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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als stadsgezicht van
Grote Markt en omgeving in Lier
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse ·Regering van 25 juli .· 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2017 tot voorlopige bescherming als
stadsgezicht van .Grote Markt en omgeving in Lier;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 26 januari 2018 tot en met 25 februari
2018 en waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Gelet op de hoorzitting, georganiseerd door de stad Lier op 15 februari 2018 waarvan het
verslag en de behandeling van de conclusies ervan zijn opgenomen in bijlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het
beschermingsdossier, de erfgoedwaarde van Grote Markt en omgeving aantoont;
Overwegende dat Grote Markt en omgeving als stadsgezicht architecturale waarde bezit die
als volgt wordt gemotiveerd:
Het stadsgezicht is een representatief voorbeeld van een architecturale tendens die
gekenmerkt wordt door het streven naar een harmonisch, pittoresk en vermeend historisch
stadsbeeld, geïnspireerd op pre-19de-eeuwse regionale toepassingen van gotiek,
renaissance, barok en rococo. Deze visie kwam op eind 19de eeuw, kende een hoogtepunt
bij de wederopbouw van historische steden na de Eerste Wereldoorlog maar leefde ook nog
door na de Tweede Wereldoorlog. Het vertaalde zich in zowel ingrijpende restauraties (zoals
die van het postgebouw en het vleeshuis in Lier) als min of meer getrouwe reconstructies van
vernielde gebouwen (bijvoorbeeld Grote Markt 20-22) en meer creatieve historiserende
nieuwbouwarchitectuur, vaak gekenmerkt door een rijkelijke sculpturale gevelafwerking.
Deze coherente visie geeft een grote ensemblewaarde aan het geheel dat - met uitzondering
van de meeste winkel- en horecapuien - vrij herkenbaar bewaard is.
Enkele 20ste-eeuwse gebouwen in een meer 'moderne' vormgeving (zoals de artnouveaugetinte architectuur op het Felix Timmermansplein 3 en 6 en de art deco van Grote
Markt 67-68) vormen een waardevolle tegenhanger voor deze historiserende architectuur,
net zoals de zeldzaam bewaarde 19de-eeuwse neoclassicistische architectuur (bijvoorbeeld
Grote Markt 43 en 51-53), waartegen de historiserende architectuur duidelijk een reactie was.
Ook het overheersend neoclassicisme in de toegangsstraten tot de Grote Markt (met name
de Antwerpsestraat en de Rechtestraat) biedt een betekenisvolle, contra steren de context
voor het historiserende decor van de Grote Markt, de Vismarkt en het Felix Timmermansplein .
De oudere, pre-19de-eeuwse gevelarchiteCtuur binnen het afgebakend gebied is
architecturaal waardevol omdat ze als inspiratiebron diende voor deze historiserende
architectuur (zo stonden de ramen van het stadhuis model voor deze van het winkelhuis aan
de Grote Markt 23) maar ze heeft natuurlijk ook een intrinsieke architecturale waarde. Die
oudere architectuur dateert voornamelijk uit de late 14de tot het begin van de 15de eeuw
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(zoals het belfort en de Sint-Jacabskapel aan de oostZIJde van de Grote Markt en de
Bakkerstoren aan de Vismarkt) en Uit de 18de eeuw (met name de riJkeliJke gildehUlzen zoals
d'Eycken Boom aan de Grote Markt 36, aan de noordwesteliJke ZIJde van de Grote Markt en
het stadhuls van Jan P1eter Van Baursche1t).
De overgrote meerderheld van de gebouwen Uit het Interbellum werd gerealiseerd door Lierse
architecten, met name J.B. Van Bouchout (8 gebouwen waarvan 2 met M. Flerackers), Edward
Careels (5 of 6) en ZIJn zoon Gustaaf Careels (2), Aug. Ceulemans (5), F. Flerackers (4, 5 of
6), J. Van Peborgh (4), Léon Wellens (4), M. Flerackers (3 of 4 waarvan 2 met J.B. Van
Bouchout), Alfons Alpaerts (stadsarchitect tiJdens en net na de Eerste Wereldoorlog) (2),
Gustave Bnon (2), Eugeen Van Ouytsel (2), J. Flerackers (1, 2 of 3), Cornells Sol (1 of 2) en
Jozef Meulepas (stadsarchitect van beg1n Jaren 1920 tot mldden 20ste eeuw) (1). Slechts
enkele woningen werden gerealiseerd door ontwerpers u1t andere steden zoals Antwerpen
(Joseph Evrard, Eg1de Van der Paal en Em11ius Heylen), Leuven (Aiphonse Stevens en Frans
Vandendael), Turnhout (Jules Taeymans), Brussel (L. Sterckx) en Roeselare (Lou1s Fabn).
Ook de rol van de Antwerpse architect Gerard De Ridder mag n1et onderschat worden, gez1en
de grote geliJkenis van de gerealiseerde wederopbouw met ZIJn ontwerpplannen u1t 1915. BIJ
de vroeg 20ste-eeuwse voorbeelden van h1stonserende architectuur vmden we mvloednJke
ontwerpers zoals Alfons Van Houcke (Gent-Brussel) en Philippe Van Boxmeer (Mechelen).
