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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Pastorie van Koolkerke te BRUGGE

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

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 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21 november 2003,
30 april 2004, 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 december2009, 6juli 2010, 7 juli 2010,24 september2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011 en 9 september 2011.

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari
1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en de historische en de sociaal-culturele waarde:
- als monument
Pastorie van Koolkerke, gelegen te
BRUGGE (KOOLKERKE), Arendstraat 14
bekend ten kadaster:
BRUGGE, 17e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 210B (DEEL)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische waarde:
- Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een pastorie, die als gevolg van het
Concordaat van 1801, volgens een gevelsteen in 1876 wordt heropgebouwd.
Zeker sinds de 17de eeuw stond op deze locatie een pastorie, doch de huidige
zou na afbraak van de vorige circa 1870, in 1876 zijn herbouwd op een iets meer
westelijk gelegen site.
- Dat er in de jaren 1876 een nieuwe pastorie wordt gebouwd getuigt van de grote
opbloei van het parochiaal leven in die periode, het bouwjaar 1876 is
aangegeven in een gevelsteen verwerkt in het dakvenster.
Historische, in casu architectuur-historische waarde:
- Als zijnde een representatief voorbeeld van een pastorie uit de tweede helft van
de 19de eeuw, gelegen in een eerder landelijk deelgebied van Brugge. De
pastorie sluit aan bij het bekende en traditionele dubbelhuistype van vijf
traveeën, twee bouwlagen en twee kleine aanbouwen met een lessenaarsdak.
· oe-gevel iseen-veranl<erae t>al<steneri liJstgever in com5ina1:ie mef.na1l1urstenen
elementen o.m. voor het beklemtonen van de geblokte ontlastingsbogen van de
rechthoekige muuropeningen, voor de driehoekige frontonbekroning van het
centraal bovenvenster en voor de uitwerking van het centraal dakvenster.
Als zijnde een pastorie in het dorpscentrum van Koolkerke, die een plaats
inneemt binnen de evolutie en de typologie van de pastoriebouw. De
dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen is typisch voor de 19de
eeuw. Het is stilistisch een uitzonderlijk voorbeeld in het oeuvre van provinciaal
architect Pierre Buyck.
Sociaal-culturele waarde:
- De pastorie maakt deel uit van een historisch gegroeide dorpskern die bestaat uit
de pastorie, de kerk, het kerkhof en het dorpsplein. Tussen deze elementen
bestaat er een sterke visuele band.
- De pastoor, als één van de belangrijkste figuren in het traditionele Vlaamse dorp
en zijn woonst die dit belang uitstraalt.
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Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 201 0 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,

0 9 DEC. 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

