

Zottegem

Strijpen

Strijpenplein 2 (Zottegem)

Neotraditioneel getint gebouw opgetrokken naar ontwerp van
architect Edmond de Perre‐Montigny in 1875. Het ontwerp toont de
pastorie met éénlaagse, haakse bijbouw links, laatstgenoemde is
heden verdwenen. Omgevende tuin

derde kwart
pastorieën,
pastorietuinen, 19de eeuw
omheiningsmur
en

1706/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

traditioneel

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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146063

Parochiekerk Sint‐Andries met kerkhof

Zottegem

Strijpen

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)

Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk
werd tweemaal vergroot met een vroeggotisch gedeelte uit de 15de
eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische
stijl heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze
werd gewijd in 1898. De kerk is omringd door een klein ommuurd
kerkhof met 20ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken, vierde kwart
19de eeuw
kerkhoven,
omheiningsmur
en, hekken,
hekpijlers

146073

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Altijddurende Zottegem
Bijstand

Strijpen

Vierschaar zonder nummer (Zottegem)

Wegkapel, naar verluidt opgericht circa 1930, datering die stilistisch betreedbare
kapellen (klein
in overeenstemming is met de kapel. Rechthoekige baksteenbouw
met driezijdige sluiting afgedekt met leien zadeldak. De voortuitgevel erfgoed)
is beklemtoond door het parement van oranjekleurige en gele
machinesteen.

145855

Hoeve Hof van Oranje

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Balegemstraat 2 (Zottegem)

Het Hof van Oranje, met resten van omwalling, is ingeplant in een
beboomde omgeving en werd reeds vermeld in de 15de eeuw. Tot
1772 stond er een klein kasteel. De hoeve bestaat uit witgekalkte
bakstenen gebouwen op gepikte plint onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt.
De arduinen latei van het voetgangersdeurtje naast de inrijpoort
draagt het jaarinschrift 1773.

boerenwoninge 19de eeuw,
derde kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
mestvaalten,
sites met
walgracht

145863

Watermolen en gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Beugelstraat 94 (Zottegem)

Watermolen, naar verluidt van 1774 en verbouwd molenaarshuis.
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen en houten dwarsschuur
gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n,
molenaarswoni
ngen, schuren,
watermolens,
gesloten hoeven

145862

Dorpskern Velzeke‐Ruddershove

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Beugelstraat, Blarenhoek, Gehuchte,
Herenput, Julius Caesarweg,
Kerklandstraat, Kerkweg,
Knutsegemstraat, Korte Munte, Kouterken,
Letterkouter, Lippenhovestraat, Molenlos,
Paddestraat, Penitentenlaan, Romeins
Plein, Sint‐Martinusplein (Zottegem)

De dorpskern van Velzeke‐Ruddershove, deelgemeente van Zottegem,
bevat onder andere de parochiekerk Sint‐Martinus, het klooster van
de Grauwe Zusters ‐ Penitenten, de hoeve Schaliënhof en
kasseiwegen.

boerenarbeider
swoningen,
boerenwoninge
n, herenhuizen,
hoeven,
kasseiwegen,
kloosters,
parochiekerken,
rusthuizen,
stadswoningen,
winkels, dorpen,
gesloten hoeven

145873

Hoeve Verkeerd Hof

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Duivelswilg 4 (Zottegem)

Voormalige abdijhoeve, gelegen in een groene omgeving.
Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.

eerste helft
abdijhoeven,
boerenwoninge 19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen

145879

Boerenarbeiderswoningen

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Gehuchte 9‐17 (Zottegem)

Lage boerenarbeiderswoningen, uit de 19de eeuw, gebouwd rondom boerenarbeider 19de eeuw
swoningen
een vierkante met gras begroeide binnenplaats. Witgekalkte
bakstenen gebouwen op gepikte plint en afgedekt met zadeldaken.

145906

Hof ter Linden

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Hof ter Linden 1 (Zottegem)

Pachthof van de abdij van Hasnon, heden semigesloten hoeve met
bakstenen gebouwen onder gewone en afgesnuite zadeldaken,
gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig, deels
gebetonneerd en gekasseid erf met siertuintje. Ten noordoosten,
éénlaagse boerenwoning van het dubbelhuistype van vijf traveeën
van verschillende breedte, opklimmend tot de 17de eeuw.

1707/1748

datering

stijl
neogotiek

interbellum

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
waterpompen,
kapellen (klein
erfgoed),
bakhuizen

traditioneel

plantensoort

context

persoon
Goethals Jules (Ontwerper)
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145941

Hoekhuis

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Korte Munte 4‐8 (Zottegem)

Hoekhuis van zeven traveeën en twee en een halve verdieping onder
schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

stadswoningen, derde kwart
winkels
19de eeuw

145942

Hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Korte Munte 5 (Zottegem)

Vermoedelijk eertijds gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant op
de hoek met het Sint‐Martinusplein nabij de parochiekerk. Deels
witgekalkte bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een
trechtervormig erf met siertuin. Inrijpoort opgenomen in het
woonhuis ten noordwesten.

boerenburgerhu 19de eeuw
izen, stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

145964

Huizenblok met gelijke stadswoningen

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Lippenhovestraat 82‐86 (Zottegem)

Huizenblok met gelijke huizen van drie traveeën en twee bouwlagen stadswoningen 20ste eeuw
onder doorlopend afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste
eeuw.

145986

Hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Mulderslos 13 (Zottegem)

Vrij imposante hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant aan de straat. Het
woonhuis en de oudere witgekalkte bakstenen dienstgebouwen op
gepikte plint onder gewone en afgesnuite zadeldaken, zijn
gegroepeerd rondom en op een rechthoekig gekasseid erf.
Overluifelde inrijpoort ten noordoosten.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen),
schuren, stallen

145987

Semigesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Mulderslos 19 (Zottegem)

Semigesloten hoeve ingeplant aan de straat. Deels witgekalkte
bakstenen gebouwen, uit de 19de en de 20ste eeuw, gegroepeerd
rondom een rechthoekig gekasseid en gebetonneerd erf.

boerenwoninge 19de eeuw,
20ste eeuw
n, hoeven,
waterpompen

145988

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Munkbosstraat 10 (Zottegem)

Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die
eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied
Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten
van het bezit van de abdij van Ninove. Hoeve met bakstenen
gebouwen op gepikte plint gegroepeerd rondom een rechthoekig
gekasseid erf met grasveld.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n,
omheiningsmur
en, stallen,
gesloten hoeven

145989

Hoeve Ferme de la sucrerie

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Munkbosstraat 12 (Zottegem)

Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die
eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied
Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten
van het bezit van de abdij van Ninove. Suikerfabriek van de 19de
eeuw. Heden semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd op de drie
zijden van een rechthoekig, deels gekasseid erf met linde‐ en
fruitbomen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
suikerraffinader
ijen

145990

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Munkbosstraat 8 (Zottegem)

Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die
eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied
Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten
van het bezit van de abdij van Ninove. Hoeve opklimmend tot de 18de
eeuw met witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder
zadeldaken en gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide
binnenplaats met centraal grasveld en bomen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
gesloten hoeven

146001

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Paddestraat 115 (Zottegem)

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken
gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Inrijpoort
opgenomen in de stalvleugel. Witgekalkt woonhuis van het
dubbelhuistype, van acht traveeën en één bouwlaag onder vrij steil
zadeldak op mooi gesneden daklijstbalkjes, uit de 18de eeuw met
latere aanpassingen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
gesloten hoeven

1708/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
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146002

Semigesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Paddestraat 15 (Zottegem)

Semigesloten hoeve met witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte
plint, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een
rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt en pomp. Inrijpoort
opgenomen in het dienstgebouw ten zuidoosten.

boerenwoninge 19de eeuw,
tweede helft
n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
waterpompen,
mestvaalten,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146003

Hof De Moriaan

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Paddestraat 154 (Zottegem)

Heden U‐vormige hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, boerenwoninge 18de eeuw
gelegen in een groene omgeving nabij de Zwalm‐ en Molenbeek, op n, hoeven
de grens met Munkzwalm. Ten westen, éénlaagse boerenwoning van
het dubbelhuistype van acht traveeën, uit de 18de eeuw.

146004

Schaliënhof

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Paddestraat 26 (Zottegem)

Bakstenen gebouwen, deels witgekalkt op grijze plint en soms belijnd
met speklagen van zandsteen onder meer ten noordwesten;
afdekking door middel van zadeldaken en gegroepeerd rondom een
rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt.

gevelniskapelle 19de eeuw,
derde kwart
n,
boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten,
duiventillen

146005

Herenhuis uit 1884

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Paddestraat 28 (Zottegem)

Herenhuis met voortuin, muur en hek. Dubbelhuis van vijf traveeën
en twee verdiepingen onder zadeldak (nok parallel aan de straat),
gedateerd 1884 op de deursluitsteen. Bepleisterde en lichtgeel
geschilderde lijstgevel op hoge arduinen plint.

hekken,
herenhuizen

146006

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Pandelaarstraat 17 (Zottegem)

Witgekalkte, gesloten hoeve op gepikte plint. Bakstenen gebouwen
onder aaneengesloten zadeldaken, gegroepeerd rondom een vierkant
gekasseid erf. Ten noordwesten, éénlaagse boerenwoning van het
dubbelhuistype van zeven traveeën, uit de tweede helft van de 18de
eeuw.

boerenwoninge tweede helft
18de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
schuren,
gesloten hoeven

146007

Semigesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Pandelaarstraat 8 (Zottegem)

Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw met deels witgekalkte
gebouwen op gepikte of grijsgeschilderde plint en gegroepeerd
rondom een rechthoekig deels gekasseid erf met mestvaalt en
bomen.

boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
mestvaalten

146011

Bejaardentehuis

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Penitentenlaan 1 (Zottegem)

Tehuis voor ouden van dagen, afhankelijk van het klooster der grauwe rusthuizen
zusters. Bakstenen huis van negen traveeën en twee bouwlagen
onder afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

146013

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Penitentenlaan 22 (Zottegem)

boerenwoninge tweede kwart
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken,
19de eeuw
n, schuren,
gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf. Datering 1835
door middel van muurankers in een dienstgebouw aan de straatzijde. gesloten hoeven

146012

Hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Penitentenlaan 2‐4 (Zottegem)

Voormalige hoeve, ingeplant op de hoek van de laan, met overluifelde boerenwoninge 19de eeuw
n, hoeven
inrijpoort in de Beugelstraat. Breedhuis van acht traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met gecementeerde straatgevel met
rechthoekige en getoogde muuropeningen, uit de 19de eeuw.

146014

Klooster van de grauwe zusters ‐
penitenten

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Penitentenlaan 3‐7 (Zottegem)

Oorspronkelijk godshuis voor behoeftige reizigers, weldra
omgevormd tot hospitaal. Verwoesting in de tweede helft van de
16de eeuw door de geuzen. Oude kloostergang opklimmend tot het
vierde kwart van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw;
latere aanpassingen; vier vleugels van twee bouwlagen onder
aaneengesloten zadeldaken (leien), gegroepeerd rondom een
rechthoekig binnenhof. Kapel in de oksel van de noordoostelijke en
zuidoostelijke vleugel .

1709/1748

godshuizen,
kloosters,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren),
ziekenhuizen

datering

vierde kwart
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
17de eeuw,
eerste helft
18de eeuw

stijl

traditioneel

plantensoort

context

persoon
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146016

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Provinciebaan 245 (Zottegem)

Het gebouw, met ommuurde voortuin en grote omhaagde lusttuin
achteraan, is de gewezen pastorie van Velzeke. De pastorie is al
enkele decennia in privébezit. De tuin achter het huis is grotendeels
grasvlakte met verscheidene bomen. Herenhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw
hekken,
pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en,
afsluitingshagen
, opgaande
bomen

146017

Gemeenteschool

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Provinciebaan 315 (Zottegem)

Voormalige gemeenteschool, ingeplant op de hoek met de
Lindestraat. Huis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak uit midden 19de eeuw.

lagere scholen

146026

Stadswoning

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Romeins Plein 9 (Zottegem)

Linker deel van een oorspronkelijk ensemble van twee stadswoningen stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
met lijstgevel van rode en grijze baksteen met boogvormige
muuropeningen uit begin 20ste eeuw.

146027

Ruddershoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Ruddershovestraat 1 (Zottegem)

Middelgrote semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder
zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met
lindeboom. Ten zuiden, witgekalkt woonhuis, op gepikte plint.
Dubbelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
uit eind 18de tot begin 19de eeuw.

hoeven,
schuren, stallen,
boerenburgerhu
izen

146029

Semigesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Schoolstraat 83 (Zottegem)

De semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken is
gegroepeerd rondom een rechthoekig deels gekasseid en
gebetonneerd erf. Aan de straatzijde, aan weerszijden van de
voordeur van de boerenwoning, bevindt zich een koppel Hollandse
linden als welkomstbomen. De boerenwoning klimt vrijwel zeker op
tot het derde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
poorten
(bijgebouwen)

146043

Parochiekerk Sint‐Martinus

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Sint‐Martinusplein zonder nummer
(Zottegem)

Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse parochiekerken 11de eeuw,
12de eeuw,
tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de‐eeuwse
13de eeuw,
westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger
15de eeuw,
romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis,
eerste kwart
een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de‐eeuwse
17de eeuw,
onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het
derde kwart
verlengde van de zuidelijke zijbeuk.
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

146059

Gesloten hoeve

Zottegem

Velzeke‐
Ruddershove

Steenbekestraat 13 (Zottegem)

Hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant aan de straat in een groene
omgeving. Witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint
afgedekt met zadeldaken en gegroepeerd rondom een rechthoekig
gekasseid erf.

145848

Tramstation

Zottegem

Zottegem

Arthur Gevaertlaan 3, 1A (Zottegem)

Voormalig typisch en nog zeer intact tramstation uit het eerste kwart tramstations
van de 20ste eeuw. Ten zuiden van het stationsterrein: bakstenen
stationsgebouw van drie traveeën, twee bouwlagen en
zolderverdieping, onder zadeldak, met aan weerszijden éénlaagse
bijbouw.

145850

Huizenrij

Zottegem

Zottegem

Arthur Scheirisstraat 1‐11 (Zottegem)

Homogene wand met bepleisterde en beschilderde panden met drie
bouwlagen en wisselend aantal traveeën.

145851

Huizenrij

Zottegem

Zottegem

Arthur Scheirisstraat 15‐27 (Zottegem)

stadswoningen vierde kwart
Homogene wand met huizen van twee en een halve bouwlaag van
19de eeuw
twee of drie traveeën onder zadeldaken, uit eind 19de eeuw. Diverse
parementen, sommige aangepast en vernieuwd.

145852

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Arthur Scheirisstraat 4‐6 (Zottegem)

Herenhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel op arduinen sokkel. Rechts aanbouw van twee bouwlagen
en drie traveeën onder plat dak.

1710/1748

datering

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

boerenwoninge 19de eeuw
n, gesloten
hoeven
eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen

herenhuizen

stijl

tweede helft
19de eeuw

romaans, gotiek

Bressers Adrien (Ontwerper),
Vaerwyck‐Suys Henri (Ontwerper)
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145849

Stadskern Zottegem

Zottegem

Zottegem

De stadskern van Zottegem situeert zich rondom de Markt waaraan
Arthur Scheirisstraat, Beggaardweg,
het stadhuis, de parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw Hemelvaart en de
Bruggenhoek, Désiré Van Den
voormalige dekenij zijn gelegen.
Bosschestraat, Elenestraat, Firmin
Bogaertstraat, Graaf van Egmontstraat,
Gustaaf Schockaertstraat, Heldenlaan,
Hoogstraat, Hospitaalstraat, Kasteelpad,
Kasteelstraat, Kazernstraat, Laurens De
Metsstraat, Markt, Meerlaan,
Molenkouter, Molenstraat, Musselystraat,
Neerhofstraat, Nieuwstraat, Noordstraat,
Sint‐Annastraat, Stationsplein,
Stationsstraat, Trapstraat, Vestenstraat,
Wolvenstraat, Zavel (Zottegem)

145869

Hoekhuis

Zottegem

Zottegem

Bruggenhoek 24 (Zottegem)

Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de burgerhuizen
tweede helft van de 19de eeuw.

145872

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw van Deinsbeke

Zottegem

Zottegem

Deinsbekestraat zonder nummer
(Zottegem)

Gebouwd circa 1930 voor een Mariabeeld dat op mysterieuze wijze in bedevaartkapell interbellum
en
de Deynsbeek zou aangespoeld zijn; druk bedevaartsoord.
Oorspronkelijk midden de weiden gelegen. Eénbeukige, neobarokke
kapel van drie traveeën met lager neoromaans getint koor en nog
lagere sacristie.

145878

Gemeenteschool

Zottegem

Zottegem

Firmin Bogaertstraat 12 (Zottegem)

Gemeenteschool van twee en een halve bouwlaag van vijf traveeën
onder schilddak, uit eind 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen
plint; sierlijke muurankers. Bouwlagen gemarkeerd door gekorniste
lijsten. Links, in het verlengde van het gebouw: poort en aangepaste
aanbouw, laatstgenoemde onder zadeldak; linker aanbouw van één
travee onder plat dak.

gedenktekens,
lagere scholen

vierde kwart
19de eeuw

145877

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Firmin Bogaertstraat 8‐10, 8A (Zottegem)

Herenhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel op hoge sokkel van arduin met second empire‐inslag.
Rechts, aanbouw van één bouwlaag met segmentboogpoort.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

145890

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Godveerdegemstraat 17 (Zottegem)

Burgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit burgerhuizen
de 19de eeuw. Baksteenbouw met beraapte, zwartgeschilderde
voorgevel op arduinen plint, verlevendigd met witgeschilderde
accenten.

1711/1748

typologie

datering

stijl

brouwerijen,
burgerhuizen,
cafés,
herenhuizen,
hotels, kastelen
(woningen),
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en,
onderwijsgebou
wen,
oorlogsgedenkt
ekens, parken,
parochiekerken,
pastorieën,
openbare
pleinen,
stadhuizen,
stadswoningen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
winkels,
ziekenhuizen,
dekenijen,
steden,
opgaande
bomen,
bomenrijen

tweede helft
19de eeuw

19de eeuw

neobarok

plantensoort

context

persoon

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

145894

Bedrijfsgebouw Sanitary Underwear
Company S.A.

Zottegem

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7 (Zottegem)

Opmerkelijk gewapend‐betonnen fabrieksgebouw, naar ontwerp van
ingenieur De Puyseleere, gedateerd 1909 en aldus een der eerste
betonconstructies van ons land. Bij dit hoofdgebouw hoort tevens een
stoommachine‐ en ketelhuis, opgetrokken volgens dezelfde
constructiemethode, en een octogonale fabrieksschouw in
betonmetselwerk, versterkt met ijzeren banden.

fabrieksschoors voor WO I
tenen,
ketelhuizen,
machinezalen,
nijverheidsgebo
uwen en
productieplaats
en, watertorens

145895

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 14 (Zottegem)

Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag en drie traveeën onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde,
witgeschilderde lijstgevel; rechts poortrisaliet voorzien van
imitatiehoekstenen en geaccentueerd door balkon met gesmeed
ijzeren balustrade op consoles.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

145896

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 16 (Zottegem)

Dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde
lijstgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

145897

Huis Ferdinand

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 18 (Zottegem)

burgerhuizen
Huis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak; centrale
dakkapel met driehoekig fronton; daterend uit de eerste helft van de
20ste eeuw. De bel‐etage wordt volledig ingenomen door een erker
onder een ijzeren balustrade.