Naoorlogse h1stonserende ontwerpen werden gerealiseerd naar plannen van onder andere de
Antwerpenaren Frans Laporta en Paul Bemest;
Overwegende dat Grote Markt en omgev1ng als stadsgezicht stedenbouwkundige waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Sterk aansluitend biJ de architecturale waarde, heeft d1t stadsgezicht ook een hoge
stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van de esthetische, contextuele stedenbouw d1e
vanaf emd 19de eeuw mternat1onaal doorbrak met de publicatie "Der Stadtebau nach semen
kunstlenschen Grundsatzen" van de Oostenn]kse architect Cam1llo S1tte (1889). Deze VISie,
d1e vaak beschouwd wordt als het beg1n van de moderne stedenbouw als een autonome
diSCiplme, vertrekt vanu1t de reallte1t (de topgrafie, gesch1eden1s en functionaliteit van een
plaats) eerder dan vanu1t algemene formele pnnc1pes zoals geometne of symmetne. Dat deze
v1s1e snel doordrong 1n Belg1e 1s te danken aan de vroege Franse vertalmg van Cam1llo S1ttes
publicatie (1902) maar ook aan oudere, Belgische publicaties van architect Hendnk Beyaert
(1877) en de Brusselse burgemeester Charles Buis, met name d1ens "Esthét1que des v1lles"
(1894).
Een typisch kenmerk van deze stedenbouwkundige aanpak biJ de wederopbouw van de Grote
Markt van Lier IS de pogmg om de moderne e1sen Inzake verkeer te verzoenen met het
langzaam gegroeide, onregelmatige en gesloten karakter van het ple1n. Dit deed men
biJVOorbeeld door het hUls op de hoek met de Eikelstraat te herbouwen op een galenJ of door
het hoekhuls op de Grote Markt 50 te voorzien van een logg1a. Ook de aandacht voor een
z1chtas op het belfort vanu1t de Konmg-Aibertstraat getu1gt van d1e esthetische, contextuele
benadenng;
Overwegende dat Grote Markt en omgevmg als stadsgezicht h1stonsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
EnerziJds heeft het stadsgezicht h1stonsche waarde als een getu1ge van de massale
vern1elmgen d1e 1n somm1ge Vlaamse steden aangencht werden tiJdens de Eerste
Wereldoorlog, n1et zozeer als gevolg van gevechten maar wel als een vorm van mt1m1dat1e
d1e paste 1n het concept van totale oorlog waarbiJ ook burgerdoelwitten beschouwd werden
als een leg1t1em doelwit. Deze vernielingen worden herdacht door enkele datumstenen (onder
andere Grote Markt 13 en 17).
AnderZIJds IS de Grote Markt en omgevmg een representatief voorbeeld van de complexe
WIJZe waarop deze wederopbouwarchitectuur tot stand kwam. Architecten speelden hierbiJ
natuurliJk een grote rol, evenals de opdrachtgevers (waaronder enkele belangnJke lokale
figuren zoals de senator Ernest Bergmann d1e heel wat hulzen op de Grote Markt bezat). Ook
de lokale overheld trachtte zeer sterk om het resultaat te sturen door middel van een
bouwreglement, 1deaalplannen, een bouwraad en de opmerkmgen van de stadsarchitect.
Nationale organ1sat1es zoals de D1enst der Verwoeste Gewesten en de KoninkliJke Comm1ss1e
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voor Monumenten en Landschappen en de Veren1gmg van Belgische Steden en Gemeenten
kwamen regelmatig tussen, evenals de mternat1onale organ1sat1e Oeuvre Su1sse en Belg1que.
Bovendien bevat het stadsgezicht een zeldzaam gerealiseerd voorbeeld van wederopbouw
door de Du1tse bezetter (VIsmarkt 15).
Ten slotte heeft de Grote Markt een grote h1stor1sche waarde omw1lle van haar onlosmakeliJke
verbondenheld met de stadsgeschiedenis van L1er (smds de 13de eeuw). D1t vertaalt z1ch
zowel 1n de Uitgestrektheld van het plem als 1n de architecturale resten u1t de late 14de tot
vroege 15de eeuw (het belfort en de Smt-Jacobskapel) en de 18de eeuw (stadhuis en
g1ldehu1zen). Hetzelfde geldt voor de 14de-eeuwse Bakkerstoren aan de Vismarkt. Zowel de
gevelarchitectuur als de eeuwenoude hulsnamen van de wederopgebouwde panden verwiJzen
ook naar d1e riJke stedeliJke gesch1eden1s. De meridiaanliJn her~nnert dan weer aan de 19deeeuwse nationale m1t1at1even tot modern1ser1ng;
Overwegende dat Grote Markt en omgevmg als stadsgezicht esthetische waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De Grote Markt en het ensemble van het Felix T1mmermansplem, de Hoge Brug en de
Vismarkt (met zowel bebouwmg als waterloop en bomen) ZIJn het onderwerp geweest van
heel wat (amateur)kunstenaars (schilders, fotografen, schriJVers) wat er op WIJSt dat men ze
een esthetische waarde toekende. Voorbeelden ZIJn de publicatie Schoon Lier van Fellx
Timmermans (1886-1947), de schildenjen van Is1door Opsomer (1878-1967) d1e als lid van
het Provme~aal Com1té voor Monumenten en Landschappen regelmatig advles verleende over
de wederopbouw van de Grote Markt en omgevmg m L1er, en de tekenmgen van Anton P1eck
(1895-1987);
