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Vlaamse Regering ,.;·

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare archeologische zone van de circulaire structuur van VerAssebroek te Brugge

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

BINNENLANDS

BESTUUR,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28
februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december
2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 201 0;

BESLUIT:

Artikel 1. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 juni 1993 houdende
bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,
28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009, wordt het ontwerp van lijst, zoals
afgebakend op bijgaand plan, vastgesteld :
Wegens het cultuurhistorisch en wetenschappelijk belang
- als archeologische zone:
De circulaire structuur van Ver-Assebroek, gelegen te
Brugge (Assebroek), Kerkdreef;
bekend ten kadaster:
Brugge, 23e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 157B, 158A, 1751(DEEL), 176B, 176K,
176S2, 176T2, 177D, 177G, 177H.

Art. 2. Het wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang dat de bescherming verantwoordt,
wordt als volgt omschreven:
De wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden :
Ten zuiden van de kerk van Ver-Assebroek, in de meersen, bevinden zich de restanten van
een opmerkelijk kasteel. Dit kasteel werd gebouwd op het einde van de 12de of het begin van
de 13de eeuw en reeds in de vroege 16de eeuw verlaten. Bouwheren waren de heren van
Assebroek, die behoorden tot de middeleeuwse topadeL
Het meest opmerkelijke aan deze site zijn de morfologie en de landschappelijke inplanting .
./..
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Het betreft een klein, slechts licht opgehoogd en perfect cirkelvormig opperhof, dat omgeven
wordt door vier zeer brede en concentrische grachten, van elkaar gescheiden door aarden
wallen. Het opperhof werd bekroond door één of meerdere gebouwen en waarschijnlijk
omgeven door een ringmuur. Er is een directe historische en fysieke link met de kerk, die
zich op het voormalige neerhof bevond. De circulaire structuur is zeer goed waar te nemen
vanuit de lucht, maar ook van op de begane grond tekenen de cirkels zich bij hoge
waterstand duidelijk af in het grasland.
Dit opmerkelijk kasteel behoort tot een type (de zgn. "ronde kastelen") dat in Vlaanderen tot
nog toe niet werd aangetroffen; er zijn enkel voorbeelden gekend uit Noord-Nederland. Uit
de studie van deze sites bleek dat de zgn. ronde kastelen een duidelijke afgebakende groep
vormen, daterend in de 13de/14de eeuw en doorgaans opgericht door de ~ogere adel. Ze
vormen een overgangstype tussen de oudere mottekastelen en de stenen burchten. Ook
binnen dit type kastelen neemt Assebroek een bijzondere plaats in omwille van zijn omvang
en indrukwekkende verschijning.
De goede bewaartoestand van de archeologische restanten en de herkenbaarheid in het
landschap zorgen ervoor dat een bescherming als archeologische zone gerechtvaardigd is,
waarbij het behoud van de archeologische waarden voorop staat.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschermingsvoorschriften en erfdienstbaarheden vermeld in:
a) het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium,
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart
2009,
b) het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van
30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008 en 4
december 2009.

Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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