145898

Hoekhuis

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 2 (Zottegem)

stadswoningen vierde kwart
Hoekhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw, rechts, met
19de eeuw
afgeschuinde hoektravee. Twee en een halve bouwlaag en
respectievelijk vier, één en één travee onder afgewolfd dak met twee
latere dakkapellen.

145899

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 4 (Zottegem)

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met
steile helling, uit de 19de eeuw.

145900

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 51 (Zottegem)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak, uit burgerhuizen
de eerste helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint.

145901

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 7 (Zottegem)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel bekleed met picturaal
aangewende gele en groene faiencetegels.

145902

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 89 (Zottegem)

Herenhuis van twee en een halve bouwlaag en zes traveeën onder
zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde,
witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint en horizontaliserende
imitatiebanden in benedenverdieping.

herenhuizen

vierde kwart
19de eeuw

145903

Domein Egmontkasteel

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan 92 (Zottegem)

De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een
uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de
Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de‐eeuwse
kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd
getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere
een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.

hekken,
hekpijlers,
kastelen
(woningen),
koetshuizen,
omheiningsmur
en, parken,
standbeelden,
tuinbruggen,
opgaande
bomen

16de eeuw,
18de eeuw,
tweede helft
19de eeuw

145904

Oorlogsmonument ontworpen door Jules
Vits

Zottegem

Zottegem

Heldenlaan zonder nummer (Zottegem)

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden en
burgerlijke slachtoffers van Zottegem.

interbellum
hekken,
oorlogsgedenkt
ekens

1712/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon
De Puyseleere Herbert
(Ontwerper)

eerste helft
20ste eeuw

stadswoningen 19de eeuw

eerste helft
19de eeuw

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

Vits Jules (Ontwerper)
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145908

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 10 (Zottegem)

burgerhuizen
Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel gedateerd 1781 op een
cartouche met voorts onleesbaar opschrift boven het breder getoogd
middenvenster van de tweede bouwlaag.

145909

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 20 (Zottegem)

Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de
19de eeuw.

stadswoningen, tweede helft
winkels
19de eeuw

145910

Rijhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 22 (Zottegem)

Gelijkaardig rijhuis doch met hogere derde bouwlaag. Meer
uitgewerkte stucversiering met Louis‐Philippe inslag, onder meer
voor de sluitstenen van de bel‐etagevensters en de drempelconsoles
van de hoogste verdieping. Vernieuwde

stadswoningen 19de eeuw

145911

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 26 (Zottegem)

Herenhuis van het enkelhuistype van vijf traveeën en drie bouwlagen herenhuizen
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde
en geschilderde lijstgevel op arduinen plint geleed door de cordon
vormende lekdrempels van de beneden‐ en bel‐etagevensters.

145912

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 39, 39A (Zottegem)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van baksteen,
voornamelijk witte met decoratief gebruik van blauwe voor
speklagen, geometrische motieven en hoekbanden. Op de bel‐etage,
breed middenpenant gemarkeerd door een hoge spiegel met
uitgewerkt vaas‐ en ruikermotief van faiencetegels.

winkels

eerste helft
20ste eeuw

145913

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 51 (Zottegem)

Winkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder zeer steil
zadeldak. Sierband van gestileerde bloemmotieven in entablement.

winkels

20ste eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

145914

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 61 (Zottegem)

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zolderverdieping
onder zadeldak. Eenvoudige bepleisterde en geschilderde gevel met
sobere neoclassicistische inslag, vermoedelijk uit de eerste helft van
de 19de eeuw.

winkels

eerste helft
19de eeuw

145915

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 71 (Zottegem)

Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping onder
zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met Louis‐Philippe‐inslag.
Getoogde koetspoort onder het gietijzeren hek van het ondiep bel‐
etagebalkonnetje.

herenhuizen

tweede helft
19de eeuw

145916

Brouwerij De Toekomst

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 74 (Zottegem)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde
lijstgevel op hoge sokkel van arduin. Achteraan een gekasseide
binnenkoer bevindt zich de voormalige brouwerij met voornamelijk in
1905 opgetrokken gebouwen. Aan weerszijde van de binnenkoer,
bakstenen dienstgebouwen met onder meer paardenstallen en
opslagplaatsen.

tweede helft
brouwerijen,
distilleerderijen, 19de eeuw,
fabrieksschoors voor WO I
tenen, hoeven,
opslagplaatsen,
paardenstallen,
stadswoningen

145917

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 8 (Zottegem)

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met burgerhuizen
bepleisterde en geschilderde lijstgevel met bewaarde ordonnantie op
de bovenverdieping. Rechthoekige vensters met lekdrempels van
arduin, verbonden tot cordon op derde bouwlaag.

145918

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Hoogstraat 9 (Zottegem)

Burgerhuis met opvallende lijstgevel van baksteen verrijkt met
sierankers en kleurrijke faiencesteen voor de neggen en bogen,
speklagen en friezen; middentravee uitlopend op torentje onder
schilddak met vorstkam en windwijzer.

1713/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

vierde kwart
18de eeuw

neoclassicisme

tweede helft
19de eeuw

voor WO I

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon
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145919

Brouwerij Gebroeders Crombé

Zottegem

Zottegem

Hospitaalstraat 10 (Zottegem)

Aan straatzijde, herenhuis van twee en een halve bouwlaag en drie
traveeën uit eind 19de eeuw ‐ begin 20ste eeuw. Bakstenen gebouw
met voorgevel bekleed met siergevelsteen. Van de brouwerij resteren
nog een 19de‐eeuws bakstenen gebouw onder schilddak en de
halfingebouwde ronde fabrieksschouw met vierkante basis.

vierde kwart
brouwerijen,
fabrieksschoors 19de eeuw,
voor WO I
tenen,
herenhuizen,
hoeven

145920

Overblijfsel van hospitaal

Zottegem

Zottegem

Hospitaalstraat 12 (Zottegem)

ziekenhuizen
Overblijfsel van het voormalig hospitaal. Huis met twee bouwlagen
van vijf traveeën onder zadeldak, 1662 gedateerd op de imposten van
de poort, met aanpassingen in de 19de en de 20ste eeuw.

145921

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Hospitaalstraat 30 (Zottegem)

Burgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van drie
traveeën onder schilddak. Bepleisterde en geschilderde
baksteenbouw, voorgevel en deurrisaliet afgelijnd door
imitatieblokken.

145922

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Hospitaalstraat 83 (Zottegem)

Alleenstaand herenhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen, herenhuizen
voorgevel van drie traveeën, zijgevel van vijf traveeën, onder
schilddak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde
baksteenbouw op arduinen plint.

145923

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Kapellestraat 37 (Zottegem)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.
Kleurrijke lijstgevel van baksteen op hoge sokkel van arduin, uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw. Bloemmotief met Jugendstil‐inslag
op de casementen van de borstweringen der tweede bouwlaag.

burgerhuizen

145926

Dekenij Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaartparochie

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 18 (Zottegem)

Op de plaats van de oude pastorij werd in 1852 de nieuwe dekenij
gebouwd. Het ontwerp was van bouwmeester Van Houcke. De sobere
neoclassicistische gebouw, gedateerd 1852, bestaat uit vijf traveeën
en twee bouwlagen onder een tentdak. In de voortuin staan twee
haakse bijgebouwen van één bouwlaag onder een zadeldak.

gedenktekens, derde kwart
19de eeuw
hekken,
pastorietuinen,
dekenijen

145927

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 30 (Zottegem)

Rechthoekige éénbeukige kapel van vijf traveeën met driezijdige
koorsluiting, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neogotische
baksteenbouw op afgeschuinde, gecementeerde plint, onder
zadeldak.

kapellen
(gebouwen en
structuren)

tweede helft
19de eeuw

145928

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 35 (Zottegem)

Burgerhuis met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak,
uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde voorgevel.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

145929

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 36 (Zottegem)

Leegstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Beraapte lijstgevel met
middenrisaliet.

burgerhuizen

19de eeuw

145930

Gesticht Onze‐Lieve‐Vrouw van Deinsbeke Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 55 (Zottegem)

Neogotisch complex gebouwd in 1883 naar ontwerp van de
Oudenaardse architect Alphonse Vossaert. L‐vormige bouw in
kenmerkend donkerbruin metselwerk, van twee bouwlagen onder
doorlopende steile zadeldaken met dakvensters; tijdens het
interbellum meermaals uitgebreid.

onderwijsgebou vierde kwart
wen, kapellen 19de eeuw
(gebouwen en
structuren)

145931

Rij arbeiderswoningen

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 73‐85 (Zottegem)

Rij aaneengesloten arbeiderswoningen met twee bouwlagen en twee arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw
of drie traveeën onder zadeldaken, uit begin 20ste eeuw.
Baksteenbouw op arduinen plinten. Voorgevel afgelijnd door lisenen
vanaf de tweede bouwlaag. Rechthoekige of rondboogvormige
muuropeningen.

145925

Rij arbeiderswoningen

Zottegem

Zottegem

Kasteelstraat 92‐100 (Zottegem)

Rij aaneengesloten arbeiderswoningen met drie bouwlagen en twee
of drie traveeën, onder plat dak, uit de eerste helft van de 20ste
eeuw.

1714/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
17de eeuw

burgerhuizen

19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

arbeiderswonin eerste helft
gen
20ste eeuw

neoclassicisme

Van Houcke (Ontwerper)

neogotiek

Bethune Jean‐Baptiste
(Ontwerper)

neogotiek

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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145933

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Kazernstraat 11 (Zottegem)

Burgerhuis van het enkelhuistype met drie bouwlagen van drie
traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en
geschilderde baksteenbouw. Casementen op de borstwering van de
bel‐etage en op het entablement. Centraal deurvenster met
gietijzeren balkon.

burgerhuizen

19de eeuw

145934

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Kazernstraat 27‐29 (Zottegem)

Voorheen een burgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën
onder zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde
baksteenbouw op arduinen plint.

burgerhuizen

19de eeuw

145935

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Kleine Nieuwstraat 1‐3 (Zottegem)

Herenhuis van drie bouwlagen en acht traveeën onder mansardedak herenhuizen
met twee dakkapellen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Lijstgevel versierd door middel van picturaal aangewende bakstenen.

145953

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 21 (Zottegem)

Stadswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak met gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen, uit eind
19de tot begin 20ste eeuw.

stadswoningen vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

145954

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 45 (Zottegem)

De woning werd samen met nummer 47 in 1915 gebouwd naar een
ontwerp van architect Oscar Van Cauwenberghe. Het eclectisch
getint enkelhuis telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een
pseudomansardedak.

stadswoningen WO I

145955

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 47 (Zottegem)

burgerhuizen
Het enkelhuis telt één travee en twee bouwlagen onder een
pseudomansardedak. Het betreft baksteenarchitectuur met een
provinciale art‐nouveau‐inslag, picturaal gebruik van witte baksteen
en arduin. De woning werd samen met nummer 45 in 1915 gebouwd
naar een ontwerp van architect Oscar Van Cauwenberghe.

WO I

Van Cauwenberghe Oscar
(Ontwerper)

145957

Hoekhuis gedateerd 1913

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 49 (Zottegem)

burgerhuizen
In 1913 werd voor aannemer van bouwwerken Jean‐Baptiste
Deweerdt een woning opgetrokken aan de hoek van de Laurens
Demetsstraat met de Kapellestraat. Het hoekhuis telt twee
bouwlagen en vijf traveeën, waarvan drie in de Laurens Demetsstraat,
één aan de hoek en één in de Kapellestraat. Dit hoekhuis vertoont
heel wat stijlkenmerken, karakteristiek voor de eeuwwisseling, in het
bijzonder de art‐nouveaustijl

voor WO I

Deweerdt Jean‐Baptiste
(Opdrachtgever)

145956

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 49 (Zottegem)

Het pand in de Laurens Demetsstraat nummer 49, dat tot dezelfde
eigendom behoort als het naastliggende hoekpand en in 1914 werd
opgetrokken, wordt gekenmerkt door dezelfde gevelmaterialen als
het hoekpand, maar de verdieping vertoont een meer gevarieerde
vormgeving.

burgerhuizen

WO I

145958

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 53‐55 (Zottegem)

De panden nummer 53 en 55 vormden oorspronkelijk één concept.
Het gevelparement werd polychroom aangewend: rode en gele
baksteen, respectievelijk voor het parement en voor gevelbanden,
hoekkettingen, vensterbogen en vlakke spiegels onder de kroonlijst.
Het hoekhuis dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen

vierde kwart
19de eeuw

145959

Herenhuis met bijgebouwen en tuin

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 64 (Zottegem)

Herenhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De gevel met
arduinen plint, wordt gevormd door twee risalieten van
respectievelijk twee en drie bouwlagen. Tegen de achtergevel werd
enkele jaren vóór de eeuwwisseling een annex opgetrokken. Links van
de woning bevindt zich de oprit naar de tuin met onder meer een
éénlaags gebouw dat oorspronkelijk als koetshuis en paardenstal
dienst deed.

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
koetshuizen,
paardenstallen,
siertuinen,
vijvers
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stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

Van Cauwenberghe Oscar
(Ontwerper)
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145960

Brouwerij De Klok en voorbouw

Zottegem

Zottegem

Laurens De Metsstraat 70‐74 (Zottegem)

Het complex van de brouwerijgebouwen van De Klok bestaat uit drie
volumes en is gebouwd met een betonskelet waartussen de
bakstenen gevelvlakken zijn opgetrokken. De voorbouw bestaat uit
een bakstenen gebouw van omstreeks het einde van de 19de eeuw
met links en rechts ervan een woning. Tegen de rechter woning werd
rond de eeuwwisseling een villa aangebouwd.

brouwerijen,
fabrieksschoors
tenen,
stadswoningen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed),
waterreservoirs

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I,
interbellum

145965

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Léonce Roelsstraat 11 (Zottegem)

Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder
mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Bovenverdieping gemarkeerd door sierlijk ijzeren balkon, versierde
borstwering en sgraffito in de korfboogvelden boven de vensters.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

145966

Twee stadswoningen

Zottegem

Zottegem

Léonce Roelsstraat 24‐26 (Zottegem)

stadswoningen eerste helft
Enkelhuizen, van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder
20ste eeuw
zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Met granito
beklede voorgevel gemarkeerd door verticale en horizontale banden
van witte en zwarte faiencetegels.

145967

Herenhuis Léonce Roels

Zottegem

Zottegem

Léonce Roelsstraat 7 (Zottegem)

Woonhuis van Léonce Roels met voortuintje en hekwerk.
Gedenksteen van 1916 op benedenverdieping. Herenhuis met twee
en een halve bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak en links
poorttravee onder plat dak, daterend uit de 19de eeuw.

145968

Stadhuis Zottegem

Zottegem

Zottegem

Markt 1 (Zottegem)

gedenktekens,
Stadhuis uit 1862 naar ontwerp van Emile Vanhoecke‐Peeters, zie
stadhuizen
gevelplaat met namen van toenmalig stadsbestuur en architect.
Hoekpand van het dubbelhuistype met drie bouwlagen, voorgevel van
vijf traveeën, zijgevel van drie traveeën, onder schilddak. Bepleisterde
en geschilderde baksteenbouw op arduinen plint. Gevels afgelijnd
door negblokken.

145969

Hoekhuis

Zottegem

Zottegem

Markt 12 (Zottegem)

Hoekhuis met drie bouwlagen van zeven en vijf traveeën, voorheen
onder gebogen schilddak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

145970

Hoekhuis

Zottegem

Zottegem

Markt 13 (Zottegem)

Hoekhuis van drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën, stadswoningen tweede helft
19de eeuw
uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en
geschilderde lijstgevels.

145971

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Markt 19 (Zottegem)

Drie traveeën breed huis met drie bouwlagen onder zadeldak, uit de
19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.

145972

Dekenij in rococostijl

Zottegem

Zottegem

Markt 4 (Zottegem)

Huis van het dubbelhuistype in rococostijl met twee bouwlagen van dekenijen
negen traveeën onder steil zadeldak, uit de 18de eeuw, met
bepleisterde en geschilderde baksteenbouw op gecementeerde plint.

derde kwart
18de eeuw

145973

Sint‐Jorishof

Zottegem

Zottegem

Markt 5 (Zottegem)

burgerhuizen
Burgerhuis van twee bouwlagen van acht traveeën onder zadeldak,
uit de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen
plint. Neoclassicistische deur in geriemde omlijsting van arduin onder
druiplijst.

19de eeuw

145974

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Markt 7 (Zottegem)

Burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit
de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde baksteenbouw onder
kroonlijst met tandlijst.

burgerhuizen

19de eeuw

145975

Volkshuis

Zottegem

Zottegem

Markt 8 (Zottegem)

Horecabedrijf met één travee en vier bouwlagen onder afgeknot
piramidedak met gesmeed ijzeren vorstkam, uit begin 20ste eeuw.

cafés,
volkshuizen

eerste helft
20ste eeuw

145977

Smeedijzeren gaslantaarn met houder

Zottegem

Zottegem

Markt zonder nummer (Zottegem)

De openbare verlichting door middel van gaslantaarns zou te
Zottegem na de zestiger jaren van de 19de eeuw ingevoerd zijn. De
lantaarn schuin tegenover het stadhuis is het laatst bewaarde
specimen in deze gemeente.

lantaarns

tweede helft
19de eeuw
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gedenktekens,
herenhuizen

stijl

plantensoort

context

persoon
Verloo Joseph (Ontwerper)

19de eeuw

derde kwart
19de eeuw

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

stadswoningen vierde kwart
18de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

rococo
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145976

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw
Hemelvaart

Zottegem

Zottegem

Markt zonder nummer (Zottegem)

parochiekerken 14de eeuw,
Kruiskerk gelegen ten noorden van het Marktplein. Zottegem was
tweede kwart
voorheen voor de bediening afhankelijk van Strijpen; in de 14de
18de eeuw,
eeuw, zelfstandige parochie met gotische kruiskerk; in 1564 en 1645,
tweede helft
geteisterd door brand en verwoestingen; enkel het koor en de
19de eeuw
middenbeuk bleven bewaard. Door de eeuwen meermaals aangepast
en uitgebreid.

145978

Eclectisch burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Meerlaan 38 (Zottegem)

Pittoresk eclectisch huis, geïnspireerd op een burcht, uit begin 20ste
eeuw. Rechthoekig volume onder plat dak, aflijnende overkragende
rondboogfries en halfronde arkels.

145982

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Molenstraat 20 (Zottegem)

Pittoresk diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de winkels
eeuw. Gepleisterde en geschilderde baksteenbouw, sierlijke
muurankers.

145983

Eclectisch herenhuis

Zottegem

Zottegem

Molenstraat 21 (Zottegem)

Eclectisch herenhuis van het enkelhuistype met twee bouwlagen.
Gecementeerde baksteenbouw voorzien van schijnvoegen, op
afgeschuinde pseudorustica plint.

145984

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Molenstraat 22 (Zottegem)

stadswoningen eerste helft
Stadswoning, grosso modo uitgewerkt als nummer 20. Parement
20ste eeuw
bezet met siergevelsteen, gewijzigde begane grond, uit de eerste helft
van de 20ste eeuw.

145985

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Molenstraat 24 (Zottegem)

Herenhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf
traveeën onder schilddak, uit de 19de eeuw.

19de eeuw
hekken,
herenhuizen,
omheiningsmur
en

145991

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Musselystraat 9‐10 (Zottegem)

Pittoresk dubbelhuis met twee bouwlagen, uit eind 19de tot begin
20ste eeuw. Op de hoek, inspringend deel met hoektoren van drie
bouwlagen, uitziend op een voortuintje.

burgerhuizen

145994

Brouwerij

Zottegem

Zottegem

Nieuwstraat 33 (Zottegem)

In achterbouw, voormalige brouwerij waarvan het linker deel later
tot textielatelier omgebouwd werd: de vroegere brouwerij strekte
zich uit tot achter het huidige nummer 27.

brouwerijen,
werkplaatsen

145995

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Nieuwstraat 34 (Zottegem)

Rijhuis met een smalle deurtravee naast een breder venstertravee en burgerhuizen
twee bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Baksteenarchitectuur met
verwerking van simili‐natuursteen.

