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Hoekhuis met herberg
bouwkundig element

ID: 48831   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48831

Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis met
herberg
Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving
Café "Drie klokken". Hoekhuis met Frans Van Schoorstraat, volgens
kadastergegevens gebouwd in 1908 door herbergier François Adolphe De
Rijbel–Robbrecht uit Sint-Gillis. Hoekpand van twee bouwlagen en twee
traveeën aan weerszij van de afgeschuinde hoektravee, onder snijdende
zadeldaken met een afgewolfde hoek (kunstleien). Lijstgevels met
parement van rode baksteen gecombineerd met geglazuurde witte
siersteen aangewend in fijne banden op de lisenen en brede ter aflijning
van de vensterregisters. Tegeltableaus op het hoofdgestel onder de
omlopende houten kroonlijst. Venstertraveeën gevat tussen markerende
geblokte lisenen. Licht getoogde vensters; vernieuwde deur in de
hoektravee. Rechts een bijkomende lage poorttravee.

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 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke 
Datum  : 2001

Provincie
OostVlaanderen

Gemeente
Dendermonde

Deelgemeente
SintGillisbijDendermonde

Straat
Van Langenhovestraat

Locatie
Van Langenhovestraat 1
(Dendermonde)

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Datering: voor WO I 

Typologie: herbergen 

Is deel van
SintGillisbij
Dendermonde
Sint-Gillis-bij-
Dendermonde
(Dendermonde)
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