Overwegende dat Grote Markt en omgevmg als stadsgezicht culturele waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De h1stonserende heropbouw van de Grote Markt en omgev1ng 1s een u1t1ng van de
her~nnenngscultuur (de nostalgische nood aan herkenbaarheld en houvast), d1e typerend 1s
voor de moderne, Westerse cultuur. De Grote Markt met haar laatmiddeleeuwse belfort en
vleeshuls en haar 18de-eeuwse stadhuls en g1ldehu1zen, 1s daarenboven een getu1ge van de
eeuwenoude stadscultuur 1n Vlaanderen. HierbiJ aansluitend 1s de belangriJke rol d1e de Grote
Markt speelde en speelt biJ heel wat stedeliJke evenementen, gaande van de wekeliJkse
markt, tot de mternat1onaal vermaarde duivenmarkt en feesteliJke stoeten zoals de JubileumCavalcade waarbiJ de Markt n1et louter decor IS maar soms ook het onderwerp vormt, zoals
praalwagens m de vorm van het belfort beWIJZen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
stadsgezicht:
Grote Markt en omgevmg 1n L1er,
Eikelstraat 2, 3,
Fel1x Timmermansplein 1, 2, 3, 5, 6, zonder nummer (buildragershuiSJe),
Florent Van Cauwenberghstraat 3, 5,
Grote Markt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
53, 54, 54B, 55, 56, 57, 58, 59, zonder nummer (toegangspoort tussen nummer 59 en
nummer 60), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
Konmg-Aibertstraat 2,
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Rechtestraat zonder nummer (Hogebrug),
Vismarkt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
bekend ten kadaster: L1er, lste afdelmg, sect1e G, perceelnummers 698B, 699A, 700B, 702A,
703A, 791R, 791P, 793B, 794, 824F (deel), 834K (deel), 834H, 835E (deel), 841N (deel),
841P (deel), 842A, 845C, 845D, 846B (deel), 847B (deel), 848C, 849B, 853G, 854E (deel),
855D (deel), 857B (deel), 859C (deel), 860, 861B, 862E, 863H, 863G (deel), 865D, 866C
(deel), 868B, 869A, 870C, 871A, 872F, 873L, 873M, 874D, 875B,
sect1e K, perceelnummers 8/2, 16C, 20C (deel), 20K (deel), 23C, 24E (deel), 25E (deel), 26E
(deel), 32B (deel), 33L, 34F, 35C (deel), 41N, 42C, 42D, 44K (deel), 48B, SOC (deel), SlA,
52C, 340F (deel), 360H, 361C, 367B, 367G, 369N (deel), 371B, 373C, 374G, 376B (deel),
377L (deel), 381G (deel), 436, 437G, 438G, 441G, 444H (deel), 447K (deel), 450F, 453F en
deel Uitmakend van het openbaar domein.
De def1n1tlef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°
4°
5°

2. Het stadsgezicht heeft de volgende erfgoedwaarden:
architecturale waarde;
stedenbouwkundige waarde;
h1stor1sche waarde;
esthetische waarde;
culturele waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het stadsgezicht ZIJn:
Grote Markt, Vismarkt en Fellx Timmermansplein
De Grote Markt van Lier IS een rUim plem met een VriJ gesloten karakter door de
aaneengesloten bebouwmg aan de dr1e plemzl]den, enkel onderbroken door de smalle
openmgen naar de straten errond (met een wederopgebouwd pand boven een
voetgangersgaleriJ op de hoek van de Grote Markt en de E1kelstraat, en een poortdoorgang
naar de BrouweriJStraat). Door de mplant1ng van het stadhuls ontstaan twee verschillende,
met elkaar verbonden plemen, een groot VriJWel rechthoekig ten noordwesten van het
stadhuis, en een kle1n, versmallend plem ten zuldoosten ervan. Waar de Markt z1ch verWIJdt
tot plein bevmdt het stadhuls met belfort z1ch m1n of meer parallel met de achterliggende,
aaneengesloten bebouwing waardoor aan de oostZIJde van d1t stadhuls een smalle straat
wordt gecreeerd, ter hoogte van de BrouweriJStraat.
Aan de oostZIJde komt de Grote Markt Uit op de Hoge Brug (Rechtestraat zonder nummer)
over de Bmnennete. D1t IS een klassieke Witstenen brug op dne steekbogen tussen piJlers met
een w1gvorm1ge verzwaring en IJZeren leun1ng, d1e tiJdens de wederopbouw gerealiseerd
werd. Deze oosteliJke toegang naar de Grote Markt wordt 1n het zu1den geflankeerd door het
Fellx Timmermansplein en m het noorden door de Vismarkt. Het Fellx Timmermansplein IS
een rechthoekig ple1n, de Vismarkt een straat d1e ter hoogte van de BrouweriJStraat verbreedt
tot een pleintJe, en be1de worden gekarakteriseerd door gesloten bebouwmg Uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw, aansluitend biJ d1e van de Grote Markt.
De dr1e plemen ZIJn gekasseid (een praktiJk d1e daar teruggaat tot het emde van de 14de
eeuw). Aan de ZIJde van de Bmnennete bevinden zich verder gemetste kaalmuren (deels
verlaagd), IJZeren leuningen en bomen (treurwilgen aan het Fel1x T1mmermansplem). In de
openbare ru1mte bleven verder nog enkele waardevolle h1stor1sche elementen bewaard zoals
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de rechtssteen (ook aangeduld als heksensteen) en de 19de-eeuwse mend1aan op de Grote
Markt. Op de Vismarkt bevindt z1ch een 19de-eeuwse stadspomp, op het Fellx
T1mmermansplem een laat 20ste-eeuwse buste van Fellx T1mmermans.