145996

Herenhuis

Zottegem

Zottegem

Nieuwstraat 40 (Zottegem)

Herenhuis van het dubbelhuistype, van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met Louis Philippe‐
inslag.

146032

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Sint‐Annastraat 14 (Zottegem)

Burgerhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder lessenaarsdak, burgerhuizen
daterend uit eind 19de eeuw begin 20ste eeuw, met gecementeerde
en van schijnvoegen voorziene gevel op arduinen plint.

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

146033

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Sint‐Annastraat 19‐21 (Zottegem)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën, twee en een
halve bouwlaag onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de
eeuw. Heden verdeeld in twee woongelegenheden.

burgerhuizen,
winkels

vierde kwart
19de eeuw

146034

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Sint‐Annastraat 29‐31 (Zottegem)

Burgerhuis van twee en een halve bouwlaag en zeven traveeën onder burgerhuizen
zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met gedecapeerde
voorgevel op rustica‐plint met rechthoekige keldergaten.

vierde kwart
19de eeuw

146035

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Sint‐Annastraat 49 (Zottegem)

Burgerhuis met twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak,
daterend uit de 19de eeuw.

19de eeuw

146049

Gasthof De Zwaan

Zottegem

Zottegem

Stationsplein 11 (Zottegem)

Hoekhuis met respectievelijk twee en vier traveeën aan weerszij van hotels
de afgesnuite hoektravee, daterend uit de tweede helft van de 19de
eeuw; oorspronkelijk twee en een halve, heden vier bouwlagen onder
een afgesnuit zadeldak.

1717/1748

typologie

burgerhuizen

datering

burgerhuizen

gotiek,
neogotiek

eerste helft
20ste eeuw

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw

neoclassicisme

herenhuizen

herenhuizen

stijl

eclecticisme

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

eerste helft
20ste eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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146048

Hoekhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsplein 1‐2 (Zottegem)

Neoclassicistisch getint hoekhuis met drie traveeën aan weerszij van burgerhuizen
de afgesnuite hoektravee en twee bouwlagen onder een
pseudomansardedak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

146050

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Stationsplein 4‐5 (Zottegem)

Eertijds bepleisterd en geschilderd enkelhuis met een brede
poorttravee, drie venstertraveeën en twee en een halve bouwlaag
onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw en heden
opgesplitst in twee woningen.

stadswoningen tweede helft
19de eeuw

146051

Hoekhuis met winkelpui

Zottegem

Zottegem

Stationsplein 6, 6A (Zottegem)

Hoekhuis met vier traveeën aan weerszij van de afgesnuite
hoektravee en drie bouwlagen onder een mansardedak met
dakvensters, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Zijgevel
gemarkeerd door houten art‐nouveaugetinte winkelpui en
aansluitende bekronende erker in derde en vierde travee.

winkels

146052

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 11‐13 (Zottegem)

burgerhuizen
Burgerhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak,
daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met geschilderde en
bepleisterde lijstgevel.

146053

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 20 (Zottegem)

Huis van drie traveeën, twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, stadswoningen eerste helft
uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
20ste eeuw

146054

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 31 (Zottegem)

Huis van oorspronkelijk vier traveeën en twee en een halve bouwlaag burgerhuizen
onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met
geschilderde en bepleisterde gevel met geaccentueerde bel‐etage.

tweede helft
19de eeuw

146055

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 43 (Zottegem)

winkels
Huis van twee en een halve bouwlaag en vijf traveeën onder
zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met sierlijke houten
winkelpui.

tweede helft
19de eeuw

146056

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 45 (Zottegem)

winkels
Dubbelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder
zadeldak, uit de 19de eeuw, op arduinen plint. Gevel bekleed met gele
en groene faiencetegels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

146057

Winkelhuis

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 48 (Zottegem)

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met winkels
gevelbekleding van gele en bruine glazuurstenen. Fraaie Jugendstilpui
met deur met sierlijke waaier.

art nouveau

146058

Patisserie de la Gare

Zottegem

Zottegem

Stationsstraat 50 (Zottegem)

bakkerijen,
Huis van vier traveeën, drie bouwlagen onder doorgetrokken
zadeldak van nummer 48 en aansluitend bij laatstgenoemde omwille winkels
van gelijksoortige doch meer picturaal uitgewerkte gevelbekleding
met gele en groene glazuurstenen.

art nouveau

146066

geheel van twee stadswoningen

Zottegem

Zottegem

Trapstraat 17‐19 (Zottegem)

stadswoningen tweede helft
Dubbelhuizen opgevat als een geheel van acht traveeën en twee en
19de eeuw
een halve bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

146067

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Trapstraat 21A‐B (Zottegem)

Gecementeerd en geschilderd rijhuis van vier traveeën en drie
bouwlagen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.

146068

Burgerhuis

Zottegem

Zottegem

Trapstraat 43 (Zottegem)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder burgerhuizen
een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op hoge sokkel van arduin.

146071

Hoekpand

Zottegem

Zottegem

Van Aelbrouckstraat 15 (Zottegem)

stadswoningen vierde kwart
Afgesnuit hoekpand van twee en een halve bouwlaag en
respectievelijk vijf, één en vier traveeën onder afgewolfd dak, uit het
19de eeuw
vierde kwart van de 19de eeuw.

146072

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Van Aelbrouckstraat 9 (Zottegem)

Hoekhuis van twee bouwlagen, heden met vier traveeën aan weerszij stadswoningen tweede helft
19de eeuw
van de afgesnuite hoektravee, daterend uit de tweede helft van de
19de eeuw.

1718/1748

typologie

datering

stijl

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

stadswoningen 19de eeuw

tweede helft
19de eeuw

plantensoort

context

persoon
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146078

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Zavel 9 (Zottegem)

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, uit het
eerste kwart van de 19de eeuw. Lijstgevel van witte en groene
geglazuurde baksteen, laatstgenoemde voor muurbanden en
omlijstingen.

stadswoningen eerste kwart
19de eeuw

146077

Stadswoning

Zottegem

Zottegem

Zavel 9 (Zottegem)

Stadswoning met afgesnuite hoektravee en respectievelijk één en vijf stadswoningen eerste helft
20ste eeuw
traveeën aan weerszij van de hoektravee en drie bouwlagen onder
plat dak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel bekleed
met gele en groene glazuurtegels.

146079

Villa met omgeving

Zottegem

Zottegem

Zuidstraat 50‐52 (Zottegem)

De halfvrijstaande villa werd gebouwd in de jaren 1920 en is een
typevoorbeeld van de meer eclectisch‐gerichte stijl met een eerder
ruraal concept.

villa's
(bouwkundig
erfgoed),
villatuinen

145866

Watermolen Bostmolen en omgeving

Zottegem,
Zwalm

Roborst, Strijpen

Bostmolenstraat, Rijkestraat, Slijpstraat
(Zottegem), Biestmolenstraat,
Machelgemstraat, Zottegemsesteenweg
(Zwalm)

De watermolen Bostmolen of Machelgemmolen is gelegen aan de
Zwalm, aan de Machelgemstraat op zowat een kilometer ten
zuidoosten van de kerk van Roborst en paalt op circa 100 meter aan
de weg van Oudenaarde naar Zottegem.

brouwerijen,
hoeven,
watermolens,
schuren

146081

Goed te Bisdonk

Zulte

Machelen

Bisdonkstraat 1 (Zulte)

Hoeve met poortgebouw met doorrit en wagenhuis, woonhuis van elf
traveeën onder zadeldak opklimmend tot de 18de eeuw, smidse met
aangebouwde bakoven, stallen met overdekte mestvaalt en grote
schuur.

boerenwoninge 18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

146088

Dorpswoning

Zulte

Machelen

Dorpsstraat 34 (Zulte)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw, voortuin achter fraai ijzeren
hekwerk.

dorpswoningen, tweede helft
hekken
19de eeuw

146089

Gemeenteschool

Zulte

Machelen

Dorpsstraat 42 (Zulte)

Schoolgebouw en woning van de hoofdonderwijzer, in neoromaans
getinte baksteenarchitectuur, gebouwd in 1865 naar ontwerp van
architect E. de Perre‐Montigny.

lagere scholen, derde kwart
onderwijzerswo 19de eeuw
ningen

146090

Landhuis

Zulte

Machelen

Dorpsstraat 44 (Zulte)

Landhuis naar laat‐classicistisch patroon, vijf traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak met nokbekroning, links de voormalige
stallen en koetshuis, gebouwd circa 1850 en gelegen in boomrijke
tuin met ijskelder.

ijskelders,
koetshuizen,
stallen, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
grenspalen

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

146091

Villa ter Ide

Zulte

Machelen

Dorpsstraat 48 (Zulte)

Villa met overstekend schilddak en verhoogde begane grond
toegankelijk via buitentrap met perron, gebouwd circa 1925.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

146092

Herenhuis

Zulte

Machelen

Dorpsstraat 75 (Zulte)

Alleenstaand herenhuis achter fraaie ijzeren hekken tussen
gietijzeren zuiltjes, gebouwd in 1843 door J. Levrau.

herenhuizen

tweede kwart
19de eeuw

146094

Oorlogsmonument Machelen‐aan‐de‐Leie Zulte

Machelen

Dorpsstraat zonder nummer (Zulte)

Oorlogsmonument met vredesboom, voor de slachtoffers uit de
Eerste en Tweede Wereldoorlog, opgericht circa 1920‐1925 naar
ontwerp van Antoon Van Parys.

oorlogsgedenkt interbellum
ekens

1719/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

interbellum

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

classicisme

Van Parys Antoon (Ontwerper)
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146093

Franse militaire begraafplaats Machelen

Zulte

Machelen

Dorpsstraat zonder nummer (Zulte)

Franse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog.
De begraafplaats heeft een trapeziumvormig grondplan met twee
haaks op elkaar staande hoofdassen. De rijen graven, doorgaans
grafkruisjes, soms specifieke grafstèles voor moslims, joden en
vrijzinnigen, staan per twee, rug aan rug opgesteld. Hardstenen
gedenkkruis op een sokkel aan noordoostelijke zijde en een
gedenkmuur met sculpturen van Marguerite de Bayser‐Gratry aan
noordwestelijke zijde.

oorlogsgedenkt WO I,
ekens, hekken, interbellum
hekpijlers,
militaire
begraafplaatsen

de Bayser‐Gratry Marguerite
(Uitvoerder)

146098

Gemeentehuis van Machelen

Zulte

Machelen

Georges Jozef Imschootplein 1 (Zulte)

Gemeentehuis gebouwd circa 1896, villa van vier traveeën en twee
bouwlagen onder afgewolfd schilddak en rechts aangebouwde
vleugel voor de gemeentediensten.

gemeentehuize vierde kwart
19de eeuw
n, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

Bohez G. (Ontwerper)

146099

Parochiekerk Sint‐Michiel, Cornelius en
Ghislenus met kerkhof

Zulte

Machelen

Gildestraat 12 (Zulte)

Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen
en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na
vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw.
Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een
collectie van 20ste‐ en 21ste‐eeuwse graftekens.

parochiekerken,
kerkhoven,
hekken,
hekpijlers,
leibomen,
omheiningsmur
en

13de eeuw,
14de eeuw,
eerste helft
17de eeuw

146100

Pastorie Sint‐Michiel, Cornelius en
Ghislenusparochie

Zulte

Machelen

Gildestraat 8 (Zulte)

Ruim gebouw met twee bouwlagen, links kern van vijf traveeën
opklimmend tot de 17de eeuw en L‐vormig aangebouwd gedeelte
met de voormalige koetshuizen uit midden 19de eeuw.

hekken,
koetshuizen,
pastorieën

17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

146101

Hoeve

Zulte

Machelen

Grammenestraat 2 (Zulte)

Achter omhaagde boomgaard gelegen 19de‐eeuws hoevetje met
woonhuis, recente stallen en bakhuis.

boerenwoninge 19de eeuw
n,
boomgaarden,
hoeven, stallen,
bakhuizen

146102

Hoeve met losse bestanddelen

Zulte

Machelen

Grammenestraat 3 (Zulte)

Grote omhaagde hoeve met woonhuis van circa 1800, stallen, bakhuis boerenwoninge 19de eeuw
en overdekte mestvaalt, voornamelijk 19de‐eeuwse gebouwen.
n, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146103

Hof ter Keure

Zulte

Machelen

Grammenestraat 5 (Zulte)

18de eeuw,
Grote hoeve met losse bestanddelen, woonhuis vernieuwd in de 19de asten,
boerenwoninge 19de eeuw
eeuw, gewitte schuur en stallen uit de 18de eeuw, ast voor het
n, schuren,
drogen van cichorein en bakhuis.
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146116

Site Hostensmolen

Zulte

Machelen

Hoevestraat 10 (Zulte)

De site van de Hostensmolen situeert zich op de hoek van de Zandweg
en de Hoevestraat. Op het erf staat behalve een molenromp ook een
voormalige olieslagerij en molenaarswoning. De molenromp gaat
terug op een stellingmolen met de dubbele functie van olie‐ en
korenwindmolen.

146117

Burgerhuis

Zulte

Machelen

Hoevestraat 14 (Zulte)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van burgerhuizen,
circa 1800, rechts een voormalige vlasschuur nu schildersatelier.
schuren

1720/1748

oliefabrieken,
windmolens,
molenaarswoni
ngen

datering

derde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
interbellum
vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Bressers architectenbureau
(Ontwerper), Geirnaert Hendrik
(Henri) (Ontwerper), Simoens Jan
Baptist (Ontwerper), Raveel Roger
(Ontwerper)

Monument in Ontwikkeling
(Ontwerper)
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146118

Dorpswoning

Zulte

Machelen

Hoevestraat 4 (Zulte)

Oorspronkelijk dorpshuisje met omhaagde voortuin, onder zadeldak, dorpswoningen eerste helft
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

146121

Dorpswoning 't Biechtstoeleke

Zulte

Machelen

Karperstraat 1 (Zulte)

Dorpswoninig met voorpuntgevel, twee traveeën onder zadeldak,
opklimmend tot de 18de eeuw.

dorpswoningen 18de eeuw

146122

Burgerhuis

Zulte

Machelen

Karperstraat 13 (Zulte)

Burgerhuis met kleurige bakstenen lijstgevel en gemarkeerd
middenrisaliet onder driehoekig fronton, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

burgerhuizen

eerste helft
20ste eeuw

146134

Burgerhuis

Zulte

Machelen

Machelendorp 3, 3A (Zulte)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern uit de 18de eeuw.

burgerhuizen

18de eeuw

146135

Café Oud Gemeentehuis

Zulte

Machelen

Machelendorp 4 (Zulte)

Afspanning en herberg met vernieuwde woning met beschilderd
gecementeerd parement en aangepaste vensters, opgericht in 1772.

afspanningen,
herbergen

derde kwart
18de eeuw

146137

Kapel

Zulte

Machelen

Molenkouterstraat zonder nummer (Zulte) Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond, uit de tweede helft van betreedbare
de 19de eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

tweede helft
19de eeuw

146143

Boerenarbeiderswoningen

Zulte

Machelen

Overmeersstraat 1‐2 (Zulte)

Eind 19de‐eeuwse boerenarbeidershuisjes van samen vijf traveeën
onder zadeldak, links en rechts stallen onder lessenaarsdak en
dienstgebouwtjes in achtertuin.

146144

Goed 't Overmeersch

Zulte

Machelen

Overmeersstraat 4 (Zulte)

Hoeve met gebouwen uit de 17de eeuw, bakstenen poortgebouw met boerenwoninge 17de eeuw
duiventil onder zadeldak, boerenwoning, recentere dienstgebouwen n, poorten
(bijgebouwen),
met onder meer gewit bakhuis, ruime schuur en stallen.
schuren, stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146147

Café Statieplein

Zulte

Machelen

Posthoornstraat 41 (Zulte)

Bakstenen dubbelhuis met markerende lisenen, onder de daklijst
verbonden door baksteenfriezen, drie traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

146154

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zulte

Machelen

Vaartstraat zonder nummer (Zulte)

Gewitte bakstenen kapel met centrale rondboogdeur met waaier, van betreedbare
circa 1900.
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

146155

Heilige Maria en Heilige Jozefkapel

Zulte

Machelen

Veerstraat zonder nummer (Zulte)

Neogotische bakstenen kapel van één travee met driezijdige sluiting, betreedbare
onder zadeldak gebouwd in 1892.
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

146080

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zulte

Olsene

Bauterstraat zonder nummer (Zulte)

Door beuken beschaduwde bakstenen kapel onder zadeldak,
gedateerd 1872.

derde kwart
19de eeuw

146083

Parochiekerk Sint‐Petrus

Zulte

Olsene

Centrumstraat 4 (Zulte)

Plans voor een volledig nieuwe kerk ingediend in 1876 door architect parochiekerken na WO II
E. de Perre‐Montigny, heden neogotische kerk na vernielingen
heropgebouwd in 1950‐53.

146084

Pastorie van de Sint‐Petrusparochie

Zulte

Olsene

Centrumstraat 6 (Zulte)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
linkse en rechtse zijtravee onder lessenaarsdak, gebouwd in 1879
naar ontwerp van architect E. de Perre‐Montigny.

1721/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

boerenarbeider 19de eeuw
swoningen

cafés

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

pastorieën

tweede helft
19de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

neogotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Poppe August
(Ontwerper)
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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146085

Villa Rozenhof

Zulte

Olsene

Centrumstraat 90 (Zulte)

Villa met twee bouwlagen onder mansardedak, gelegen in ruime
aangelegde tuin met alleenstaande garage, gebouwd in 1927 naar
ontwerp van architect J. Van Lerberghe.

siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

146086

Hoeve

Zulte

Olsene

D'Hoyestraat 30 (Zulte)

Hoeve met woonhuis van zes traveeën onder zadeldak minstens
opklimmend tot 18de eeuw, aanleunende varkensstallen onder
lessenaarsdak en ten oosten 19de‐eeuwse stallen.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hoeven,
stallen,
mestvaalten

146087

Hoeve met losse bestanddelen

Zulte

Olsene

D'Hoyestraat 32 (Zulte)

Achterin gelegen hoeve met woonhuis opklimmend tot de eerste helft boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
van de 19de eeuw, ten oosten schuur met stallen en overdekte
stallen,
mestvaalt.
mestvaalten,
hoeven met
losse
bestanddelen

146104

Hoeve

Zulte

Olsene

Groeneweg 20 (Zulte)

Ver achterin gelegen hoeve met stallen en woonhuis onder hoog
zadeldak met links zijaandak met vlechtingen en rechts zijtrapgevel
met schouderstukken, opklimmend tot de 16de of 17de eeuw.

146105

Brouwerswoning

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 100 (Zulte)

brouwerswonin eerste kwart
Voormalige brouwerswoning van zes traveeën en twee bouwlagen
19de eeuw
onder zadeldak, gebouwd circa 1800, voortuin afgesloten door ijzeren gen, hekken
hekken tussen betonnen pijlertjes.

