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Bekijk alle 3 b
(https://beeld
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Juridische gevolgen
is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Semmerzake
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995)
Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1982

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

Provincie
Oost-Vlaanderen
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914
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Gemeente
Gavere
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Deelgemeente
Semmerzake
Straat
Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat,
Voorsteegje
Locatie
Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat,
Voorsteegje (Gavere)
Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m
Oppervlakte zone
22 086m²
Fysieke status
Bewaard
Erfgoedwaarde
Aanwezig
Links
Dorpskom, Semmerzake | De dorpskom van Semmerzake, een deelg… | Flickr
(https://www.ﬂickr.com/photos/erfgoed/4048102738)

Typologie: dorpen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1062)
Project beschermingsdatabank 2013-2016
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028) (beschermingen: van 01-01-2013 tot
30-06-2016)

Beschrijving
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, hetgeen
interessante perspectieven oplevert, zoals bijvoorbeeld het zicht op de pastoriemuur vanaf het
bochtige einde van de Aalbroekstraat en de perspectieven op de kerk vanaf de hoek DorpsstraatAalbroekstraat en vanaf Grote Broek. In de straat genaamd Grote Broek is de oude
kasseiverharding nog aanwezig, hetgeen bijdraagt tot het pittoreske karakter van het dorp, dat
ook bepaald wordt door het afhellend terrein ten westen van de kerk (Grote Broek en Berggat).
Opvallend is de nog homogene kleinschaligheid van de oude bebouwing, waarvan enkele gevels
witgeschilderd zijn. Daar waar de woningen gegroepeerd zijn, vormen ze een homogeen geheel
(zoals bijvoorbeeld de omgeving van het kerkhof en langsheen de Dorpsstraat).
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000684, Dorpskom (S.N., 1982).
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914

3/6

4/13/2022

Dorpskom Semmerzake | Inventaris Onroerend Erfgoed

Bron : Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum : 1982

Relaties

Omvat
Boerenarbeiderswoningen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36160)

Omvat
Brouwerij en feestzaal Brouwershof
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36146)

Omvat
Burgerhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36143)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914
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Omvat
Dorpswoning (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36147)

Omvat
Onderwijzerswoning (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36148)

Omvat
Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36141)

Omvat
Pastorie Sint-Pietersbandenparochie met tuin
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36144)

Omvat
Winkel en café (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914
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Is deel van
Semmerzake (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14207)

Je kan deze pagina citeren als:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Dorpskom Semmerzake [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300914 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300914)
(Geraadpleegd op 13-04-2022)
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Winkel en café
bouwkundig element
ID: 36145
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20 m

Bekijk alle 3
(https://bee
sort=type&e

Juridische gevolgen
is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom
Semmerzake (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995)
Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1982
is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkel en café met hoeve
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/62670)
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145
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Provincie
Oost-Vlaanderen
Gemeente
Gavere
Deelgemeente
Semmerzake
Straat
Dorpstraat
Locatie
Dorpstraat 8 (Gavere)
Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m
Oppervlakte zone
1 746m²
Fysieke status
Bewaard
Erfgoedwaarde
Aanwezig

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Gavere
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/907) (geograﬁsche inventarisatie: van 0101-1980 tot 31-12-1989)
Kenmerkgroep 1
Typologie: cafés (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/91),
winkels (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/517)
Datering: interbellum (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070)

Beschrijving
"Estaminet In de Kroon". Gedeeltelijk vrijstaande dorpswoning, in zijn huidige vorm daterend van
circa 1920, met winkeltje rechts en café links van de deur met gezandstraald bovenlicht met kroon
en huisnaam.
Heden bepleisterde en geschilderde voorgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak (cementpannen, nok parallel aan de straat) met oudere kern van één bouwlaag en
verhoogd in 1920. Imitatiebanden onder de cordonlijst. Rechthoekige benedenvensters met
rolluiken, rechter venster van het winkeltje is breder. Getoogde bovenvensters in geproﬁleerde
omlijsting met sluitsteen en dorpels op consooltjes. Behouden café- en winkelinrichting van de
jaren 1920.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145
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Parallel achter het café-winkelhuis, behouden oud hoevetje, naar verluidt daterend van circa 1600
met bewaarde grote haard en zware balkenzoldering. Witgekalkte buitengevels met onder meer
muurvlechtingen in de linker zijpuntgevel.