H1stonserende wederopbouw
Het geheel van de Grote Markt, Vismarkt en het Fel1x T1mmermansplem wordt m de eerste
plaats gekaraktenseerd door wederopbouw u1t de penode 1918-1925 met enkele Uitlopers
(zoals Grote Markt 19-Eikelstraat 3 Uit het midden van de 20ste eeuw). De gevelarchitectuur
d1e hierbiJ gehanteerd werd, IS biJna u1tslu1tend h1stonserend, meer bepaald neotrad1t1oneel
(Grote Markt 4, 7, 19-Eikelstraat 3, Grote Markt 27, 30-31, 46, 50, 55, 56, 59 en zonder
nummer (tussen nummer 59-60) en Vismarkt 3, 5, 7, 15, 17, 23), eclectisch (Grote Markt 6,
13 (deel), 16, 18, 48, 65, 71, 72, 73 en 76-VIsmarkt 1 en Vismarkt 19), neobarok (Grote
Markt 1, 13 (deel), 20-Eikelstraat 2, Grote Markt 32, 33, 47, 61, 62, 64 en 74), neorococo
(Grote Markt 2, 3, 5, 11, 21, 29, en 54B-Konmg-Aibertstraat 2), neo-VIaamserena1ssance
(Grote Markt 49, 70, 75), neo-LodeWIJk XVI (Grote Markt 22 en 63) en neo-Franserena1ssance
(Fellx T1mmermansplem 1-2). Eén gevelis eerder vaag h1stonserend (Grote Markt 17).
Het betreft voornameliJk breedhulzen (nok parallel met de straat) maar door de toepass1ng
van een gevelbrede dakkapel met sniJdend zadeldak aan de straatziJde wordt de mdruk
gewekt van d1ephu1zen. De meeste hu1zen hebben een zadeldak van dakpannen of le1en,
enkele hebben een (pseudo-)mansardedak. VnJwel alle hu1zen tellen dne bouwlagen
(uitzonderliJk twee of v1er) en dne (soms v1er) traveeen, naast enkele smallere hu1zen en
poortgebouwen van één travee. H1erdoor ontstaat een sterke verticale ntmenng met als
u1tzondenng V1smarkt 23 dat VIJf traveeen en twee bouwlagen telt.
De gevels ZIJn meestal symmetnsch opgevat met een riJker Uitgewerkte mlddentravee door
toepassmg van een nsallet, balkon, deurvenster, dakkapel, flankerende lisenen, pilasters,
decoratieve penanten, een over verschillende verd1epmgen doorlopende omliJSting,
geprofileerde gevelopeningen enjof meer Uitgewerkte decoratieve elementen. Ook de eerste
verd1epmg wordt vaak benadrukt met een centraal deurvenster, balkon, erker (soms met een
erboven liggend balkon en/of deurvenster), geprofileerde omliJSting van gevelopen1ngen,
lekdrempels op consolesen/of decoratieve elementen. Op de begane grond 1s meestal horeca
of een wmkel voorz1en, 1n de vorm van een gevelbrede pui of- m mmdere mate- een centrale
deur met aan weersziJden een (verlaagd) venster. Eerder UitzonderliJk (zeker op de Grote
Markt) IS de begane grond opgevat als een trad1t1oneel enkelhUis, met een deurtravee en
twee raamtraveeen.
De meeste panden hebben een gevelbrede topgevel. Enkele panden (voornameliJk m
neorococo, neo-LodeWIJk XVI en neotrad1t1onele stiJl) hebben liJstgevels maar ook deze
hebben meestal een Uitgewerkte dakkapel met topgevel boven de middentravee en meer
eenvoudige dakkapellen of ossenogen boven de ZIJtraveeen. Hoekwonmgen hebben
daarenboven vaak eenvoud1ge dakkapellen boven de ZIJgevels. De topgevels ZIJn één- of
tweeledig en kunnen m twee grote groepen verdeeld worden: de puntgevels, trapgevels en
tuitgevels d1e voornameliJk biJ de neotrad1t1onele stiJl worden toegepast en d1e eerder sober
opgevat ZIJn. De klokgevels, halsgevels, volutengevels en m-en Uitgezwenkte topgevels vmdt
men terug biJ de neobarok, neorococo en het eclectiCisme. Deze worden vaak geflankeerd
door vleugelstukken (met voluten), bekroond door een gebogen kroonliJst met gestrekte
UItemden of door een dnehoek1g frontonnetJe, en versierd met Siervazen (en eerder
UitzonderliJk met rolwerk).
Heel wat panden (ook deze met een topgevel) hebben net onder het dak een klassieke
(gekormste) kroonliJst op klossen met eventueel een tandliJst, een centraal gebroken fronton
en andere elementen van de klass1eke liJst zoals fnezen, tngllefen en regula met guttae.
Andere klassieke elementen d1e vaak terugkomen ZIJn Konnth1sche, Iomsche of komposlet
half- of dnekwartzu1len en (geblokte) pilasters (uitzonderliJk kolossaal of 1n superpos1t1e). Ook
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de pul-omliJstmg omvat m vele gevallen een m1n of meer Uitgewerkte liJst en flankerende
zu1len of pilasters.