146106

Bakstenen ensemble Damberd

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 102, 106, 102A (Zulte)

herbergen,
Winkeltjes en herberg, in 1920‐22 heropgebouwd ensemble in
regionalistische stijl naar ontwerp van architect A. Poppe, drie en vier winkels
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met gemarkeerde
zijrisalieten.

interbellum

Poppe August (Ontwerper)

146107

't Landbouwershuis en De Zwaan

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 108‐110 (Zulte)

Café en café‐restaurant, regionalistisch geïnspireerd ensemble met
links tuitgevel en rechts afgesnuite hoektravee, gebouwd in 1920‐22
naar ontwerp van architect A. Poppe.

cafés,
restaurants

interbellum

Poppe August (Ontwerper)

146108

Notariswoning

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 124 (Zulte)

Notariswoning van drie + één travee en twee bouwlagen onder
schilddak, voortuin met ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes,
gebouwd circa 1885, recent aanbouwsel rechts.

notariswoninge vierde kwart
n
19de eeuw

146109

Rosmolen

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 17 (Zulte)

Vierkante bakstenen rosmolen onder tentdak en zinkplaat, gebouwd rosmolens
in 1848.

tweede kwart
19de eeuw

146110

Kasteeldomein van Olsene

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 19‐23, 19A (Zulte)

private parken,
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het
domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel boerenwoninge
n, dreven,
binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.
hekken,
hekpijlers,
hondenhokken,
ijskelders,
kasteelhoeven,
paardenstallen,
poorten
(bijgebouwen),
stallen,
toegangsbrugge
n, walgrachten,
waterkastelen,
ommuurde
moestuinen,
serpentinevijver
s

vierde kwart
18de eeuw,
eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

1722/1748

stijl

plantensoort

context

persoon
Van Lerberghe J. (Ontwerper)

boerenwoninge 16de eeuw,
17de eeuw
n, hoeven,
stallen

neogotiek, neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

Minard Louis (Ontwerper)
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146111

Kasteeltje van de familie de Borchgrave
van brouwerij Het Damberd

Zulte

Olsene

Grote Steenweg 98 (Zulte)

Neo‐Vlaamserenaissance getint gebouw van twee bouwlagen en drie landhuizen,
hekpijlers,
traveeën onder leien schilddak met rechts een torenachtige
hekken
afdekking, in zijn huidige vorm daterend van circa 1900.

voor WO I,
vierde kwart
19de eeuw

146112

Herberg Brouwershuis

Zulte

Olsene

Heirweg 12‐13 (Zulte)

Voormalige herberg, heden opgesplitst in 2 woningen van samen zes herbergen
traveeën onder overstekend zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.

18de eeuw

146113

Dorpswoningen

Zulte

Olsene

Heirweg 1A‐B (Zulte)

Woningen in regionalistische stijl, gebouwd in 1920 naar ontwerp van dorpswoningen interbellum
architect A. Poppe.

146114

Brouwerij Het Damberd

Zulte

Olsene

Heirweg 7A (Zulte)

vierde kwart
Oorspronkelijk een herberg die naar verluidt circa 1540 met brouwen brouwerijen,
begon. Huidige nog ambachtelijke brouwerijgebouwen voornamelijk brouwerswonin 19de eeuw
gen,
van circa 1880, opgericht door baron de Borchgrave.
fabrieksschoors
tenen,
mouterijen

146115

Directeurswoning met fabrieksgebouw

Zulte

Olsene

Herdersstraat 26‐30 (Zulte)

Villa in omhaagde tuin met poortgebouw, opgetrokken in de
cottagestijl van de jaren 1920, achteraan fabrieksgebouw, betonnen
skeletbouw met baksteenvulling, van circa 1926.

146119

Hoeve met losse bestanddelen

Zulte

Olsene

Houtstraat 87 (Zulte)

Deels omhaagde hoeve met stallen en woonhuis van vier traveeën en boerenwoninge eerste helft
20ste eeuw
n, hekken,
één hoge bouwlaag onder zadeldak, erf afgesloten door ijzeren hek
stallen,
tussen twee linden.
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen,
welkomstbome
n

146123

Bedevaartsoord Olsene Rotse

Zulte

Olsene

Kasteelstraat zonder nummer (Zulte)

Bedevaartsoord uit imitatierots in cementmortel met een
trapeziumvormige opbouw, ingewijd in 1876, gesitueerd op een
driehoekig pleintje omsloten door bomen en betonnen paaltjes.

Mariagrotten

vierde kwart
19de eeuw

146124

Klein Kasteeltje

Zulte

Olsene

Kerkstraat 25 (Zulte)

Rechthoekig landhuis met voorgevel naar het zuiden en
toegangsbruggen in as van centrale voor‐ en achterdeur, dubbelhuis
van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd
circa 1800.

villa's
(bouwkundig
erfgoed), sites
met walgracht,
boogbruggen

vierde kwart
18de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

146125

Brouwerij‐stokerij Meheus met woonhuis

Zulte

Olsene

Kerkstraat 36 (Zulte)

Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, links een
bijgebouwtje als verbinding naar het stokerijgebouw, nu met
verbouwde top en nieuwbouw achteraan.

tweede helft
brouwerijen,
distilleerderijen, 19de eeuw
herenhuizen,
parken

146126

Kasteel Meheus

Zulte

Olsene

Kerkstraat 39 (Zulte)

Neoclassicistisch landhuis gebouwd in 1853, voormalig koetshuis en
stallen vernieuwd circa 1910, gelegen in omringend park.

derde kwart
dreven,
19de eeuw
koetshuizen,
stallen,
veranda's, villa's
(bouwkundig
erfgoed),
kapellen (klein
erfgoed)

146127

Stokerij Van Ooteghem

Zulte

Olsene

Kerkstraat 66 (Zulte)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
ertegenover stallen met één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend
tot de eerste helft van de 19de eeuw.

burgerhuizen, eerste helft
distilleerderijen, 19de eeuw
stallen

1723/1748

typologie

datering

stijl

regionalisme

gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
directeurswonin
gen

neoclassicisme

plantensoort

context

persoon

Poppe August (Ontwerper)
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146128

Burgerhuis

Zulte

Olsene

Kerkstraat 9 (Zulte)

Burgerhuis achter omhaagde voortuin, vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw,
rechts inspringende later toegevoegde travee.

burgerhuizen

tweede helft
19de eeuw

146129

Kapel Ter Zwiekeswal

Zulte

Olsene

Kerkstraat zonder nummer (Zulte)

Bakstenen kapel met voor‐ en achtertuitgevel, onder zadeldak,
gedateerd 1825.

kasseiwegen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

tweede kwart
19de eeuw

146140

Dorpswoning

Zulte

Olsene

Oliebergstraat 14 (Zulte)

dorpswoningen derde kwart
Alleenstaande dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen
19de eeuw
onder schilddak met omlopende geprofileerde daklijst, gebouwd circa
1870.

146145

't Goed te Pereboom

Zulte

Olsene

Pereboomstraat 11 (Zulte)

Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van zes traveeën
onder zadeldak, in zijn huidige vorm vermoedelijk uit de 18de eeuw,
stallen ten oosten en ten zuiden.

146146

Boerenwoning

Zulte

Olsene

Ponteputstraat 14 (Zulte)

Boerenwoning van vier + twee traveeën onder zadeldak, uit de eerste boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hoeven,
helft van de 19de eeuw, achteraan bakhuis van het samengestelde
stallen,
type.
bakhuizen

146152

Hoeve

Zulte

Olsene

Terwallenstraat 1 (Zulte)

boerenwoninge 18de eeuw
Hoeve met langgestrekte vleugel met stallen, woonhuis en berging
onder verspringend zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, n,
duivenverblijve
midden op het erf stallen met duivenhok en bakhuis.
n, hekken,
hoeven, stallen,
mestvaalten,
bakhuizen

146153

Hoeve

Zulte

Olsene

Terwallenstraat 9 (Zulte)

Hoeve met voormalig woonhuis en stal van zes + vier traveeën onder boerenwoninge 19de eeuw
zadeldak, ten oosten schuur met jaarsteen 1859.
n, schuren,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

146082

Hof te Boelake

Zulte

Zulte

Boelakendreef 29 (Zulte)

Eertijds omgrachte hoevesite met losse bestanddelen met in kern
17de‐ en 18de‐eeuwse gebouwen, ruim erf met achterin gelegen
woonhuis, een dwarsschuur met stal en wagenhuis en recente stallen
rondom een ingebouwd bakhuis.

146095

Hoeve met losse bestanddelen

Zulte

Zulte

Drogenboomstraat 80 (Zulte)

boerenwoninge 17de eeuw,
Hoeve met woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, stallen en
18de eeuw
bakhuis van het samengestelde type, opklimmend tot de 17de of 18de n,
boomgaarden,
eeuw.
stallen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

1724/1748

boerenwoninge 18de eeuw
n, stallen,
hoeven met
losse
bestanddelen

boerenwoninge 18de eeuw,
tweede kwart
n, hekken,
17de eeuw
hekpijlers,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
poelen,
walgrachten,
hoeven met
losse
bestanddelen,
knotbomen

stijl

plantensoort

context

persoon
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146096

Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje

Zulte

Zulte

Drogenboomstraat zonder nummer (Zulte) Bakstenen wegkapelletje onder zadeldak, nis met Onze‐Lieve‐
Vrouwebeeldje achter glas en bekronend kruis.

146097

Parochiekerk Sint‐Petrus en Paulus

Zulte

Zulte

Gaston Martensplein zonder nummer
(Zulte)

Grotendeels neogotische kerk met vier beuken van vier traveeën en parochiekerken interbellum
een transept met kruisingstoren op vierkante aanzet, heropgebouwd
in 1923‐ 1925 volgens plan van 1913 naar ontwerp van architect J.
Goethals.

146120

Hof ter Haeghen

Zulte

Zulte

Kapellestraat 191 (Zulte)

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, woonhuis vernieuwd boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n,
midden 19de eeuw, L‐vorm gebouwde bakstenen schuur en
distilleerderijen, derde kwart
wagenhuis, stallen en bakhuis, toegankelijk via populierendreef.
19de eeuw
dreven,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146130

Hoeve Goed ter Hellen

Zulte

Zulte

Kraaidreef 21 (Zulte)

Hoeve met losse bestanddelen, lange boerenwoning met stallen,
grote schuur met wagenhuis en stallen en bakhuis met binnenin 1773
gedateerde haardbalk, toegangshek tussen pijlers met links
ingemetste nis.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gevelniskapelle
n, hoeven met
losse
bestanddelen

146131

Kasteel Te Lake

Zulte

Zulte

Leie Linkeroever 37 (Zulte)

Classicistisch kasteel met koetshuis en bijgebouw, gebouwd in 1748,
kasteel met vleugeldeur in rococostijl geplaatst na 1889, gelegen
binnen een vijfhoekige omgrachting, toegankelijk via een brug.

bruggen,
dreven,
heiligenbeelden
, hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
personeelswoni
ngen, stallen,
zuivelfabrieken,
grachten
(infrastructuur)

146132

Goed ten Heede

Zulte

Zulte

Limnanderdreef 44, 48 (Zulte)

boerenwoninge 18de eeuw,
Hoeve met losse bestanddelen, woonhuis binnenin gedateerd 1783
eerste helft
en paardenstallen met aanpassingen uit begin 20ste eeuw, bakhuis en n,
paardenstallen, 20ste eeuw
tot woning omgevormde vroegere schuur ten zuiden.
schuren,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146133

Lederfabriek Altan

Zulte

Zulte

Looierijstraat 134 (Zulte)

Site van leerlooierij Altan, met haaks op de straat ingeplant woonhuis, burgerhuizen,
in 1900 verbouwd tot burgerhuis met twee bouwlagen onder pannen leerlooierijen
tentdak, de parallel ingeplante bedrijfsgebouwen dateren
grotendeels van 1921. Interieur met behouden machines voor het
hele looiproces van ontharen van de huiden tot finishen van het leder.

1725/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

pijlerkapellen

tweede kwart
18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw,
vanaf 1975

vierde kwart
19de eeuw,
interbellum

neogotiek

Goethals Jules (Ontwerper)

rococo,
classicisme

Govaerts Willem (Ontwerper),
Versele Alexis (Ontwerper)
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146136

Manege de Ribaucourt

Zulte

Zulte

Moerbeekstraat 86, zonder nummer
(Zulte)

Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, burgerhuizen, voor WO I
maneges,
watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa
paardenstallen,
1900.
watertorens

146138

Villa

Zulte

Zulte

Oeselgemstraat 37 (Zulte)

Seniorie ingericht in een villa gebouwd in 1937 naar ontwerp van
architect J. Hebbelynck, gelegen achterin grote omhaagde tuin met
ijzeren hek.

rusthuizen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

146139

Villa des Roses

Zulte

Zulte

Oeselgemstraat 78 (Zulte)

Grote villa in cottagestijl gebouwd in 1912 en uitgebreid in 1929.

interbellum,
villa's
voor WO I
(bouwkundig
erfgoed),
tuinpaviljoenen,
siertuinen,
rusthuizen,
duivenverblijve
n

146141

Lompenfabriek Desmet

Zulte

Zulte

Olsenestraat 27‐29 (Zulte)

Fabrieksgebouw van baksteen en beton en conciërgewoning van twee gebouwen voor interbellum
textiel‐ en
traveeën en één bouwlaag onder hoog overstekend zadeldak,
lederwarenprod
opgericht in 1926.
uctie,
conciërgewonin
gen

146142

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ten Dale met
kapelhof, ommegang en lindes

Zulte

Zulte

Oude Weg 189 (Zulte)

Bedevaartkapel met behouden neogotisch gedeelte gebouwd in 1871
en toegevoegde moderne zijportalen en schip van 1960 naar ontwerp
van architect W. Saverys, omringende lindebomen en ommegang
gewijd in 1954.

bedevaartkapell derde kwart
19de eeuw, na
en,
ommegangen, WO II
kapelbomen,
opgaande
bomen

146148

Villa

Zulte

Zulte

Staatsbaan 19 (Zulte)

Villa in decoratieve baksteenarchitectuur met speelse, grilige
vormgeving, gebouwd circa 1920.

belvedères,
siertuinen,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

146149

Kasteel Lindenberg

Zulte

Zulte

Staatsbaan 20‐22 (Zulte)

Landhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak
met dakkapel en oculi, gebouwd circa 1873 en gelegen in omhaagde
tuin met hek in as van voordeur.

hagen, hekken, derde kwart
19de eeuw
landhuizen,
stallen

146150

Villa Vogelzang

Zulte

Zulte

Staatsbaan 245 (Zulte)

Monumentale villa in neo‐Vlaamserenaissance‐stijl, gebouwd in 1911 villa's
naar ontwerp van de Lokerse architect H. Vanden Broucke.
(bouwkundig
erfgoed),
veranda's

voor WO I

146151

Villa De Warande

Zulte

Zulte

Staatsbaan 29 (Zulte)

Villa op grillige plattegrond, gekenmerkt door trapezoïdale erkers en villa's
achthoekige toren met belvedère en naaldspitsbekroning, gebouwd (bouwkundig
erfgoed)
circa 1928.

interbellum

146156

Villa Salomé

Zulte

Zulte

Waregemstraat 72 (Zulte)

Imposante villa in Engelse cottagestijl met beschilderde bakstenen
onderbouw en bovenverdieping in imitatievakwerk, gebouwd in
1912.

voor WO I
hekken,
hekpijlers, villa's
(bouwkundig
erfgoed)

146164

Raesveldhoeve

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 26 (Zwalm)

Grote bakstenen hoeve van het gesloten type, vermoedelijk uit de
18de eeuw en volgens kadasterarchief heropgebouwd in het derde
kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen, gesloten
hoeven

146165

Dorpswoning

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 34 (Zwalm)

Bakstenen dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw
zadeldak met aansluitend gewit bijgebouwtje van drie traveeën en
één bouwlaag. Gedeeltelijk bewaard jaartalanker van 184?.

1726/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

interbellum

context

persoon

Hebbelynck Jean (Ontwerper)

cottagestijl

neogotiek

Tilia

Dheedene Georges (Ontwerper),
Saverys Willy (Ontwerper)

interbellum

neo‐
Vlaamserenaiss
ance‐stijl

cottagestijl

Vanden Broucke Henri
(Ontwerper)
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146166

Hoeve met losse bestanddelen

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 36 (Zwalm)

Hoeve met boerenhuis, voormalige smidse en stallen, oudste
gedeelten uit de 18de eeuw, aangepast en uitgebreid in de tweede
helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

boerenwoninge
n, smidsen,
stallen, hoeven
met losse
bestanddelen

18de eeuw,
20ste eeuw,
tweede helft
19de eeuw

146167

Boerenwoning en poortgebouw van Hoeve Zwalm
Ter Hoede

Beerlegem

Beerlegemsebaan 42, 42/1 (Zwalm)

Voormalige hoeve met woonhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen en rechts aansluitend poortgebouw onder zadeldak met
dakruitertje, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

tweede helft
poorten
(bijgebouwen), 19de eeuw
gevelniskapelle
n,
boerenwoninge
n, hoeven

146168

Café In de brugge

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 49 (Zwalm)

cafés, stallen
Gebouwencomplex met rood‐witte luiken, de kasteelkleuren van
graaf d'Ursel, bijgebouwde woning met jaartalankers 1907, links
dienstgebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Voorheen café
"In de brugge" of "Au Pont", gelegen aan de brug over de
Munkbosbeek, reeds aldus bekend in het tweede kwart van de 19de
eeuw.

146169

Parochiekerk Sint‐Andreas

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 53 (Zwalm)

Eenbeukige kruiskerk opgetrokken uit baksteen met
imitatiezandsteen, ten westen toren aansluitend bij het koor,
opgetrokken uit bak‐ en zandsteen en gedateerd 1641, gelegen
binnen een klein ommuurd kerkhof.

hekken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

146170

Gemeentehuis van Beerlegem en café De
Klokke

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 55 (Zwalm)

Naast de kerk gelegen woning van vijf traveeën en één bouwlaag
onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw, links aansluitend
dienstgebouw en achteraan op erf, twee dienstgebouwen uit de
tweede helft van de 19de eeuw.

18de eeuw,
bijgebouwen,
tweede helft
cafés,
gemeentehuize 19de eeuw
n

146171

Pastorie Sint‐Andreasparochie met tuin

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 61 (Zwalm)

Pastorie gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw bij de Sint‐
Andreaskerk naar ontwerp van E. de Perre‐Montigny. Herenhuis van
vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, aansluitende
ommuurde moes‐ en bloementuinen, gelegen in een omringende
ommuurde pastorietuin.

derde kwart
hekken,
afsluitingshagen 19de eeuw
, ommuurde
moestuinen,
herenhuizen,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en, pastorieën

146172

Burgerhuis

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 62 (Zwalm)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
beraapt dienstgebouwtje gelegen in het voortuintje met van ijzeren
afsluiting, vermoedelijk daterend van 1882.

burgerhuizen,
hekken

146173

Gesloten hoeve

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 64 (Zwalm)

Gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en afzonderlijke
bedrijfsgebouwen ten zuiden en ten oosten, uit de 18de en 19de
eeuw, voortuin aan de straat afgesloten door muur met ijzeren hek.

boerenwoninge 18de eeuw,
19de eeuw
n, hekken,
omheiningsmur
en, schuren,
stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten,
gesloten hoeven

146174

Brouwershuis van brouwerij De Geyter

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 66/1 (Zwalm)

vierde kwart
brouwerijen,
Herenhuis van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd in 1884 en aangepast in de jaren 1950, links oude brouwerswonin 19de eeuw, na
WO II
gen,
bedrijfsgebouwen met gecementeerde straatgevels.
herenhuizen

1727/1748

stijl

plantensoort

context

persoon

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

tweede kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

Bressers Adrien (Ontwerper),
Goethals Jules (Ontwerper)

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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146175

Hoeve

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan 8 (Zwalm)

Voormalig hoevetje met zijdelings op de straat ingeplant boerenhuis
van vier traveeën met aansluitende stal onder doorlopend zadeldak.
Woonhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw of begin 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste kwart
n, hoeven,
19de eeuw
stallen

146176

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw

Zwalm

Beerlegem

Beerlegemsebaan zonder nummer (Zwalm) Grote bakstenen wegkapel met tuitgevel van rode en zwarte baksteen betreedbare
afgelijnd door boogfries en bekroond door stenen kruis, gebouwd in kapellen (klein
erfgoed)
1866.

