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stads- en dorpsgezichten 
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• ❑~  Lb  overgangszones 

g Vastgestelde Inventarissen 
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❑• 	~/ 	historische tuinen en parken 

❑▪ 	~/ ❑ houtige beplantingen 

• 0 Z archeologische zones 

• 0 	bouwkundig erfgoed - gehelen 

• ❑~ 	bouwkundig erfgoed - relicten 

• g Unesco Werelderfgoed 

0 	kernzones 

• 	g ~1 
°- Jbufferzones 

• Beheersplannen - 

• 0 Gebieden geen archeologie 

• Wetenschappelijke inventarissen 

▪ g Elandschapsatlas 

o 0 El historische tuinen en parken 

• g L1  houtige beplantingen 

o ❑ E archeologische zones 

o Li  O bouwkundig erfgoed - gehelen 

• ❑d A  bouwkundige erfgoed - relicten 

• g '} orgels 

o e wereldoorlog relicten 

• Erfgoedlandschappen (indicatief) 0 

• GRB - Percelen 
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❑ GBG - hoofdgebouw 

❑ GBG - bijgebouw 

• 0 GRB -  Gebouwen 	013G- gebouw afgezoomd metvirtuele gevels 
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Locatie 

Provincie 	 Oost-Vlaanderen 

Gemeente 	 Wetteren 

Deelgemeente 	Wetteren 

Straat 	 Kapellendries 

Locatie 	 Kapellendries 22, 22A, Wetteren (Oost-Vlaanderen) 

Status 	 Be \\ aard   

Administratieve gegevens 

Gebeurtenissen 	• Adrescontrole Wetteren (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-
2008). 

■ Inventarisatie Wetteren (geografische inventarisatie: 01-07-2002 -
30-09-2003). 

Juridische gevolgen 

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van bedrijfswoningen en 
-gebouwen 

Deze vaststelling is geldig sinds 15-10-2010. (Vaststellingsbesluit)  

Beknopte karakterisering 
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Typologie 

Datering 

agrarische gebouwen, hekpijlers 

derde kwart egde eeuw  

Beschrijving 

Ensemble van twee woongelegenheden en voormalige bedrijfsgebouwen. Voorafgegaan door 
ijzeren hek tussen twee bakstenen vierkante hekpijlers met rotseerwerk. 

Gebouw haaks op de straat ingeplant op het voormalige kasteeldomein van de familie van 
Pottelsberghe de la Potterie. Volgens kadasteronderzoek teruggaand op een woonhuis met 
koer, dat circa 1872 in opdracht van de kasteelheer herbouwd en tot landgebouw herbestemd 
werd. Circa 1930 opgesplitst in twee eenheden, waarvan het achterste gedeelte in 1942 met een 
kleine haakse uitbouw werd vergroot. 

Merkwaardig pand van twee bouwlagen en respectievelijk drie + vier + drie + drie traveeën 
onder snijdende zadeldaken onderbroken door frontons met oculi. Midden 19de-eeuws, in een 
traditionele stijl en sterk gelijkend op het nabijgelegen burgerhuis nr. 36-38. Evenzo 
opgetrokken in donkerrode baksteen verrijkt met zwart gesinterde baksteen ter markering van 
de ledende lisenen die doorlopen tot in de frontons én van de horizontaliserende puilijst en 
doorlopende omlijstingen met siersluitstenen. Getoogde venster- en poortopeningen omgeven 
door vlakke hardstenen lijst; bovenvensters met tot kordon doorgetrokken lekdrempels. Deels 
behouden houten en metalen schrijnwerk. Vrijstaande rechter zijpuntgevel met  oculus  in 
puntgeveltop, deels met beraping. 

Bron: Bogaert C.,  Duchêne  H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2oN, (onuitgegeven werkdocumenten). 
Auteurs:  Duchêne,  Helena & Verbeeck, Mieke 

Relaties 

maakt deel uit van KaDellendries  

Kapellendries (Wetteren) 
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