Het parement 1s ofwel volledig m Witsteen en/of blauwe hardsteen (voornameliJk biJ
neorococo, neobarok en neo-LodeWIJk XVI-gevels) ofwel 1n rode baksteen. BIJ d1t laatste 1s
eerder UitzonderliJk sprake van decoratief metselwerk, maar dit baksteenparement IS wel
regelmatig afgewerkt met kn1pvoegen, en wordt steevast 1n mm of meerdere mate
verlevendigd met blauwe hardsteen en/of w1tsteen. Eerder UitzonderliJk 1s er sprake van
cementenng als 1m1tat1esteen. Deze (1m1tat1e) natuursteen wordt meestal gebruikt voor het
liJstwerk, de pilasters en zullen, plmt, speklagen of muurbanden, erkers, topafiiJnmg,
omliJSting van de muuropenmgen (soms met een sluitsteen en neuten), pul-omliJSting (vaak
met bossagewerk), kru1s- of kloosterkoziJnen, ste1gergaten, dakkapellen en/of decoratieve
elementen.
De decoratle 1s deels stiJlgebonden en bestaat Uit overhoekse topstukken (pmakels), rocailles,
casementen of sp1egels, cartouches, mascarons, siervazen, leeuwenkoppen, d1amantkoppen,
bolornamenten, hermen, bebaarde mannenhoofden, ramskoppen, bloem- en fru1tmot1even
(gUirlandes of festoenen), putt1 en wortelmot1even, en enkel of dubbel vaasvormige balusters.
BIJ een aantal wonmgen worden de borstwenngen vers1erd met eenvoudige geometnsche
motleven zoals Cirkels en ru1ten. Heel UitzonderliJk IS het beeldhouwwerk verguld (met name
biJ Grote Markt 48). Ten slotte getuigt de decoratle biJ enkele gevels van een art deco mvloed,
biJVoorbeeld m het decoratief metselwerk of de geometnsche st1ler1ng van bepaalde
decoratieve elementen.
Een VIJftal gevels bevatten f1gurat1eve VriJStaande beelden (een lierspeler, de patroon van de
brouwers Smt-Arnoldus, Smt-Elool, een schaap en een liggend lam). Meer verspreid ZIJn
f1gurat1eve reliefs d1e meestal de hu1snaam of de commemele funct1e van het gebouw
illustreren: een biJenkorf, valk, rundskop, klok, olifant, schaal met dr1e limoenen,
doornenkroon, vrouwenportret m profiel, du1f, hoefiJZer, zalm of zeven sterren. Ook
blauwhardstenen of Witstenen panelen met opschriften verWIJZen regelmatig naar de
historische hulsnaam of toenmalige functie van het gebouw. Enkele datumstenen verWIJzen
naar de vernieling en/of de wederopbouw van het pand. De pu1-omi1Jstmg bevat regelmatig
naamstenen van de ontwerpers en - eerder UitzonderliJk - een herdenkmgsplaat met
verWIJZing naar een bewoner van het pand.
De gevelopeningen ZIJn vooral rechthoekig (soms met afgeronde of gekmkte bovenhoeken,
UitzonderliJk bekroond met boogvelden of frontons) of segment- of steekboogvormig (ook
soms met geknikte bovenhoeken). Schouder- of spiegelboogvormige gevelopenmgen ZIJn
voornameliJk terug te vmden op de eerste verdieping en m de m1ddentravee. Eerder
UitzonderliJk IS de toepassmg van de rondboog. Deze IS voornameliJk terug te v1nden m de
topgevels naast ronde en ovalen (blinde) oculi. Eén dakkapel bevat een liervormig venster
(Grote Markt 11).
De meeste raamopenmgen hebben geschilderde houten schriJnwerk (T- of krUisvormig) met
kle1ne roedeverdeling, voornameliJk m de topgevels en m de bovenlichten (soms gebogen of
waa1ervorm1g biJ deuren of erkers). Een aantal gebouwen heeft decoratief bewerkt houten
schriJnwerk (zoals een rocaillemotlef biJ Grote Markt 3 en balusters biJ de deurvensters van
Grote Markt 27) en er bleef één houten poort met IJZeren benageling bewaard (Grote Markt
tussen nummer 59 en 60). Enkele ramen hebben gebogen glas (met name m de erkers en
pu1en) en/ of glas-m-lood (met name m de bovenlichten of oculi). De raamopenmgen hebben
soms stenen krUisvensters, tussendorpels of stiJlen (voornameliJk biJ de neotrad1t1onele
gevels) en deze stiJlen ZIJn m UitzonderliJke gevallen decoratief Uitgewerkt (als halve balusters
of met een wortelmot1ef).
Verschillende gevels bevatten decoratief smeedwerk m de vorm van balustrades, afslu1tmg
van deurl1chten, poorten en wmkelpUien, gevelankers en consoles voor vlaggenmasten. Ten
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slotte bevatten enkele gevels waardevolle toevoegmgen zoals een lichtreclameopschrift
(Grote Markt 21) en een wmkelpu1 (Grote Markt 33).