146263

Boswachterswoning

Zwalm

Beerlegem

Kasteeldreef 1 (Zwalm)

Voormalig boswachtershuis bij het kasteel, woning van zes traveeën
onder zadeldak, minstens uit begin 19de eeuw.

boswachterswo eerste kwart
ningen
19de eeuw

146264

Klooster van de Zusters van Liefde en
pensionaat, heden Mariaheem

Zwalm

Beerlegem

Kasteeldreef 2 (Zwalm)

Gebouwencomplex ingeplant achter de kerk, de nog bestaande
schoolgebouwen dateren uit de jaren 1880 en 1890 en werden
gebouwd door architect E. Van Hoecke‐Peeters.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
secundair
onderwijs,
ijskelders,
internaten,
kloosters,
lagere scholen,
Mariabeelden,
Mariagrotten,
onderwijsgebou
wen, kapellen
(gebouwen en
structuren)

1728/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

neobarok

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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146265

Kasteeldomein van Beerlegem

Zwalm

Beerlegem

Kasteeldreef 3‐4, 8 (Zwalm)

Kasteeldomein van Beerlegem van circa 60 hectare, gelegen in de
vallei van de Munkbosbeek, vermoedelijke teruggaand tot een
middeleeuwse site met walgrachten. Omgracht voorhof met
smeedijzeren inrijhekken van 1860‐61 en dienstgebouwen uit 1773
en 1788. Kasteel gelegen binnen een brede rechthoekige omgrachting
uitgebreid tot rechthoekige vijver, axiaal verbonden met het voorhof
door een stenen brug. Bouw van een nieuw kasteel circa 1730 en
verbouwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect O.
Geerling in 1872‐76. Kasteel en bijgebouwen na oorlogsschade
hersteld onder leiding van architect M. Vossaert. Deels omhaagd park
met omgrachtingen, vijvers en fonteinen, heraangelegd tussen 1814
en 1830, ten noorden van het kasteel in geometrische stijl met
ganzenvoet en toegangsdreef en ten zuiden in landschappelijke stijl
met lemen "kluizenaarswoning" en vista in zuidoostelijke richting
over de Munkbosbeek en een licht glooiende weide. Ten westen
ijskelder van 1843.

private parken,
bronnen,
bruggen,
conciërgewonin
gen, fonteinen,
hekken,
hekpijlers,
ijskelders,
kasseiwegen,
kasteelhoeven,
kluizen,
koetshuizen,
landhuizen,
moestuinen,
omheiningsmur
en,
paardenstallen,
personeelswoni
ngen,
schandpalen,
serres, stallen,
tuinbruggen,
vijvers, kapellen
(gebouwen en
structuren),
grachten
(infrastructuur),
afsluitingshagen
,
welkomstbome
n, dreven,
ganzenvoeten

17de eeuw,
19de eeuw,
tweede kwart
18de eeuw,
tweede helft
18de eeuw

vakwerkbouw,
classicisme,
neoclassicisme

Tilia
platyphyllos,
Liriodendron
tulipifera, Acer
saccharinum,
Pyrus salicifolia,
Fagus sylvatica
'Bornyensis',
Acer
pseudoplatanus,
Ailanthus
altissima, Fagus
sylvatica
'Atropunicea',
Tilia tomentosa
'Pendula',
Quercus robur,
Carpinus
betulus, Populus
canadensis (x),
Platanus
hispanica (x),
Castanea sativa,
Catalpa

146266

Hovenierswoning bij kasteel van
Beerlegem

Zwalm

Beerlegem

Kasteeldreef 4 (Zwalm)

Woning van zes traveeën onder zadeldak, gedateerd 1809, achteraan hovenierswonin eerste kwart
bakhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.
gen, bakhuizen 19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

146380

Semi‐gesloten hoeve

Zwalm

Beerlegem

Zavelputstraat 17 (Zwalm)

Voorheen horend bij de verdwenen windmolen, heropgebouwd in
1857, binnenerf omsloten door bakstenen hoevegebouwe en
afgesloten door ijzeren inrijhek, alleenstaande schuur uit eind 19de
eeuw.

146208

Dorpswoning

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 1 (Zwalm)

In straatbocht gelegen, klein dorpshuis onder zadeldak, uit de tweede dorpswoningen tweede helft
helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

146209

Parochiekerk Sint‐Pietersbanden

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)

Neoclassicistische kerk gebouwd in 1840‐46 met behoud van de
sacristie van 1758‐63, noordelijke toevoeging in 1864 en koor
heropgebouwd in 1872, gelegen in kerkhof met deels bakstenen
ommuring.

1729/1748

context

persoon
Geerling Otto (Ontwerper),
Vossaert Maurice (Ontwerper)

derde kwart
bakhuizen,
boerenwoninge 19de eeuw
n, hagen,
hekken,
hekpijlers,
hoeven,
kasseiwegen,
moestuinen,
molenaarswoni
ngen, schuren

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
Mariagrotten

derde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

neoclassicisme

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper), Van Melckebeke Ch.
(Ontwerper), Vereecken Petrus‐
Joannes (Ontwerper)
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146210
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korte beschrijving
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Brouwerij De Wever met brouwerswoning Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 11‐13 (Zwalm)

Brouwershuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gedateerd 1877, met erachter gelegen brouwerij.

vierde kwart
bottelarijen,
19de eeuw
brouwerijen,
brouwerswonin
gen, hekpijlers

146211

Hoeve, later gemeentehuis en café Oud
Gemeentehuis

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 12 (Zwalm)

boerenwoninge 18de eeuw,
Aan de straat gelegen woning van elf traveeën onder pannendak,
eerste kwart
vermoedelijk uit de 18de of begin 19de eeuw, haakse aanbouwsels en n, hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
afzonderlijk wagenhuis uit begin 20ste eeuw.
wagenhuizen

146212

Hoeve

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 14 (Zwalm)

Voormalige hoeve, eertijds ook bakkerij en maalderij, beeldbepalende bakkerijen,
hoeven,
inplanting met dienstgebouw aan de straat en achterin gelegen
maalderijen
woonhuis.

146213

Dorpscafés In de Smis en In de Ploeg

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 17‐19 (Zwalm)

Voormalige cafés, woningen van respectievelijk anderhalve en één
bouwlaag met getoogde vensters, uit begin 20ste eeuw.

cafés

eerste helft
20ste eeuw

146214

Hoeve en smidse

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 21 (Zwalm)

Onderkelderd boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en verbouwd
circa 1881, ten westen een bedrijfsgebouw en ten noordoosten een
dwarsschuur, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

aalpompen,
aardappelkelder
s,
boerenwoninge
n,
duivenverblijve
n,
gemakhuisjes,
kippenhokken,
schuren,
smidsen,
stallen,
zonnewijzers,
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

eerste helft
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

146215

Hoeve 't Verbrand Hof

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 24 (Zwalm)

hoeven met
Hoeve met losse bestanddelen, volgens kaart van 1646 met U‐
vormige opstelling, oud boerenhuis deels bewaard, deels verbouwd in losse
bestanddelen
1935.

146216

Boerenwoning

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 25 (Zwalm)

Schuin ingeplant boerenhuis, vermoedelijk opklimmend tot de
tweede helft van de 18de eeuw, vergroot met oostelijke travee in de
loop van de 19de eeuw.

146217

Klooster en lagere en bewaarschool

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 4 (Zwalm)

kleuterscholen, voor WO I
Kloostergebouw in neogotische stijl van twee traveeën en twee
kloosters,
bouwlagen onder zadeldak, erachter aanpalend schoolgebouw van
tien traveeën met drie klaslokalen onder zadeldak, school opgericht in lagere scholen
1909, klooster gebouwd in 1910 en bewaarklas toegevoegd in 1911.

146218

Cafés Poezenelle en De Casino

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 7‐9 (Zwalm)

Aaneengeschakelde bebouwing van één bouwlaag onder doorlopend cafés,
herbergen,
zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw, haakse
winkels
aanbouw onder zadeldak uit begin 20ste eeuw.

146219

Pastorie met tuin

Zwalm

Dikkele

Brouwerijstraat 8 (Zwalm)

omheiningsmur tweede helft
Pastoriegebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gebouwd naar ontwerp van architect E. de Perre ‐ Montigny en, pastorieën, 18de eeuw,
van 1858, voortuin afgesloten door bakstenen muur met deur en aan pastorietuinen vierde kwart
19de eeuw
weerszij dienstgebouwtjes uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

146221

Dorpswoning en café 't Brouwershuis

Zwalm

Dikkele

Dikkelsebaan 15 (Zwalm)

Bakstenen huis onder pannendak, lijstgevel op gecementeerde en
grijsgeschilderde plint afgelijnd met dubbele overhoekse tandfries,
gebouwd eind 19de eeuw.

1730/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

vakwerkbouw

tweede kwart
17de eeuw,
interbellum

boerenwoninge 19de eeuw,
n
tweede helft
18de eeuw
neogotiek

18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

cafés,
vierde kwart
dorpswoningen 19de eeuw

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)
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146222

Maalderij Van Herpe

Zwalm

Dikkele

Dikkelsebaan 18 (Zwalm)

Elektrische maalderij voor veevoedergraan opgericht in 1947,
woonhuis van 1950, bouwjaar in ijzeren balkonleuning in voorgevel.

burgerhuizen,
maalderijen

na WO II

146223

Hoeve in U‐vorm

Zwalm

Dikkele

Dikkelsebaan 3 (Zwalm)

Gerenoveerde hoevegebouwen met U‐vormige opstelling, in kern
boerenwoninge 18de eeuw,
vermoedelijk uit de 18de eeuw, huidig voorkomen uit de 19de eeuw. n, cafés, hoeven 19de eeuw

146250

Hof ten Bloeme

Zwalm

Dikkele

Hoeksken 3 (Zwalm)

tweede helft
bakhuizen,
Hoeve van het semi‐gesloten type met voornamelijk U‐vormige
opstelling, langgestrekt boerenhuis met binnenin met jaartal 1785, in boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
het verlengde een wagenhuis, stallen en schuur onder zadeldak.
schuren, stallen,
wagenhuizen,
mestvaalten

146251

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zwalm

Dikkele

Hoeksken zonder nummer (Zwalm)

Bakstenen wegkapel onder zadeldakje met bekronend ijzeren kruis,
uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

146276

Hoeve

Zwalm

Dikkele

Kuiperstraat 15 (Zwalm)

Voormalige hoeve met boerenhuis onder verhoogd zadeldak, reeds in boerenwoninge 17de eeuw
kaart gebracht in de 17de eeuw.
n, hoeven

146321

Langgestrekte hoeve

Zwalm

Dikkele

Olmkensstraat 1 (Zwalm)

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, boerenhuis met beraapte boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, schuren,
voorgevel en in L‐vorm aangebouwde stallen en schuur met
stallen,
rondboogvormige gevelnis met heiligenbeeld.
gevelniskapelle
n, langgestrekte
hoeven

146322

Hoeve Bisschop

Zwalm

Dikkele

Olmkensstraat 2 (Zwalm)

Gesloten hoeve met boerenhuis, stallen en schuur rondom
grotendeels gekasseide binnenplaats, erftoegang nu met metalen
schuifpoort, uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
kippenhokken,
schuren, stallen,
gevelniskapelle
n

146323

Hof ter Hafselt

Zwalm

Dikkele

Olmkensstraat 3 (Zwalm)

Grote hoeve van het gesloten type met boerenhuis, paardenstal,
wagenhuis, stallen, bakhuis en berging rondom onregelmatig
vierhoekig erf, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.

boerenwoninge 17de eeuw
n, hoeven,
kippenhokken,
schuren, stallen,
wagenhuizen,
bakhuizen

146324

Wegkapelletje ter ere van Onze‐Lieve‐
Vrouw

Zwalm

Dikkele

Olmkensstraat zonder nummer (Zwalm)

Bakstenen pijlerkapel onder zadeldakje met getraliede rondboognis
waarin beeld van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes, gebouwd in 1930.

pijlerkapellen

146257

Windmolen d'Oude Madrienne

Zwalm

Hundelgem

Hundelgemsebaan 127 (Zwalm)

infrastructuur
D’Oude Madrienne, op de Ferrariskaart vermeld als "moulin
d'Hundelghem", is een 18de‐eeuwse stenen korenwindmolen van het voor de
productie en
type bovenkruier (grondzeiler).
distributie van
elektriciteit en
gas,
windmolens

146258

Molenaarswoning

Zwalm

Hundelgem

Hundelgemsebaan 129 (Zwalm)

eerste helft
Voormalig molenaarshuis, erf toegankelijk via overluifeld poortje met hekken,
hek vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
molenaarswoni 20ste eeuw
ngen

1731/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

vierde kwart
19de eeuw

interbellum

derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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146267

Wegkapel

Zwalm

Hundelgem

Kazernestraat zonder nummer (Zwalm)

Wegkapel met houten getraliede deur bekroond met bakstenen
waterlijstje en kruis, voorheen ingebouwd in woonhuis nu stal van
woning nummer 2.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146268

Dorpswoning

Zwalm

Hundelgem

Kerkstraat 29 (Zwalm)

Groot dorpshuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder
pannendak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, rechts naast het
huis toegang tot erf en de dienstgebouwen.

dorpswoningen, vierde kwart
omheiningsmur 19de eeuw
en

146269

Parochiekerk Sint‐Amandus

Zwalm

Hundelgem

Kerkstraat 31 (Zwalm)

Oorspronkelijk eenbeukig laat‐Romaans zaalkerkje met recht
afgesloten koor, opklimmend tot de 12de eeuw, vergroot in in 1834
en aangepast in 1868, ingeplant in kerkhof met ommuring van
baksteen en betonplaten.

12de eeuw,
hekken,
tweede kwart
hekpijlers,
19de eeuw
kerkhoven,
parochiekerken

146270

Hoeve

Zwalm

Hundelgem

Kerkstraat 40 (Zwalm)

Voorheen boerderij‐café, huidig woonhuis van zes traveeën en één
poorttravee daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, cafés,
hoeven, stallen

146271

Gesloten hoeve

Zwalm

Hundelgem

Kerkstraat 50 (Zwalm)

Hoeve voorheen met gesloten opstelling, bedrijfsgebouwen
grotendeels gesloopt, hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak
minstens opklimmend tot de 18de eeuw, links aanbouwsel van één
bouwlaag en dienstgebouw.

hoeven

18de eeuw

146275

Watermolen Bistmolen

Zwalm

Hundelgem

Krekelstraat 99 (Zwalm)

Achterin het erf, bakstenen molengebouwtje van drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1775, ten westen
molenaarshuis op de straatgevel gedateerd 1672, aanpalend
dienstgebouw.

boomgaarden,
molenaarswoni
ngen,
watermolens,
waterreservoirs

derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

146362

Café du Commerce

Zwalm

Hundelgem

Steenweg 101 (Zwalm)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern cafés,
daterend uit eind 18de eeuw.
herenhuizen

146363

Gesloten hoeve

Zwalm

Hundelgem

Steenweg 81 (Zwalm)

Boerenwoning met kern uit de 18de eeuw, toegankelijk via
voortuintje achter betonnen afsluiting, aan de straat een
gecementeerd stuk muur met getoogde deur van wegkapel.

146157

Hoeve

Zwalm

Meilegem

Bareelstraat 10 (Zwalm)

Achterin gelegen hoeve met boerenwoning uit de eerste helft van de boerenwoninge eerste helft
18de eeuw,
n,
18de eeuw, recente paardenstal, schuur uit 1947 en stallen
boomgaarden, eerste helft
gegroepeerd rondom verhard erf, apart gelegen bakhuis.
hagen, hekken, 20ste eeuw
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

146158

Parochiekerk Sint‐Martinus

Zwalm

Meilegem

Bareelstraat 3 (Zwalm)

Georiënteerde bakstenen plattelandskerk van 1784 in classicistische
stijl, omringend kerkhof met lage bakstenen kerkhofmuur.

vierde kwart
kerkhoven,
omheiningsmur 18de eeuw
en,
parochiekerken

146159

Hoeve

Zwalm

Meilegem

Bareelstraat 5 (Zwalm)

Hoeve met boerenwoning van circa 1919, links rechthoekige doorrit
naar erf met dienstgebouwen uit de jaren 1930.

boerenwoninge interbellum
n, hoeven

146302

Pastorie Sint‐Martinusparochie met tuin

Zwalm

Meilegem

Meilegemstraat 62 (Zwalm)

Classicistisch herenhuis met omgevende tuin gebouwd in 1789 en
gerestaureerd in 1856, hoofdgebouw geflankeerd door lagere
zijtraveeën onder lessenaarsdak met oculus in de geveltop,
dienstgebouwen U‐vormig opgesteld.

pastorietuinen, vierde kwart
herenhuizen,
18de eeuw,
derde kwart
pastorieën
19de eeuw

1732/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Bressers Adrien (Ontwerper), De
Baets Jean Baptiste (Ontwerper),
Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

Gevers Paul (Ontwerper),
Verstraetebouw (Uitvoerder)

vierde kwart
18de eeuw

boerenwoninge 18de eeuw
n, kapellen
(klein erfgoed),
gesloten hoeven

classicisme

classicisme

De Noyette Modeste (Ontwerper)
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146325

Hoeve met losse bestanddelen

Zwalm

Meilegem

Oude Scheldestraat 11 (Zwalm)

Hoeve met achterin gelegen boerenwoning onder tentdak uit het
tweede kwart van de 19de eeuw en 19de‐eeuwse dienstgebouwen,
van de straat afgesloten door bakstenen muur.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n,
omheiningsmur
en, hoeven met
losse
bestanddelen

146326

Kaaihoeve

Zwalm

Meilegem

Oude Scheldestraat 16 (Zwalm)

Voormalige hoeve, gelegen aan een afgesneden Scheldebocht,
opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, ruim woonhuis
van zeven traveeën en twee bouwlagen, kolenmagazijn uit 1851,
schuren en een bakhuis haaks aangebouwd aan woonhuis. In 1994
ingericht als Provinciaal Natuureducatief Centrum.

vierde kwart
bakhuizen,
stallen, schuren, 18de eeuw
hoeven,
boerenwoninge
n

146327

Kapel van de Heilige Barbara

Zwalm

Meilegem

Oude Scheldestraat zonder nummer
(Zwalm)

Eenvoudige rechthoekige bakstenen wegkapel onder zadeldak,
toegankelijk via rondboogdeur en gebouwd door de kerkfabriek in
1903.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146220

Crekelstratehoeve

Zwalm

Munkzwalm

Bruggenhoek 1 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve met boerenwoning van twee bouwlagen onder boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
zadeldak, aan drie zijden omgeven door bedrijfsgebouwen, verbouwd n, hekken,
eerste helft
hoeven
circa 1876, circa 1930 en recent in 1999.
20ste eeuw,
vanaf 1975

146234

Hoeve

Zwalm

Munkzwalm

Gaverbosdreef 17 (Zwalm)

cafés, hoeven,
Oude hoeve, voormalig woonhuis met jaartalanker van 1771
omgebouwd tot stallen na de bouw van een nieuw woonhuis parallel stallen
aan de de straat in de jaren 1930.

vierde kwart
18de eeuw,
interbellum

146235

Villa

Zwalm

Munkzwalm

Gaverbosdreef 2 (Zwalm)

Rode bakstenen villa met voorgevel gekenmerkt door open portiek en villa's
(bouwkundig
puntgevel met erker en overstekende bovenbouw, gebouwd circa
erfgoed)
1933.

interbellum

146237

Wegkapelletje

Zwalm

Munkzwalm

Gaverbosdreef zonder nummer (Zwalm)

Bakstenen kapelletje met puntgevel met spitsboogdeur voorzien van
ijzeren tralie, volgens kadasterarchief van 1906.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

voor WO I

146274

Bergendrieshoeve

Zwalm

Munkzwalm

Krekelstraat 3 (Zwalm)

Eén van de zeldzame voormalige hoeven in de straat met bewaard
voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

bakhuizen,
stallen, hoeven,
cafés,
boerenwoninge
n, aalpompen

vierde kwart
19de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

146310

Vredeskapel

Zwalm

Munkzwalm

Molenpad zonder nummer (Zwalm)

Kapel opgetrokken uit bruine baksteen onder zadeldak met vierkante kapellen
klokkenstoel en ijzeren kruis, opengewerkt portaal rustend op twee (gebouwen en
structuren)
bakstenen pijlers, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.