Bron : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur,
Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door
de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum : 1989

Aanvullende informatie
De voorgevel onderging verschillende wijzigingen: een paar muuropeningen werden aangepast en
het schrijnwerk werd vernieuwd waarbij het gezandstraald bovenlicht met kroon en huisnaam
boven de rechter deur verloren ging. Ook de rolluiken van de benedenvensters en de geproﬁleerde
omlijsting met sluitsteen van de bovenvensters verdwenen. Verder kreeg de gevel een egale
bepleistering. Het gebouw heeft nu een zuivere woonfunctie.
De achterliggende hoeve van circa 1600 is verdwenen.
Google Maps, Streetview, Dorpstraat 8, Gavere
(https://www.google.be/maps/place/Dorpstraat+8,+9890+Gavere/@50.942594,3.6628083,3a,87.7y,
112.47h,96.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1saTaoyCr7LNj9ifD_jemMbg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47c3
0d252d5b8ff9:0x6e53bc91e2cbcc06!8m2!3d50.9425842!4d3.6629728) [online] (geraadpleegd op 18
mei 2021).
Datum: 18-05-2021

Relaties

Is deel van
Dorpskom Semmerzake (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145
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Is deel van
Dorpstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5856)

Je kan deze pagina citeren als:
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(Geraadpleegd op 13-04-2022)
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VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED

Winkel en café met hoeve
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 62670

URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62670 
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20 m

Besluiten
Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde
lijst (https://id.erfgoed.net/besluiten/5825)
ophe ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014 ID: 5825

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

Provincie
Oost-Vlaanderen
Gemeente
Gavere
Deelgemeente
Semmerzake
Straat
Dorpstraat
Locatie
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/62670
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Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m
Oppervlakte zone
1 746m²

Typologie: cafés (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/91), hoeven
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/190),
winkels (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/517)
Datering: eerste kwart 17de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1050), interbellum
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070),
vierde kwart 16de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1048)

Beschrijving
Estaminet In de Kroon. Gedeeltelijk vrijstaand dorpshuis, in zijn huidige vorm daterend van circa
1920, met winkeltje rechts en café links. Achter het café-winkelhuis, behouden hoevetje van circa
1600.

Aanduiding van
Is de omvattende vaststelling van

Winkel en café
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145)
Dorpstraat 8 (Gavere)
Gedeeltelijk vrijstaande dorpswoning, in zijn huidige vorm daterend van
circa 1920, met winkeltje rechts en café links.

Vlaanderen

verbeelding werkt

Onroerenderfgoed.be is een o ciële website van de
Vlaamse overheid
uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed
(https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons)
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BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT, INTRINSIEK

Dorpskom Semmerzake
Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-06-1982 tot heden
ID: 8995

URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8995 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995
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Besluiten
Dorpskom van Semmerzake (https://id.erfgoed.net/besluiten/1793)
deﬁnitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1982 ID: 1793

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

Provincie
Oost-Vlaanderen
Gemeente
Gavere
Deelgemeente
Semmerzake
Straat
Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat,
Voorsteegje
Locatie
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995
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Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat,
Voorsteegje (Gavere)
Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m
Oppervlakte zone
22 086m²
Beschermingsdossiers
4.02/44020/102.1
4.02/44020/109.1
OO000845

Typologie: boerenarbeiderswoningen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/69),
brouwerijen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/84), dorpswoningen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/126), kasseiwegen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/221), parochiekerken
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/338),
pastorieën (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/340)
Project beschermingsdatabank 2013-2016
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028) (beschermingen: van 01-01-2013 tot
30-06-2016)

Beschrijving
De dorpskom van Semmerzake is beschermd als dorpsgezicht. De gevels op de grens van de
afbakening (Dorpstraat 4-34) maken deel uit van de bescherming.
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit
waarbij de historische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "als karakteristiek
gedeelte van het straatdorp, gekenmerkt door smalle straatjes met bochtig verloop en
interessante perspectieven, het pittoresk karakter van de nog aanwezige kasseiverharding voor de
kerk (Grote Broek), de homogene kleinschaligheid van de bebouwing met onder andere
witgeschilderde gevels."
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000684, Dorpskom, advies KCML
(1982)

Waarden
De dorpskom van Gavere (Semmerzake), is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen
belang gevormd door de:

historische waarde
-

artistieke waarde
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995
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Aanduiding van
Is de bescherming van

Dorpskom Semmerzake
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300914)
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.

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoningen
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36160)
Sint Pietersstraat 1-3 (Gavere)
Twee loodrecht op de straat ingeplante boerenarbeidershuisjes met
ommuurde voortuin en ijzeren hek tussen vierkante, gemetste hekpijlers,
uit de 19de eeuw.

Brouwerij en feestzaal Brouwershof
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36146)
Dorpstraat 15 (Gavere)
Oprichting van een brouwerijgebouw door D. De Ronne in 1839; feestzaal
toegevoegd in 1927.

Burgerhuis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36143)
Dorpstraat 2-4 (Gavere)
Typisch 19de-eeuws burgerhuis; dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak
met voorgevelparement met begin 20ste-eeuwse cementering.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995
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Dorpswoning
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36147)
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.

Onderwijzerswoning
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36148)
Dorpstraat 20 (Gavere)
Bakstenen dubbelbuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak met centrale dakkapel uit derde kwart 19de eeuw, horende bij de
erachter gelegen gemeenteschool.

Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36141)
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.

Pastorie Sint-Pietersbandenparochie met tuin
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8995
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(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36144)
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.

Winkel en café
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36145)
Dorpstraat 8 (Gavere)
Gedeeltelijk vrijstaande dorpswoning, in zijn huidige vorm daterend van
circa 1920, met winkeltje rechts en café links.
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