Niet-hlstanserende wederopbouw
BIJ de wederopbouw van dne panden op de Grote Markt midden Jaren tw1nt1g, werd gekozen
voor een gevelarchitectuur die eerder aansluit biJ de art deca en het modernisme. Qua
wonmgtype en volume ZIJn deze vergeliJkbaar met de h1stonserende wederopbouw maar de
gevelarchitectuur IS eerder geometnsch gedecoreerd en bestaat Uit een combmat1e van
baksteen en cementenng. BIJ het pand aan de Grote Markt 39 ZIJn d1t onder andere
dnehoek1ge dakkapellen en kolossale bakstenen lisenen met decoratief metselwerk (1n
navolging van de Amsterdamse School). De gevel van de dubbelwoning aan de Grote Markt
67-68 bevat een verticale beliJnlng door het gebruik van lisenen en een honzontale door de
van een tandliJSt voorziene balkons. Geometnsche of florale cementen motleven s1eren de
bekroning van de lisenen op de bel-etage en de top van de puntgevel, en de balustrades
hebben geometnsche smeedwerk.

Naoorlogse h1stonserende gevelarchitectuur
Ook voor een t1ental panden d1e tiJdens de tweede helft van de 20ste eeuw werden
opgetrokken, koos men voor een h1stonsch gemsp1reerde gevelarch1tectuur. HierbiJ kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de neotraditlonele panden (Grote Markt 10, 23, 24-25,
40 en 66 en Vismarkt 9), een gevelarchitectuur die eerder postmodern 1s (Grote Markt 8-9
en Vismarkt 21) en een eerder vaag trad1t1oneel gemsp1reerd pand (Grote Markt 34-35).
De naoorlogse neotraditlonele panden ZIJn vergeliJkbaar met deze uit de
wederopbouwpenode, ZIJ het 1ets groter qua schaal. Het betreft voornameliJk breedhuizen
onder een zadeldak van twee tot VIJf traveeen en dne of v1er bouwlagen. De
bovenverd1epmgen ZIJn vnJ Uniform uitgewerkt met soms een beperkte benadrukking van de
eerste verdieping (met een erker, verlaagde vensters of een decoratieve borstwenng) of de
middentravee (met een nsaliet). Deze panden hebben zowel liJstgevels (eventueel met
dakkapellen of een attiek) als gevelbrede topgevels (voornameliJk trapgevels) die qua vorm
aansluiten biJ de topgevels u1t de wederopbouwpenode. Het parament 1s meestal een
combmatle van baksteen met Witsteen en blauwe hardsteen voor de plint, venster- en pUlomliJStingen, stiJlen, muurbanden, pilasters, waterliJsten, topafliJnlng en decoratieve
elementen zoals frontons, mod1llons, voluten, frontons, pinakels, bolornamenten,
casementen, stenen cartouches met hu1snaamopschnft en een illustrerend rellef (leeuw).
Deze decoratle IS wel eenvoudiger en meer spaarzaam aangebracht dan biJ de gevels Uit de
wederopbouwpenode. De gevelopeningen ZIJn rechthoekig of segmentboogvormig (met
geknikte bovenhoeken en 1n een geprofileerde omliJSting biJ Grote Markt 23 1n navolgmg van
de vensters van het 18de-eeuwse stadhuis) en hebben UitzonderliJk een stenen tussendorpeL
Het schn]nwerk heeft vaak een kleme roedeverdeling, met name voor de bovenlichten.
De postmoderne panden sluiten aan biJ deze naoorlogse neotraditlonele panden maar hebben
een geometnsch Uitgezuiverde en deels anachronistische decoratle (zoals de
speelkaartmotleven biJ Grote Markt 8-9). BIJ het pand aan de Grote Markt 34-35 ontbreekt
die decoratle biJna volledig.

Vroeg 20ste-eeuwse h1stonserende gevelarchitectuur
De h1stonserende gevelarchitectuur die de wederopbouw kenmerkt, werd ook voor de Eerste
Wereldoorlog al toegepast, met name biJ dne vroeg 20ste-eeuwse panden aan de westZIJde
van de Grote Markt, alle dne met Witstenen parement. Het postgebouw aan de Florent Van
Cauwenberghstraat 1-5 IS een Uit 1903 daterende neogotische reconstructie van een laat
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14de-eeuws gebouw dat tiJdens de mterbellum quas1 1dent1ek werd heropgebouwd. Het wordt
gekenmerkt door de combmat1e van een punt- en liJStgevel, en kruisvensters m
sp1tsboogn1ssen onder een drUipliJst, met een dnepasmot1ef 1n de boogvelden. Ook het
breedhuis aan de Grote Markt 38 1s neogot1sch en heeft een liJstgevel d1e vert1caal gentmeerd
wordt door Brugse traveeen met geprofileerde tudorboogomll]stJng, en overluifelende
dakkapellen met dnepasmot1ef. Verder wordt deze gevel gekenmerkt door een riJke decoratle
van het parement (rel1ef m de borstwenngen en boogvelden, figuratieve consoles en een
opschnft) en ook van de deur en het smeedwerk. Het pand aan de Grote Markt 44 IS een
neorococo hoekpand dat grotendeels aansluit biJ de wederopbouwarch1tectuur. Kenmerkend
1s verder het Witstenen parement, de klokgevel met bekronend Cupidobeeld en het decoratief
smeediJzerwerk in het bovenlicht van de deur.