146320

Pastorie Sint‐Mattheusparochie met tuin

Zwalm

Munkzwalm

Noordlaan 11 (Zwalm)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen in een hellende,
beboomde tuin met moestuin afgescheiden door een gewitte
bakstenen muur met steunberen.

tweede helft
moestuinen,
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen

146334

Hoeve met molenaarswoning

Zwalm

Munkzwalm

Rekegemstraat 28 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve met molenaarshuis, van de ertegenover gelegen
watermolen, uit de eerste helft van de 19de eeuw en voorts aan twee
zijden dienstgebouwen met schuur uit 1890, afgesloten door een
bakstenen tuinmuur.

hoeven,
molenaarswoni
ngen,
omheiningsmur
en, schuren

eerste helft
19de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

146335

Watermolen Zwalmmolen

Zwalm

Munkzwalm

Rekegemstraat 29 (Zwalm)

Oorspronkelijk koren‐ en oliewatermolen, van 1891 tot 1964 in
gebruik als graangemaal, intact 19de‐eeuws molenmechanisme.

watermolens

19de eeuw

1733/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

voor WO I

na WO II

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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146383

Parochiekerk Sint‐Mattheus

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 18 (Zwalm)

18de eeuw,
Neogotische kerk gebouwd naar ontwerp van architect E. Van Hoecke‐ kerkhoven,
oorlogsgedenkt vierde kwart
Peeters, gebouwd in 1875‐76, omringend kerkhof en arduinen
19de eeuw
ekens,
oorlogsmonument vóór de kerk.
parochiekerken

neogotiek,
eclecticisme

146384

Dokterswoning

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 36 (Zwalm)

dokterswoninge na WO II
Vroegere villa van dokter R.‐A. Van Ceunebroeck gebouwd in 1949,
sinds 1981 in gebruik als gemeentehuis. In 1988 achteraan uitgebreid n, villa's
(bouwkundig
met een polyvalente zaal.
erfgoed)

eclecticisme

146385

Burgerhuis

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 54‐56 (Zwalm)

Voorheen woonhuis van twee bouwlagen uit eind 19de eeuw,
vergroot en voorzien van nieuwe gevel circa 1930.

146386

Gemeentelijke jongensschool

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 58‐62 (Zwalm)

lagere scholen
Schoolgebouw van 1869 met aan weerszij lagere aanbouwsels,
geplaveide speelplaats met achterin een gebouw met klaslokalen, een
afdak op ijzeren palen en een toiletgebouwtje.

derde kwart
19de eeuw

146387

Café De Kraai

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 68 (Zwalm)

Hoekhuis van twee, één afgekante hoektravee en vijf traveeën,
daterend van circa 1900.

cafés

vierde kwart
19de eeuw,
voor WO I

146388

Station Munkzwalm

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 70 (Zwalm)

Stationsgebouw van twee bouwlagen met flankerende lagere
gebouwtjes, opgetrokken circa 1903.

stationsgebouw eerste helft
en
20ste eeuw

146389

Rijkswachtkazerne

Zwalm

Munkzwalm

Zuidlaan 86 (Zwalm)

Rijkswachtkazerne van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak tussen zijtrapgevels, opgetrokken in eclectische
baksteenarchitectuur van 1880.

rijkswachtkazer vierde kwart
nes
19de eeuw

146160

Boerenwoning hoeve 't Lindenhof

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Beekmeersstraat 1 (Zwalm)

Boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, uit eind 18de eeuw, boerenwoninge vierde kwart
restant van een hoeve met losse bestanddelen.
n, hoeven met 18de eeuw
losse
bestanddelen

146161

Hoeve 't Jachthof

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Beekmeersstraat 16 (Zwalm)

Hoeve daterend van 1640, boerenwoning van acht traveeën onder
zadeldak uit de 18de eeuw, overhoekse poortvleugel, wagenhuis,
paardenstallen en dwarsschuur.

boerenwoninge
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren,
wagenhuizen

146162

Hoeve Hof ten Doeyer

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Beekmeersstraat 9 (Zwalm)

Voormalige hoeve van het semi‐gesloten type uit de 18de eeuw,
grotendeels aangepaste gebouwen.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
schuren

146178

Watermolen Ter Biest

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat 18 (Zwalm)

Oude watermolen opklimmend tot de 11de eeuw, ruim molengebouw watermolens
van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grotendeels van
1883 door toevoeging van twee bovenverdiepingen.

146179

Semi‐gesloten hoeve

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat 3 (Zwalm)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag
onder zadeldak en kern uit het eerste kwart van de 18de eeuw,
dwarsschuur, dienstgebouw met stallen en afzonderlijk bakhuis.

boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
bakhuizen

146180

Molenaarswoning

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat 8 (Zwalm)

Woning van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de
18de eeuw, uitbreiding in 1960.

molenaarswoni tweede helft
ngen
18de eeuw

1734/1748

typologie

burgerhuizen

datering

stijl

vierde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

11de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

eclecticisme

plantensoort

context

persoon
Coucke Samuel (Ontwerper), Van
Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

146181

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

Hoeve en molenaarshuis Biestmolenhoeve Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat 9 (Zwalm)

Ruim herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, gebouwd in
1871, aanbouwsel links en rechts, achteraan dienstgebouwen
rondom binnenplaats, afzonderlijk dienstgebouw met kippenhokken
en wagenhuis van later datum.

derde kwart
herenhuizen,
19de eeuw
hoeven,
kippenhokken,
moestuinen,
molenaarswoni
ngen,
omheiningsmur
en,
wagenhuizen

146183

Watermolen Vanderlindensmolen

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm) Achterin gelegen koren‐ en oliewatermolen, vermoedelijk
opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder
afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.

watermolens,
weegbruggen

11de eeuw,
eerste kwart
19de eeuw

146182

Heilige Rochuskapel

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm) Bakstenen kapel onder zadeldak, voorpuntgevel met geschilderd
opschrift en bekroond met ijzeren kruis, gebouwd in 1851.

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

146244

Hoeve

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Heufkensstraat 159‐161 (Zwalm)

Hoeve met oude kern, woonhuis van zeven traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
n, hoeven
19de eeuw

146245

Dorpswoning

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Heufkensstraat 163 (Zwalm)

Woonhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw
gesplitst in twee woningen van twee en drie traveeën en anderhalve
bouwlaag.

dorpswoningen derde kwart
19de eeuw

146254

Parochiekerk Alle Heiligen

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Hoogstraat 2 (Zwalm)

Georiënteerde kerk met vierkante westelijke toren, acht
ommegangkapelletjes van 1928‐29, omgeven door een ommuurd
voormalig kerkhof afgesloten met ijzeren toegangshek.

hekken,
kerkhoven,
ommegangen,
parochiekerken,
kapellen (klein
erfgoed)

146256

Herenhuis met bijgebouwen

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Hoogstraat 4 (Zwalm)

vierde kwart
Herenhuis gebouwd in 1787, met wagenhuis, serre en dienstgebouw hekken,
18de eeuw
en gelegen in ommuurde tuin met ijzeren hekwerk tussen bakstenen hekpijlers,
herenhuizen,
pijlers.
omheiningsmur
en, serres,
wagenhuizen

146253

Café In de Brug

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Hoogstraat 6‐14 (Zwalm)

Huidige nummers 10‐14, voormalig café In de brug, voorheen
eenheidsbebouwing van twee bouwlagen onder zadeldak met
doorlopende lijstgevel.

146278

't Hof ter Linde

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Langemuntstraat 19 (Zwalm)

Voormalige hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw, later in de boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
loop van de 19de eeuw bijgebouwde dienstgebouwen, schuur en
tweede helft
schuren,
bakhuis.
19de eeuw
bakhuizen

146291

Herenhuis

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Lindestraat 6 (Zwalm)

Ruim woonhuis met haakse bijgebouwen in U‐vormige opstelling en
losstaande stallen, uit het tweede kwart van de 19de eeuw,
afgesloten door ijzeren hek aan bakstenen pijlers met aan weerszij
een straatmuur.

1735/1748

datering

vierde kwart
15de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

cafés

tweede kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
herenhuizen,
omheiningsmur
en, stallen,
wagenhuizen

stijl

gotiek

plantensoort

context

persoon

Ameels L.J. (Ontwerper), Haelvoet
P. (Ontwerper), Thienpont Gerard
(Ontwerper), Vaerwyck Henri
(Ontwerper), Vermeersch
(Ontwerper)

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed ‐ Provincie Oost‐Vlaanderen
Lijst met vast te stellen objecten (18609 objecten)
aanduid_id

naam

gemeente

deelgemeente

adres

korte beschrijving

typologie

146292

Hermelgemhoeve

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Lindestraat 66‐68 (Zwalm)

Gesloten hoeve rond gekasseide binnenplaats, daterend uit de 18de
eeuw, boerenhuis met naar de straat gerichte voorgevel,
bedrijfsgebouwen, koeienstallen, dwarsschuur, bakhuis en
afzonderlijk wagenhuis.

boerenwoninge 18de eeuw
n,
boomgaarden,
wagenhuizen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

146312

Café In De Patrijs

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 1 (Zwalm)

Dorpsherberg met cafédeur in afgekante hoektravee, uit het derde
kwart van de 19de eeuw, rechts aansluitende dienstvleugel.

cafés,
herbergen

146313

Burgerhuis

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 10 (Zwalm)

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen,
de tweede helft van de 19de eeuw, voortuintje afgesloten door haag hekken
en muurtje en ijzeren voetgangershek in art‐decostijl.

tweede helft
19de eeuw

146314

Burgerhuizen

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 21‐23 (Zwalm)

Bakstenen woningen uit het interbellum met verwijzingen naar de art burgerhuizen
deco.

interbellum

146315

Pastorie

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 27 (Zwalm)

Voormalige pastorie uit 1780, in 1905 verkocht en heringericht als
klooster, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met klokje bekroond door ijzeren kruis.

hekken,
hekpijlers,
kloosters,
Mariagrotten,
pastorieën

146316

Lagere meisjesschool

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 27/1‐7 (Zwalm)

Haaks op de straat ingeplant schoolgebouw van elf traveeën onder
zadeldak met gevelniskapel in zijgevel aan de straat, gebouwd in
1906, aanbouw klaslokalen tegen klooster van circa 1920.

lagere scholen, voor WO I,
gevelniskapelle interbellum
n

146317

Dorpswoning Het klein Patrijsje

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 3 (Zwalm)

Dorpswoning van drie traveeën onder zadeldak, centrale getoogde
deur in bakstenen omlijsting met gebogen waterlijst.

dorpswoningen

146318

Dorpswoning met kapel

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 39 (Zwalm)

Volledig verbouwde woning, de huidige portiek was voorheen de Sint‐ dorpswoningen, derde kwart
Barbarakapel, gebouwd in 1869.
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed)

146319

Pastorie Alle Heiligenparochie met tuin

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Neerstraat 4 (Zwalm)

Dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen schilddak met ijzeren
windvaan, rondboognis boven houten portaal, gebouwd naar
ontwerp van J. De Bosscher uit 1905‐06, voortuin afgesloten door
muur en ijzeren hek, de achterliggende pastorietuin grenst aan de
Zwalmbeek.

pastorietuinen, voor WO I
hekken,
hekpijlers,
omheiningsmur
en, pastorieën,
gevelniskapelle
n

146333

Hof ter Schelde

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Peperstraat 39 (Zwalm)

Ruim woonhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder
pannendak, gedateerd 1772, rechts in het verlengde van het
woonhuis een stalvleugel en ten noorden schuur onder schilddak van
circa 1909.

boerenwoninge
n, hoeven,
kippenhokken,
kloosters,
schuren, stallen

146349

Gemeenteschool

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat 12 (Zwalm)

Decoratieve bakstenen schoolarchitectuur met aan de straat gelegen lagere scholen
klaslokalen, daklijst en sierlijke luifel van geveltop rustend op
uitgesneden consoles, daterend van circa 1925.

146350

Dorpswoning

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat 14 (Zwalm)

Grotendeels aangepaste dorpswoning met behouden deuromlijsting
van gesinterde baksteen.

dorpswoningen

146351

Textielwinkel en herberg Sint‐Elooi

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat 28 (Zwalm)

Gecementeerd huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, op de deuromlijsting in de zijgevel gedateerd 1881.

herbergen,
winkels

1736/1748

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

derde kwart
19de eeuw

vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
18de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

interbellum

vierde kwart
19de eeuw

Ameels L.J. (Ontwerper), Drieghe
Frans (Ontwerper)

De Bosscher Joseph (Ontwerper)

De Bosscher Joseph (Ontwerper)
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146352

Burgerhuis

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat 35 (Zwalm)

Burgerhuis met beraapte lijstgevel, drie traveeën en twee bouwlagen burgerhuizen
onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

146354

Begraafplaats

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Schoolstraat zonder nummer (Zwalm)

Volledig ommuurde rechthoekige begraafplaats, afgesloten door
ijzeren hek aan bakstenen pijlers, ingewijd in september 1881.

146358

Hoeve

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Stationsstraat 42‐46 (Zwalm)

boerenwoninge vierde kwart
Voorheen gesloten hoeve met haaks op de straat ingeplant
19de eeuw
boerenhuis, circa 1876 verbouwd tot twee woningen van samen tien n, hoeven
traveeën onder zadeldak, de bedrijfsgebouwen zijn gesloopt.

146359

Peerdestokhoeve

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Stationsstraat 49 (Zwalm)

Ruim onderkelderd boerenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak, van 1871, bedrijfsvleugels in U‐vorm opgesteld
rondom voorerf aan de straatkant afgesloten door muur en ijzeren
hek.

146360

Bedevaartkapel Nood zoekt Troost

Zwalm

Nederzwalm‐
Hermelgem

Stationsstraat zonder nummer (Zwalm)

Grote eclectische wegkapel, gebouwd in 1933 ter vervanging van een bedevaartkapell derde kwart
oudere kapel uit het derde kwart van de 19de eeuw.
en
19de eeuw,
interbellum

146238

Hof 't Hembeke

Zwalm

Paulatem

Hembeke 5 (Zwalm)

Oude hoeve met semi‐gesloten opstelling, achterin gelegen
boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak, heropgebouwd in
1857, aan de straat doorrit in bakstenen bedrijfsgebouw onder
pannendak.

146239

Hoeve

Zwalm

Paulatem

Hembeke 7 (Zwalm)

Voorheen gesloten hoeve uit de 18de eeuw, boerenwoning gedateerd boerenwoninge 18de eeuw
1769, bedrijfsgebouwen eind 19de eeuw gesloopt.
n, hoeven

146240

Boerenwoning

Zwalm

Paulatem

Hemelrijk 1 (Zwalm)

Boerenwoning, voormalig café, van vier traveeën met links
aanleunende stal onder zadeldak, uit eind 18de of begin 19de eeuw,
aan de straat dienstgebouwtje uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw.

waterpompen,
stallen, hoeven,
hekken, cafés,
boerenwoninge
n, bijgebouwen

eerste helft
20ste eeuw,
eerste kwart
19de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

146262

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes
met leilindes

Zwalm

Paulatem

Kapellestraat zonder nummer (Zwalm)

Kapel met voorgevel van grotwerk, ommegangstaties, beschaduwd
door linden, gebouwd in 1876, vergroot in 1941, omgevend tuintje
toegankelijk via twee ijzeren hekjes van 1955.

hekken,
Mariagrotten,
kapellen (klein
erfgoed),
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
leibomen

vierde kwart
19de eeuw

146261

Grenspaal

Zwalm

Paulatem

Kapellestraat zonder nummer (Zwalm)

Grenspaal in grijze hardsteen van 1778, in 2000 vervangen door een
arduinen replica.

grenspalen

vierde kwart
18de eeuw

146329

Pastorie Sint‐Gangulphusparochie met tuin Zwalm

Paulatem

Paulatemstraat 53 (Zwalm)

Eclectische pastorie gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw bij
de Sint‐Gongulphuskerk. Dubbelhuis gebouwd in de tweede helft van
de 18de eeuw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak
met links en rechts een aanbouw van één travee, gelegen in
ommuurde tuin.

hekken,
tweede helft
omheiningsmur 18de eeuw
en, pastorieën,
pastorietuinen

1737/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

vierde kwart
19de eeuw

vierde kwart
hekken,
19de eeuw
hekpijlers,
omheiningsmur
en,
buitenbegraafpl
aatsen

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, stallen
eclecticisme

boerenwoninge derde kwart
19de eeuw
n, hekken,
hoeven

Tilia europaea
(x)

context

persoon
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146330

Parochiekerk Sint‐Gangulfus

Zwalm

Paulatem

Paulatemstraat 57 (Zwalm)

Georiënteerde kerk opgetrokken in de 11de eeuw uit Doornikse
kalksteen, latere uitbreidingen en aanpassingen, ingeplant op een
klein rond kerkhof met lage bakstenen muur.

hekken,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

11de eeuw,
12de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
vierde kwart
16de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

gotiek,
neogotiek

146331

Hoeve

Zwalm

Paulatem

Paulatemstraat 59 (Zwalm)

18de eeuw,
cafés,
Hoeve met kern uit de 18de eeuw, voorheen winkel, café en
gemeentehuis, in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebouwd tot gemeentehuize tweede helft
19de eeuw
een semi‐gesloten hoeve en woonhuis met één verdieping verhoogd. n, hoeven,
winkels

146332

Gesloten hoeve

Zwalm

Paulatem

Paulatemstraat 67 (Zwalm)

Hoeve van het gesloten type uit de 18de eeuw met achterin gelegen
boerenwoning, buitenkelder onder zadeldak en achteraan
dienstgebouw met bakhuis, beide uit het vierde kwart van de 19de
eeuw.

146191

Café de la Gare

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 104 (Zwalm)

Café van 1909, verankerde bakstenen lijstgevels en deur in afgekante cafés,
hoektravee.
herbergen

146192

Roborsthoeve

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 43, 43/1 (Zwalm)

boerenwoninge eerste kwart
Hoeve van het semi‐gesloten type met U‐vormige opstelling,
18de eeuw,
woonhuis gedateerd 1713, grotendeels aangepaste dienstgebouwen n, hoeven
tweede helft
uit de tweede helft van de 19de eeuw.
19de eeuw

146193

Schoolhuis bij de gemeenteschool

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 5 (Zwalm)

lagere scholen, tweede helft
Bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak, haaks aangebouwde gemeenteschool van zeven traveeën, onderwijzerswo 19de eeuw
ningen
gebouwd circa 1869.

146194

Hoeve

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 53 (Zwalm)

Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder boerenwoninge derde kwart
zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, dienstgebouwen in L‐ n, hoeven
19de eeuw
vormige opstelling aansluitend bij het woonhuis.

146195

Hoeve

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 54, Machelgemstraat
2/2 (Zwalm)

Hoeve waarvan woonhuis met oude kern, na brand heropgebouwd in boerenwoninge eerste helft
het tweede kwart van de 20ste eeuw, aansluitende bedrijfsgebouwen n, cafés, hoeven 20ste eeuw
aangepast naar woonfunctie.

146196

Semi‐gesloten hoeve

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 55 (Zwalm)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd
rondom een verharde en gekasseide binnenplaats met nu beplante
vroegere mestvaalt.

boerenwoninge 16de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
paardenstallen, 19de eeuw
schuren

146197

Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 56 (Zwalm)

Oorspronkelijk éénlaags huis, vervangen door huidig gebouw circa
1907, later beraapt en voorzien van huidige gevelordonnantie,
bewaarde 18de‐eeuwse kern.

bijgebouwen

1738/1748

boerenwoninge 18de eeuw,
n, moestuinen, vierde kwart
19de eeuw
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

voor WO I

18de eeuw,
voor WO I

plantensoort

context

persoon
Bressers Adrien (Ontwerper),
Piscador Joseph François
(Ontwerper)
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146198

Kasteeldomein van Roborst

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 56‐60 (Zwalm)

Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met
vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een
imponerende ingang. Ten zuidoosten een restant van een omwalde
castrale motte uit de Middeleeuwen.

burchten,
hekken,
hekpijlers,
koetshuizen,
landhuizen,
gebouwde
ruïnes
(tuinpaviljoenen
), tuinbruggen,
vijvers, private
parken,
motteheuvels,
omheiningsmur
en, fruitmuren

11de eeuw,
12de eeuw,
15de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

146199

Gesloten hoeve

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 57 (Zwalm)

schuren, stallen, tweede helft
Hoeve met woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gedateerd 1884, stallen en houten schuur onder afgewolfd gesloten hoeven 19de eeuw
dak uit de tweede helft van de 19de eeuw.

146200

Parochiekerk Sint‐Denijs

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 59 (Zwalm)

Georiënteerde kerk opgetrokken uit bak‐ en zandsteen, westelijke
toren met vierkante onderbouw uit de 16de eeuw op basis uit de
13de eeuw en achtkantige bovenbouw met klokvormige bekroning
van 1648, omgeven door ovaal kerkhof met bakstenen muur.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

13de eeuw,
eerste kwart
16de eeuw,
tweede kwart
17de eeuw,
derde kwart
18de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

146201

Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 60 (Zwalm)

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
het laatste kwart van de 19de eeuw met 18de‐eeuwse kern, links
geflankeerd door het koetshuis van het kasteel.

bijgebouwen

18de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

146202

Café In de lantaarn

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 66 (Zwalm)

Dorpswoning van anderhalve bouwlaag onder zadeldak met deur in
de rechter afgeschuinde hoektravee, uit begin 20ste eeuw.

cafés,
voor WO I
dorpswoningen

146203

Woning Beekveld

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 73 (Zwalm)

Ruime woning met centrale travee van twee bouwlagen met
driehoekig fronton onder zadeldak met oculus, kern uit het derde
kwart van de 19de eeuw.

burgerhuizen,
siertuinen

146204

Smidse en herberg In Sint‐Elooi

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat 80 (Zwalm)

Dorpswoning van twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het herbergen,
vierde kwart van de 19de eeuw, smidse gesloopt.
smidsen

vierde kwart
19de eeuw

146206

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw van Salette

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat zonder nummer
(Zwalm)

Oude kapel van 1866 gesloopt en in 1952 vervangen door een nieuwe betreedbare
bakstenen kapel onder zadeldak.
kapellen (klein
erfgoed)

na WO II

146205

Kruisbeeld

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat zonder nummer
(Zwalm)

Oorspronkelijk houten kruis, op dezelfde plaats heropgericht in 1936 wegkruisen
van beton.

interbellum

146190

Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Zwalm

Roborst

Borstekouterstraat, Fonteinstraat,
Huttegemstraat, Machelgemstraat
(Zwalm)

Het dorpsgezicht omvat de dorpskom die wordt doorsneden door de
kasseiweg Borstekouterstraat, met parochiekerk, dorpswoningen en
verspreide hoeven en het kasteeldomein met ommuring en
aanhorigheden.

dorpen

146259

Mariaschool

Zwalm

Roborst

Huttegemstraat 17 (Zwalm)

Voormalige lagere school met straatgevel geritmeerd door
rondboogarcade van elf traveeën, gebouwd in 1913‐19, nu
particuliere woningen.

lagere scholen

1739/1748

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

stijl

romaans, gotiek

plantensoort

context

persoon

Van Hoecke‐Peeters Emile
(Ontwerper)
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146272

Klooster Zusters van het Heilig Hart van
Maria

Zwalm

Roborst

Kloosterstraat 1 (Zwalm)

Kloostergebouwen opgesteld in U‐vorm rondom begraasde
binnenplaats, linkse vleugel van 1890 met kloosterkapel, rechtse
vleugel heropgebouwd in 1893, nieuwe straatvleugel van 1957.

vierde kwart
internaten,
19de eeuw
kloosters,
onderwijsgebou
wen,
rusthuizen,
weeshuizen,
kapellen
(gebouwen en
structuren),
niskapellen

146293

Goed Ten Daele

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 1 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve, in kern uit de 16de eeuw doch grotendeels uit
eind 18de eeuw, boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak met
klokkenstoel, gedateerd 1793, stallen en dwarsschuur gegroepeerd
rondom binnenplaats.

boerenwoninge 16de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
schuren, stallen, 18de eeuw
wagenhuizen

146294

Brouwerij

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 21‐29 (Zwalm)

derde kwart
Rij van drie huisjes, een groter huis en een voormalige brouwerij, nu brouwerijen,
hotel, voorheen één geheel, opgericht rond 1850 en begin 20ste eeuw brouwerswonin 19de eeuw,
voor WO I
gen,
vergroot.
fabrieksschoors
tenen, hotels

146295

Pastorie van de Sint‐Denijsparochie met
tuin

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 4 (Zwalm)

eerste kwart
hekken,
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
19de eeuw
gebouwd in 1822 met toevoeging van bovenverdieping en aanpassing hekpijlers,
herenhuizen,
interieur in 1903, gelegen in ommuurde tuin.
omheiningsmur
en, pastorieën,
pastorietuinen

146296

Watermolen Bostmolen

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Watermolen met sluiswerk op de Zwalm, bakstenen molenhuis van
vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1630.

watermolens

146297

Molenaarswoning

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 58 (Zwalm)

Voormalig molenaarshuis, nu verbouwd tot café zoegnaamd
"Brugske", gelegen schuin tegenover de Bostmolen met ertussen
geasfalteerd erf. Geschilderd bakstenen gebouw van anderhalve
bouwlaag op gecementeerde en bruingeschilderde plint en afgedekt
door zadeldak (kunstleien).

molenaarswoni vierde kwart
ngen
19de eeuw,
voor WO I

146298

Herenhuis

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 6 (Zwalm)

Herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd
zadeldak, aangebouwde veranda tegen zijgevel en vrijstaande ronde
toren onder kegeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

herenhuizen,
veranda's

146299

Boerenburgerhuis met bijgebouwen

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 60 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve met U‐vormige opstelling, in 1884
heropgebouwd, aan de straatkant burgerhuis van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak, rechts een bijgebouw
met niskapelletje en links een bijgebouw met twee korfboogpoorten.

vierde kwart
bijgebouwen,
boerenburgerhu 19de eeuw
izen, hoeven,
gevelniskapelle
n

146300

Hoeve met losse bestanddelen

Zwalm

Roborst

Machelgemstraat 62‐64 (Zwalm)

Hoeve met woning en stallen, schuur onder schilddak met in eerste en schuren, stallen, vierde kwart
19de eeuw
hoeven met
laatste travee gedichte rondboogvormige poorten, daterend uit
losse
vierde kwart 19de eeuw.
bestanddelen

146381

Sint‐Annakapel, omringd door linden

Zwalm

Roborst

Zottegemsesteenweg zonder nummer
(Zwalm)

Vierkant gebouwtje met driezijdige apsis, opgetrokken uit bak‐ en
zandsteen, gebouwd in 1653 en omringd door vijf lindebomen.

1740/1748

betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen

datering

tweede kwart
17de eeuw

vierde kwart
19de eeuw

derde kwart
17de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
Ascoop André (Ontwerper)

Cobbaert E. (Ontwerper)
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146382

Steenbakkerijen van Roborst

Zwalm

Roborst

Zuidlaan 175 (Zwalm)

Steenbakkerij De Swaef van genuanceerde vlamovensteen opgericht
in 1950 op de plaats van een veldsteenbakkerij met ringoven.

na WO II
gebouwen en
structuren voor
grofkeramische
nijverheid

146189

Dorpskern Rozebeke

Zwalm

Rozebeke

Boembeekstraat, Rekelberg,
Rozebekeplein, Sint‐Annastraat,
Vijflindenlaan (Zwalm)

Het visuele beeld en het authentieke karakter van de zeer kleine
dorpskern wordt sterk gedomineerd door de centraal gelegen Onze‐
Lieve‐Vrouwkerk omringd door een ovaalvormige en ommuurd
kerkhof op het gekasseide Rozebekeplein. Rozebeke wordt
gekenmerkt door een sterk geconcentreerde en gesloten bebouwing
in de dorpskern aan het Rozebekeplein. De bebouwing bestaat
overwegend uit één of twee bouwlagen onder zadeldak. In de
omgeving komen een aantal bewaarde semigesloten of gesloten
vierkantshoeven voor.

dorpen

146252

Sint‐Jobskapel met gekandelaarde linden

Zwalm

Rozebeke

Hooglaan zonder nummer, Vijflindenlaan
zonder nummer (Zwalm)

Witgeschilderde bakstenen pijlerkapel tussen twee gekandelaarde
lindebomen, vrij recent heropgebouwd.

pijlerkapellen, vanaf 1975
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen,
kruispuntbomen

146260

Kamperhoeve

Zwalm

Rozebeke

Kamperstraat 34 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve met boerenwoning uit de eerste helft van de
19de eeuw, dwarsschuur en stallen, gebouwen rondom verharde
binnenplaats.

boerenwoninge eerste helft
19de eeuw
n, hekken,
hoeven,
schuren, stallen,
mestvaalten

146336

Villa

Zwalm

Rozebeke

Rekelberg 2 (Zwalm)

Villa in kleurrijke baksteen met in‐ en uitsprongen en links een
aangebouwde garage, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

eerste helft
20ste eeuw

146340

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 1 (Zwalm)

Breedhuis uit midden 18de eeuw, vijf traveeën en twee bouwlagen
onder afgewolfd schilddak, haaks aangebouwde dienstgebouwen,
deels ommuurde tuin met tuinmuur uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

pastorieën,
pastorietuinen,
omheiningsmur
en, bakhuizen

tweede kwart
18de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

146341

Klooster en school

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 11 (Zwalm)

In 1916 eerst bouw van klaslokalen en reeds in 1919 uitbreiding met
een klaslokaal en kloostergebouw in neogotische stijl onder
cementpannendaken met klokkenstoeltje.

WO I,
kloosters,
lagere scholen, interbellum
Mariagrotten,
kapellen
(gebouwen en
structuren)

146342

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw met
kerkhof

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 13 (Zwalm)

Een eerste kerkje, een romaans zaalkerkje, dateert uit eind 11de of
begin 12de eeuw, latere aanpassingen en uitbreidingen, omringd
door een klein kerkhof omsloten door een lage bakstenen
kerkhofmuur.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
roepstenen

146343

Cafés De Valk en Gemeentehuis

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 2‐4 (Zwalm)

Bakstenen woningen van twee bouwlagen onder zadeldak,
heropgebouwd na brand in 1933, uiterst links rechthoekige poort.

interbellum
cafés,
gemeentehuize
n,
opslagplaatsen,
winkels

1741/1748

datering

17de eeuw,
tweede helft
11de eeuw,
eerste helft
12de eeuw,
vierde kwart
13de eeuw,
tweede kwart
14de eeuw,
derde kwart
18de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

Tilia europaea
(x)

neogotiek

Van Severen Frans (Ontwerper)

romaans, gotiek

Van Severen Frans (Ontwerper),
Ysabie Jacques (Ontwerper)
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146344

Boerenarbeiderswoning

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 3 (Zwalm)

Boerenarbeidershuisje gelegen aan de aardeweg naast de pastorie,
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

boerenarbeider vierde kwart
swoningen
19de eeuw

146345

Semigesloten hoeve

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 5 (Zwalm)

Hoeve minstens uit de 18de eeuw, rond de eeuwwisseling vernieuwd boerenwoninge 18de eeuw
n, hekken,
woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder snijdend
zadeldak, in U‐vorm aansluitende bakstenen dienstgebouwen onder hoeven
zadeldaken rondom binnenplaats.

146346

Café De Klok

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 6 (Zwalm)

Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, rechts cafés
aansluitende lagere aanbouw met rondboogvormige vleugelpoort
vermoedelijk uit begin 20ste eeuw.

146347

Hoeve

Zwalm

Rozebeke

Rozebekeplein 9 (Zwalm)

Hoeve met aan de straat gelegen bakstenen boerenhuis
heropgebouwd in 1914, aangebouwde bedrijfsgebouwen rondom
gekasseide binnenplaats.

boerenwoninge WO I
n, hoeven

146355

Boerenwoning

Zwalm

Rozebeke

Sint‐Annastraat 37 (Zwalm)

Voorheen molenaarswoning, later uitgebreid tot hoeve, nu enkel
bewaard boerenhuis van zes traveeën op gepikte plint afgedekt met
zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
molenaarswoni
ngen,
waterpompen

146356

Molenhoekhoeve

Zwalm

Rozebeke

Sint‐Annastraat 43 (Zwalm)

Molenaarshuis, gebouwd circa 1800 of in het eerste kwart van de
19de eeuw en aangepast in 1937, groot woonhuis met aansluitende
bedrijfsgebouwen rondom een rechthoekig binnenerf.

vierde kwart
hoeven,
molenaarswoni 18de eeuw,
eerste kwart
ngen, stallen
19de eeuw,
tweede helft
19de eeuw,
interbellum

146357

Koutermolen

Zwalm

Rozebeke

Sint‐Annastraat 45 (Zwalm)

De Koutermolen is een stenen koren‐ en oliewindmolen van het type
bovenkruier (grondzeiler), gebouwd in 1772 (zie ingemetselde
zandstenen jaartalsteen boven de zuidelijke deur).

windmolens

146364

Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw ter Linden met
kapelhof en linden

Zwalm

Rozebeke

Vijflindenlaan zonder nummer (Zwalm)

Rechthoekig bakstenen 18de‐eeuws gebouwtje onder zadeldak met betreedbare
smeedijzeren kruisje, trap en kasseipad naar kapel, geflankeerd door kapellen (klein
erfgoed),
vijf linden.
kapelbomen,
opgaande
bomen

146184

Kloosterschool

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Boekelbaan 110 (Zwalm)

Klooster en school gebouwd in 1882, imponerend complex in het
dorpsbeeld, oude schoolgebouwen nu grotendeels aangepast of
gesloopt.

146185

Sint‐Blasiushof

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Boekelbaan 114, 114A‐C (Zwalm)

Opgetekend als gesloten hoeve in de 18de eeuw, in 1839 verbouwd hoeven,
met U‐vormige aanleg en met voortuin afgesloten door hekken, nu L‐ hekpijlers,
hekken
vormige aanleg.

146186

Parochiekerk Sint‐Blasius

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Boekelbaan 151 (Zwalm)

Oorspronkelijk éénbeukig kruiskerkje in Romaanse en vroeggotische
stijl, uitbreiding in 1704‐05 en heropbouw van toren en koor in 1796
en rest van de kerk in 1846‐49, omringend kerkhof afgesloten door
bakstenen muur.

1742/1748

lagere scholen

gedenktekens,
heiligenbeelden
, hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
18de eeuw

Peel familie (Uitvoerder)

18de eeuw

Tilia europaea
(x)

vierde kwart
19de eeuw

tweede kwart
19de eeuw,
18de eeuw
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw

romaans, gotiek

Coppejans Hendrik (Ontwerper),
De Staercke Dammien
(Ontwerper), De Weerdt Marcel
(Ontwerper), Stordeur Victor
(Ontwerper), Van Hoecke‐Peeters
Emile (Ontwerper), Draps Jean‐
Pierre (Uitvoerder)
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146187

Schoolhuis bij gemeenteschool en
Gemeentehuis van Sint‐Blasius‐Boekel

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Boekelbaan 89 (Zwalm)

Aan de straat ingeplant gebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak, daterend van 1871 naar ontwerp van
Edmond de Perre‐Montigny, klaslokalen achteraan de speelplaats.

gedenktekens, derde kwart
gemeentehuize 19de eeuw
n, hekken,
hekpijlers,
onderwijzerswo
ningen

146188

Café In de Ronden Trap

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Boekelbaan 96 (Zwalm)

Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in
kern één bouwlaag hoog met toevoeging van bovenverdieping circa
1925, café stopgezet in 1952 en uitbouw van hoeve met
dienstgebouwen op achtererf.

cafés

interbellum

146228

Sint‐Jozefkapel

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Franskouter zonder nummer (Zwalm)

De Sint‐Jozefkapel werd na een verkeersongeval in 1996
heropgebouwd in 1999.

kapellen (klein
erfgoed)

vanaf 1975

146249

Hof van Vlaanderen

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Heuvelgem 1/4 (Zwalm)

Hoeve van het gesloten type, zijdelings ingeplante boerenwoning uit boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
het tweede kwart van de 19de eeuw, rechts paardenstallen, toegang n, schuren,
stallen, gesloten
naar erf opgenomen in dienstgebouw met dwarsschuur.
hoeven

146273

Sint‐Blasiuskapel met linden

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Kouteren zonder nummer (Zwalm)

Bakstenen kapel onder zadeldakje met smeedijzeren kruis, gedateerd betreedbare
1776 en beschaduwd door vier linden.
kapellen (klein
erfgoed),
kapelbomen,
gekandelaarde
bomen

146301

Hof te Maelbroeck

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Marlboroughstraat 12 (Zwalm)

Hoeve, in 1902 deels heropgebouwd, met boerenwoning,
paardenstallen, dienstgebouw met aanpalende stallen en
dwarsschuur, aan het begin van de oprijlaan kapelletje.

boerenwoninge voor WO I
n, hoeven,
paardenstallen,
schuren, vijvers,
pijlerkapellen,
sites met
walgracht

146328

Oude Pastorie

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Paalweg 1 (Zwalm)

Pastorie gebouwd in 1783, vijf traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak met drie dakkapellen, geflankeerd door lagere
zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.

vierde kwart
hekken,
18de eeuw
hekpijlers,
hoeven,
omheiningsmur
en, pastorieën,
poorten
(bijgebouwen)

146337

Herrethoeve

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Rijkekleie 16 (Zwalm)

Oude hoeve heropgebouwd na brand van 1885, onderkelderde
boerenwoning, stallen en schuur met toegangspoort, ten noorden
bakhuis.