Laat- en neoclassJcJstJsche gevelarchitectuur u1t de lange 19de eeuw
Het geheel bevat nog VIJf panden m laat- of neoclassiCisme u1t de lange 19de eeuw, waartegen
de h1stonserende architectuur van de 20ste eeuw een reaetJe was. Deze bevmden z1ch vooral
aan de oosteliJke en noordoosteliJke ZIJde van de Grote Markt (Grote Markt 37, 43, 51, 52 en
53). Het ziJn zowel oudere d1ephu1zen onder een schilddak als breedhulzen onder een
zadeldak, telkens met een liJstgevel van dne bouwlagen en dne of v1er traveeen (d1e biJ
sommige hulzen nog bepleisterd en Witgeschilderd 1s). Deze gevels worden vaak gekenmerkt
door zowel een henzontale als verticale geledmg. Henzontaal bepalend ZIJn de cordonliJsten
en de kroonliJst, al dan n1et gekormst, op klossen, consoles of mod1llons, en met een tandliJst.
Soms wordt de bel-etage benadrukt door een balkon of balustrade. Verticale elementen ZIJn
Iomsche pilasters of hoekllsenen, eventueel kolossaal en/of geblokt. De gevelopeningen
vertonen vaak een verklemende ordonnantie en ZIJn rechthoekig. Ze hebben blauwhardstenen
dorpels of (tot cordon doorgetrokken) lekdrempels en decoratieve IJZeren balustrades,
evenals geschilderd houten schriJnwerk, vaak met een kleme roedeverdellng. De decoratle
bliJft verder beperkt (onder andere florale motJeven op consoles, borstwenng en/of fnes). Het
pand aan de Grote Markt 44 bewaart een blauwhardstenen pu1 tussen hoeklisenen met een
verdiepte schacht en gUirlandes.
Daarnaast staan aan het Fellx Timmermansplein (3, 5 en 6) v1er breedhulzen van dne
bouwlagen u1t het beg1n van de 20ste eeuw d1e aanslu1ten biJ het neoclassicisme (liJstgevel
en kroonliJst) maar d1e ook andere mvloeden vertonen. De panden aan het Fellx
T1mmermansplem 3 en 6 ZIJn art nouveau-getmt. Ze hebben een roodbakstenen parement
met kmpvoegen dat wordt verlevendigd door het gebruik van gele, w1tte en donkergnJze
baksteen voor de gedeelteliJke omliJSting van de muuropeningen en voor de muurbanden
(matenaalpolychrom1e). De muuropenmgen ZIJn rondboogvormig met u1tzondenng van de
grote vensters op de begane grond en de eerste verd1epmg, d1e segmentboogvormig ZIJn. Het
geschilderde houten schnJnwerk wordt getypeerd door een kleme roedeverdeling 1n de
bovenlichten (op de begane grond en de eerste verd1epmg) en door deurlichten met
geometnsch smeedwerk. Het hUls aan het Fehx Timmermansplein 3 heeft bovendJen nog een
art nouveau-get1nte kroonliJst. Het pand aan het Felix Timmermansplein 5 wordt gekenmerkt
door een parement m w1tte geglazuurde baksteen met decoratief gebruik van gnJze,
geglazuurde baksteen voor de muurbanden en bovendorpels van de vensters, en
rechthoekige gevelopeningen met houten schnJnwerk waaronder een neoclassiCIStische
WinkelpUI.

Pre-19de-eeuwse gevelarchitectuur
Het bouwkundig geheel bevat verder nog meerdere panden u1t vroegere penodes (14de-18de
eeuw). Twee daarvan werden tiJdens de 20ste eeuw beeldbepalend geWIJZigd 1n
h1stonserende zm, met name het vleeshuls aan de Grote Markt 54 en het bUlldragershulsJe
aan het Fellx T1mmermansple1n zonder nummer.
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Het vleeshuls 1s een 1n oorsprong 15de-eeuws en tiJdens het interbellum h1stonserend
gereconstrueerd onderkelderd hoekgebouw (Konmg-Aibertstraat) van dne traveeen en twee
bouwlagen onder een gecombmeerde bedakmg (le1en). Aan de Grote Markt bestaat het
parement u1t w1tsteen en worden de twee rechtse traveeen bekroond met een trapgevel met
een overhoeks topstuk 1n natuursteen (Gobertange met Euv1lle voor de geprofileerde delen).
De linkse travee heeft een liJstgevel met een dakkapel. Op de verhoogde begane grond
bevmdt z1ch een overiUifeld bordes (le1en op een houten gebmte) met een blauwhardstenen
steektrap en een natuurstenen getrapte balustrade met dnepasbogen, waarop twee
schilddragende leeuwen staan met het opschnft S.P.Q.L. De muuropenmgen op deze
verd1epmg ZIJn korfboogvormig met bovenlichten (v1erpasmaaswerk 1n een geprofileerde
omliJSting), mgevuld met groene, rUitvormige glaspanelen, en links en rechts met deuren met
IJzerbeslag. Ook op straatniveau bevmden z1ch twee korfboogvormige deuren met IJzerbeslag
(links). De bovenverd1epmgen worden opengewerkt met kruisvensters en rechthoekige
vensters met geschilderd houten schnJnwerk en kle1ne roedeverdellng. Naast de Ingang IS
een gedenkplaat aangebracht (een rechthoekige w1tte natuurstenen plaat met een
dnepasmot1ef en een bas-rellef met de voorstelling van een vrouw met lauwerkrans).