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw
n, schuren,
stallen,
bakhuizen,
gesloten hoeven

146338

Pastorie Sint‐Blasiusparochie met tuin

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Rijkekleie 6 (Zwalm)

Neogotisch bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Vossaert
van 1888, gelegen in ommuurde tuin.

omheiningsmur vierde kwart
en, pastorieën, 19de eeuw
pastorietuinen

146339

Hof ter Cleye

Zwalm

Sint‐Blasius‐Boekel

Rijkekleie 8 (Zwalm)

Herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
flankerende aanbouwsels onder zadeldakjes en dwarsschuur
gebouwd circa 1876, voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk op
bakstenen muurtje.

hekken,
hekpijlers,
herenhuizen,
schuren

146225

Hekkeveldhoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Dries 70 (Zwalm)

Gesloten hoeve, reeds in kaart gebracht in 1715, toegankelijk via hek boerenwoninge eerste kwart
18de eeuw
tussen dienstgebouwen.
n, hekken,
hoeven

1743/1748

datering

stijl

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

vierde kwart
18de eeuw

derde kwart
19de eeuw

plantensoort

Tilia europaea
(x), Tilia
platyphyllos

De Villegas L. (Ontwerper)

neogotiek

Vossaert Alphonse (Ontwerper)
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typologie

146226

Frans Couter Hoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Franskouter 5 (Zwalm)

Hoeve van het semi‐gesloten type met een U‐vormige opstelling,
grotendeels heropgebouwd in 1849, omhaagde boomgaard ten
noorden.

boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw
n, hoeven,
bakhuizen

146227

Gemeenteschool en schoolhuis

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Franskouter 6‐8 (Zwalm)

Gemeenteschool en schoolhuis gebouwd in 1869, schoolhuis van drie
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met aanpalend
schoolgebouwtje van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak .

hekken, lagere derde kwart
19de eeuw
scholen,
onderwijzerswo
ningen

146229

Kapel van Onze‐Lieve‐Vrouw met linden

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Franskouter zonder nummer,
Terweeënstraat zonder nummer (Zwalm)

Witgeschilderde bakstenen wegkapel onder zadeldak, daterend uit
het derde kwart van de 19de eeuw en beschaduwd door twee
gekandelaarde linden.

derde kwart
betreedbare
kapellen (klein 19de eeuw
erfgoed),
kapelbomen,
kruispuntbomen
, gekandelaarde
bomen

146241

Herenhuis en bedrijfsgedeelte

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 130 (Zwalm)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannendak,
gebouwd in 1892, in de jaren 1920 uitgebreid met zijtravee en
voorzien van nieuwe voorgevel.

gebouwen voor vierde kwart
19de eeuw
textiel‐ en
lederwarenprod
uctie,
herenhuizen

146242

Burgerhuis

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 142 (Zwalm)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
het vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

146243

Burgerhuis

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 153 (Zwalm)

Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd in 1870.

burgerhuizen

derde kwart
19de eeuw

146246

Dorpswoning met distilleerderij

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 19 (Zwalm)

Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit
de tweede helft van de 19de eeuw, bouwen van een stokerij in de
bijgebouwen in 1871.

distilleerderijen, tweede helft
dorpswoningen 19de eeuw

146247

Gesloten hoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 24 (Zwalm)

Voorheen één gesloten hoeve met oude kern, zijdelings op de straat
ingeplante boerenwoning van 1840, circa 1900 werd een gedeelte
van de schuur omgevormd tot woning.

tweede kwart
hoeven,
schuren, stallen, 19de eeuw
mestvaalten

146248

Burgerhuis

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Heufkensstraat 43 (Zwalm)

Burgerhuis van zes traveeën en twee traveeën met inrijpoort, twee
bouwlagen onder doorlopend zadeldak, gedateerd 1875 door
muurankers in linker zijgevel.

burgerhuizen

146303

Dorpswoning

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Moldergem 1 (Zwalm)

Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede
kwart van de 19de eeuw.

dorpswoningen tweede kwart
19de eeuw

146304

Hof te Moldergem en Kapel van Onze‐Lieve‐ Zwalm
Vrouw van Vrede

Sint‐Denijs‐Boekel

Moldergem 100 (Zwalm)

boerenwoninge 18de eeuw, na
Gesloten hoeve met 18de‐eeuwse boerenwoning en gebouwen van
WO II
diverse volumes opgesteld rondom een onregelmatige binnenplaats, n, poorten
(bijgebouwen),
aan de straat, naast de oprit, kapel opgericht circa 1946.
schuren, stallen,
pijlerkapellen,
gesloten hoeven

146305

Moldergemhoeve

Sint‐Denijs‐Boekel

Moldergem 116 (Zwalm)

Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, en vernieuwingen na brand in boerenwoninge tweede kwart
19de eeuw,
1912, boerenwoning, stallen en een dwarsschuur gedateerd 1851, op n, schuren,
pijlerkapellen, derde kwart
hoek van het omhaagde perceel een kapelletje.
gesloten hoeven 19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw

Zwalm

1744/1748

datering

tweede helft
19de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon

de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

Tilia europaea
(x)
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146306

Villa

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Moldergem 8 (Zwalm)

interbellum
Villa gebouwd circa 1928, middengedeelte van drie traveeën en twee hekken,
kippenhokken,
bouwlagen, geflankeerd door zijrisalieten van één bouwlaag,
villa's
dakvenster met Onze‐Lieve‐Vrouwekapelletje.
(bouwkundig
erfgoed),
gevelniskapelle
n

146307

Watermolen Moldergemmolen

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Molenberg 12A (Zwalm)

Molen reeds bekend in 1229, grotendeels 19de‐eeuwse
korenwatermolen met bewaard houten sluiswerk met trapsgewijze
afgewerkte strekdam, binnenwerk grotendeels bewaard.

146308

Semi‐gesloten hoeve met kapel

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Molenberg 4 (Zwalm)

eerste helft
Semi‐gesloten hoeve uit begin 20ste eeuw, aangepast en
hoeven,
gerenoveerd, bijbehorende bakstenen kapel daterend van rond 1914. omheiningsmur 20ste eeuw
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed),
opgaande
bomen,
fruitbomen

146309

Molenaarshuis en hoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Molenberg 9 (Zwalm)

18de eeuw
Woning van vijf traveeën onder zadeldak, met kern uit de 18de eeuw, hoeven,
voormalig dienstgebouw ernaast is nu ingericht als woning.
molenaarswoni
ngen

146311

Heilige Jozefkapel

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Neerkouter zonder nummer (Zwalm)

Rechthoekige bakstenen kapel onder leien zadeldak met ijzeren kruis, betreedbare
uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
kapellen (klein
erfgoed)

146365

Boerenwoning

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 10 (Zwalm)

Aan de straat gelegen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak,
uit de 18de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw
n

146366

Hoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 14 (Zwalm)

Aan de straat gelegen boerenwoning van acht traveeën en
anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de
19de eeuw.

hoeven

146367

Dorpswoning

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 17 (Zwalm)

Dorpswoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder
zadeldak, gedateerd van 1837, voortuin afgesloten door ijzeren
hekwerk op bakstenen muur met centraal een doorgang.

dorpswoningen, tweede kwart
hekken
19de eeuw

146368

Dorpswoning

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 19, 21/1‐2, 19A (Zwalm)

Dorpswoning van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak, gedateerd 1810, rechts aansluitend poortgebouw uit
midden 19de eeuw met doorrit naar achtergelegen erf omsloten door
dienstgebouwen.

dorpswoningen,
hoeven, poorten
(bijgebouwen),
kapellen (klein
erfgoed)

146369

Herberg Zwalmhoeve en slagerij

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 25 (Zwalm)

Dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak,
gebouwd circa 1830 en in gebruik als woning, school, herberg en
hoeve, circa 1920 herberg‐slagerij.

tweede kwart
herbergen,
hoeven, lagere 19de eeuw
scholen,
onderwijzerswo
ningen,
slagerijen

146370

Burgerlijk Hospitaal

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 26 (Zwalm)

Gebouw reeds vermeld in de 16de eeuw, in 1858 omgevormd tot
Burgerlijk Hospitaal, nu woonhuis van zes traveeën en twee
bouwlagen onder afgewolfd zadeldak.

ziekenhuizen

146371

Dorpswoningen

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 27‐29 (Zwalm)

Dorpswoningen met gelijkaardige reeds deels aangepaste gevels met dorpswoningen vierde kwart
aflijnende tandlijsten onder zadeldak, gebouwd eind 19de eeuw.
19de eeuw

1745/1748

typologie

watermolens

datering

vierde kwart
19de eeuw

eerste helft
20ste eeuw

derde kwart
19de eeuw

eerste helft
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw

16de eeuw

stijl

plantensoort

context

persoon
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146372

Pastorie Sint‐Denijsparochie

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 34 (Zwalm)

pastorieën,
Pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
omheiningsmur
gebouwd in 1859 en rechts ernaast de oude pastorie van vier
traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak, uit het vierde kwart en
van de 17de eeuw.

146373

Parochiekerk Sint‐Denijs

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 36 (Zwalm)

Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren,
ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen
calvariekapel in neoclassicistische stijl.

kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
kapellen (klein
erfgoed)

146374

Hoeve en wegkapel

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Vredesplein 6 (Zwalm)

Oorspronkelijk hoeve van het gesloten type, erftoegang met
inrijpoort gedateerd 1762, woonhuis en aangepaste of gesloopte
bedrijfsgebouwen, links bakstenen wegkapel.

boerenwoninge derde kwart
18de eeuw
n, hoeven,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146375

Wijlegemhoeve

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Wijlegem 1 (Zwalm)

Huidige hoevegebouwen uit de 18de eeuw, U‐vormige opstelling,
bakstenen gebouwen onder zadeldak rondom deels gekasseid en
deels beplant binnenerf, ten noordwesten een bakhuis met lemen
oven.

boerenwoninge 18de eeuw
n, hoeven,
stallen

146376

Sint‐Margarethakapel met kerkhof

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Wijlegem 2 (Zwalm)

Zaalkerkje van vijf traveeën onder zadeldak met houten zeskantig
dakruitertje, oudste gedeelten opgetrokken uit Doornikse kalksteen,
hersteld in 1611, verbouwd circa 1717 en 1788, gelegen binnen deels
ommuurd kerkhof.

kerkhoven,
omheiningsmur
en, betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

146377

Abdijhoeve Hof te Weylegem

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Wijlegem 4 (Zwalm)

Bakstenen gebouwen rondom gekasseid binnenerf met mestvaalt en boerenwoninge derde kwart
18de eeuw,
duiventil, erftoegang gedateerd 1761 is opgenomen in de stalvleugel n,
duivenverblijve vierde kwart
aan de straat, ten noorden tweedelig bakhuis.
18de eeuw,
n, hoeven,
schuren, stallen, vierde kwart
waterpompen, 19de eeuw
werkplaatsen,
bakhuizen

146379

Vinkemolen

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)

De Vinkemolen is een laat 17de‐eeuwse houten korenwindmolen van windmolens
het type standaard met open voet, die in 2002‐2003 op zijn huidige
plaats maalvaardig werd heropgebouwd.

vierde kwart
17de eeuw,
eerste kwart
21ste eeuw

146378

Schandpaal

Zwalm

Sint‐Denijs‐Boekel

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)

schandpalen
Voor het kerkhof van de Sint‐Margarethakapel, schandpaal
heropgebouwd in 1775 met ter plaatse aangetroffen fragmenten van
een arduinen schandpaal uit de 16de of 17de eeuw.

vierde kwart
18de eeuw

146177

Dorpswoning met smidse

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Bergstraat 24 (Zwalm)

Aangepaste dorpswoning en smidse met gecementeerde gevel met
opvallende gesmede muurankers met jaartal 1912.

146207

Gesloten hoeve

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Bovenstraat 2/1, Latemdreef 67 (Zwalm)

Hoeve in kern uit de 18de eeuw, aan de straat gelegen boerenwoning boerenwoninge 18de eeuw
met aangepaste muuropeningen.
n, gesloten
hoeven

146224

Hoeve

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Dries 12 (Zwalm)

Huidige hoevegebouwen in L‐vorm ingeplant, boerenwoning circa
1900 heropgebouwd na brand.

1746/1748

typologie

datering

stijl

eerste kwart
17de eeuw,
eerste kwart
18de eeuw,
vierde kwart
18de eeuw

dorpswoningen, voor WO I
smidsen

boerenwoninge vierde kwart
19de eeuw,
n, hoeven,
schuren
eerste helft
20ste eeuw

context

persoon
de Perre‐Montigny Edmond
(Ontwerper)

vierde kwart
17de eeuw,
derde kwart
19de eeuw
derde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
17de eeuw,
derde kwart
17de eeuw,
tweede kwart
19de eeuw,
voor WO I

plantensoort

gotiek

Clepkens Pieter (Ontwerper),
Vaerwyck Henri (Ontwerper),
Rooms Remi (Uitvoerder)

vakwerkbouw

Berteloot Romain (Ontwerper)

Okkerse Sabine (Ontwerper), Peel
familie (Uitvoerder), Thomaes
Molenbouw (Uitvoerder)
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146230

Hoeve met losse bestanddelen

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Galerijpad 1 (Zwalm)

Hoeve uit de 18de eeuw, rood geschilderde bakstenen gebouwen,
boerenburgerhuis, stallen, wagenhuis en bakhuis.

boerenburgerhu 18de eeuw,
19de eeuw,
izen, stallen,
wagenhuizen, 20ste eeuw
bakhuizen,
hoeven met
losse
bestanddelen

146231

Watermolen IJzerkotmolen

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Galerijpad 2 (Zwalm)

Graanmolen en oliemolen, gelegen aan weerszij van een bijpas van de brouwerijen,
maalderijen,
Zwalm, met ertussen een overbouwing van de waterloop,
schuren,
opklimmend tot begin 15de eeuw, schuur tegenover molen.
watermolens

146232

Café Klein Zwitserland

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Galerijpad 3 (Zwalm)

Café, begin 20ste eeuw gebouwd, gelegen aan spaarvijver van
IJzerkotmolen met sluiswerk, achteraan in U‐vormige opstelling
kleine losstaande bijgebouwen.

cafés, sluizen,
zwaaikommen

146233

Grootveldhoeve

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Galerijpad 8 (Zwalm)

Semi‐gesloten hoeve, in kern vermoedelijk uit de 18de eeuw maar
grotendeels aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw.

boerenwoninge 18de eeuw,
vierde kwart
n, hoeven,
19de eeuw
schuren,
waterputten

146236

Villa

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Gaverbosdreef 66 (Zwalm)

Bakstenen villa van twee bouwlagen onder schilddak, rechter risaliet villa's
uitlopend in afgeknotte puntgevel met op de begane grond een erker, (bouwkundig
erfgoed)
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

eerste helft
20ste eeuw

146277

Onze‐Lieve‐Vrouwekapel

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Langemunte zonder nummer (Zwalm)

Bakstenen kapel onder zadeldak, zesde statie van de ommegang van
Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën, gedateerd 1873.

ommegangen,
betreedbare
kapellen (klein
erfgoed)

derde kwart
19de eeuw

146279

Parochiekerk Onze‐Lieve‐Vrouw

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 30 (Zwalm)

Vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren van Doornikse kalksteen
en veldsteen uit eind 13de eeuw ‐ begin 14de eeuw, grondig
gerestaureerd en vergroot in neogotische stijl in 1906‐1910,
omringend kerkhof met lage bakstenen muur.

hekken,
hekpijlers,
kerkhoven,
omheiningsmur
en,
parochiekerken,
roepstenen

vierde kwart
13de eeuw,
eerste kwart
14de eeuw,
voor WO I

146280

Hoeve

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 32 (Zwalm)

Twee gebouwen, voorheen samen één hoeve uit de 18de eeuw,
dorpswoning van zes traveeën met uiterst rechts winkelraam uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw en in 1946 bouw van een nieuwe
woning met winkel rechts naast de oude woning.

boerenwoninge 18de eeuw,
eerste helft
n,
dorpswoningen, 20ste eeuw
hoeven, winkels

146281

Winkel

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 42 (Zwalm)

Alleenstaand burgerhuis, eertijds ook textielwinkel, gebouwd in de
jaren 1920, omringende tuin aan de straatkant afgesloten door
ijzeren hekwerk.

burgerhuizen,
winkels

interbellum

146282

Villa Bertha

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 45 (Zwalm)

Villa met voorgevel uit geel bakstenen parement op een plint van
bruingeglazuurde tegels, art‐decostijl van 1935 naar ontwerp van
ingenieur E. De Nollin.

villa's
(bouwkundig
erfgoed)

interbellum

146283

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 47‐49 (Zwalm)

Gemeenteschool van 1877 met links aanpalende onderwijzerswoning lagere scholen, vierde kwart
uit circa 1923, in zeer eenvoudige baksteenarchitectuur.
onderwijzerswo 19de eeuw,
eerste helft
ningen
20ste eeuw

146284

Villa

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 50 (Zwalm)

Villa met rode bakstenen gevel versierd met banden witte baksteen
en groen‐witte tegeltableaus, omringende tuin afgesloten van de
straat door ijzeren hekwerk, gebouwd in 1910.

1747/1748

garages,
hekken,
hekpijlers,
kippenhokken,
villa's
(bouwkundig
erfgoed)

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

Archidee & Partners (Ontwerper)

eerste kwart
15de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw
eerste helft
20ste eeuw

voor WO I

gotiek,
neogotiek

Janssens Amand Robert
(Ontwerper), Mas Albert C.
(Ontwerper)

art deco

De Nollin E. (Ontwerper)
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146285

Burgerhuis

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 53 (Zwalm)

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit burgerhuizen
midden 19de eeuw, voortuintje afgesloten door ijzeren hekwerk.

146286

Pastorie Onze‐Lieve‐Vrouwparochie met
tuin

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 55 (Zwalm)

Dubbelhuis met middentravee bekroond door driehoekig pseudo‐
fronton met oculus, gelegen in omhaagde pastorietuin met achterin
Mariagrot, gebouwd naar ontwerp van P. Declercq in 1847.

afsluitingshagen tweede kwart
19de eeuw
, hekpijlers,
Mariagrotten,
pastorieën,
pastorietuinen

146287

Herberg

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 61 (Zwalm)

Bakstenen woning van één bouwlaag onder zadeldak met
aansluitende staltravee, deur in zijgevel kant Bergstraat, gebouwd
eind 19de eeuw.

herbergen

146288

Oud gemeentehuis van Sint‐Maria‐Latem

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 65 (Zwalm)

18de eeuw
Voormalig gemeentehuis en café, breedhuis van acht traveeën en één cafés,
bouwlaag onder zadeldak, in kern uit de 18de eeuw.
gemeentehuize
n

146289

Vrije Basisschool en klooster

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef 77 (Zwalm)

Opgericht in 1898, groot gebouw van elf traveeën en twee bouwlagen kloosters,
onder zadeldak met vierkant dakruitertje, in 1950 bouw van nieuwe lagere scholen
klaslokalen.

vierde kwart
19de eeuw, na
WO II

146290

Ommegangkapel Groot Kapelle

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Latemdreef zonder nummer (Zwalm)

ommegangen,
Rechthoekig gebouw in neogotische stijl, vijfde kapel van de
ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën in oorsprong uit betreedbare
kapellen (klein
de 17de eeuw, voorzien van een nieuwe toegang in 1890.
erfgoed)

17de eeuw,
vierde kwart
19de eeuw

146348

Wegkapel bij hoeve

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

S.V.D. Veldestraat zonder nummer
(Zwalm)

ommegangen,
Bakstenen gebouwtje onder pannen zadeldak, vierde statie van de
ommegang van Onze‐Lieve‐Vrouw van Zeven Weeën, gebouwd in het kapellen (klein
erfgoed)
vierde kwart van de 19de eeuw.

vierde kwart
19de eeuw

146361

Kapellen van de ommegang

Zwalm

Sint‐Maria‐Latem

Steenstraat zonder nummer, zonder
nummer (Zwalm)

Respectievelijk eerste, tweede en derde statie van een ommegang ter ommegangen,
ere van Onze‐Lieve‐Vrouw van VII Weeën.
kapellen (klein
erfgoed)

1748/1748

typologie

datering

stijl

plantensoort

context

persoon

tweede kwart
19de eeuw,
derde kwart
19de eeuw,
eerste helft
20ste eeuw
Declercq P. (Ontwerper)

vierde kwart
19de eeuw

neogotiek