De ZIJgevel aan de Kon1ng-Aibertstraat 1s een liJstgevel van zestraveeenen twee bouwlagen,
en dne dakkapellen. Het parement bestaat u1t baksteen met muurankers met een krulsp1e,
en gebruik van zandsteen voor de speklagen (om de dne nJen baksteen) en de plint. De gevel
wordt verticaal gentmeerd door homogeen doorgetrokken lisenen per travee en henzontaal
door een kordonliJst onderaan de vensters van de eerste verd1epmg. De muuropenmgen
bestaan Uit rechthoekige vensters 1n de pl1nt, sp1tsboogvorm1ge dnellchten met neogotisch
maaswerk en omiiJstmg Uit Euv1llesteen op de verhoogde begane grond, en mgekaste
kruisvensters hogerop. De laatste, 1nspnngende travee bevat twee gedichte rechthoekige
venstertJes en een rechthoekige deur 1n een eenvoudige blauwhardstenen omliJSting onder
een geprofileerde waterliJst en het opschnft "Vredegerecht". Rechts daarvan bevmdt z1ch een
aansluitende lagere muur van
baksteen
met natuurstenen speklagen, een
segmentboogvormig deurtJe en hogerop een spitsboogvormige ms. Het schnJnwerk en het
glaswerk ZIJn analoog aan d1e van de gevel aan de Grote Markt.
Het buildragershuiSJe IS een trad1t1oneel, 1n oorsprong 17de-eeuws, alleenstaand breedhuls
van twee traveeen en één bouwlaag onder een overkragend schilddak (le1en) dat 1n 1963 op
deze locatle werd heropgebouwd. Het parement 1s opgebouwd Uit baksteen met een
zandstenen onderbouw en rechthoekige muuropenmgen 1n een natuurstenen omliJSting met
kwarthol beloop (een kruiskoZIJn 1n de oostgevel en een kloosterkoZIJn 1n de ZUidgevel, met
geschilderd houten schnJnwerk en voorzien van luiken). De noordgevel bevat een gevelsteen
met het opschnft: "G1ft van de Heer R1k Scholier/ 1963".
De gevelarchitectuur van de andere pre-19de-eeuwse panden dateert voornameliJk Uit de
17de en 18de eeuw, waarvan enkele als 1nsp1rat1ebron dienden voor de h1stonserende
gevelarchitectuur van de 20ste eeuw.
Grote Markt 36
Vroeg 18de-eeuws barok d1ephu1s van dne traveeen en twee bouwlagen onder een zadeldak
(le1en), gelegen op de hoek met de Florent Van Cauwenbergstraat, gekenmerkt door een
halsgevel met een m- en Uitgezwenkte top en natuurstenen parement. De traveeen op de
begane grond worden gentmeerd door pilasters met een verdiepte schacht en op de
bovenverdieping door Konnth1sche dnekwartzu1len op zware voluutconsoles. De
muuropenmgen ZIJn sober en rechthoekig. Het centrale travee van de eerste verd1epmg bevat
een borstwenng met zes kle1ne balusters, geflankeerd door riJk Uitgewerkte cartouches met
een chronogram: respectleveliJk "Poesis D' eYCken booM VerCiert" en "MinerVa Leeft In
D'eYCke telgen". De gevel wordt afgeliJnd door een gekorn1st hoofdgestel met op de fnes de
vermelding "D'EYCKEN BOOM". De tweeledige top wordt gemarkeerd door geprofileerde
waterliJsten, omlopend boven het centrale rondboogvenster. D1t venster wordt gevat 1n een
bandomliJSting met voluten en geflankeerd door rechthoekige vensters. Een bekronende
oculus, eveneens m een bandomliJStlng, bevmdt z1ch onder een druipliJst met een sluitsteen.
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De tweede geleding wordt afgeliJnd door voluten en bekroond door een driehoekig fronton en
een vernieuwd smeediJzeren boompJe.
De ZIJgevel 1s gecementeerd op een natuurstenen plint en telt negen traveeen (zoals te z1en
1s aan de verankenng onder de cementenng) en dne bouwlagen (twee bouwlagen biJ de v1er
rechtse traveeen, dne biJ de linkse) met rechthoekige of segmentboogvormige vensters. Het
v1erde travee heeft bovenaan een blind medaillon, bekroond door een buste van SmtGummarus In halfverheven beeldhouwwerk. Uiterst rechts 1s een rondboogniSJe aangebracht
met Donsche dnekwartzullt]es en een kop1e van een 18de-eeuws gepolychromeerd
terracottabeeld van een staande madonna met k1nd.
Grote Markt 41, 42
Vroeg 18de-eeuws rococo breedhuls van zeven traveeen en twee bouwlagen onder een
mansardedak (kunstle1en) en centraal een SniJdend zadeldak dwars op de straat met een
topgevel. De blauwhardstenen liJstgevel 1s afgeliJnd door een houten kroonliJst en een dne
traveeen brede dakkapel met een centrale top onder een dnehoek1g fronton op voluten.
Verder wordt de gevel verlevendigd door begrenzende hoeklisenen met een verdiepte schacht
en door sp1egelvers1enng met holle hoeken op de borstwenngen en de fnes. De vensters ZIJn
segmentboogvormig In een sober geprofileerde omliJsting. De deuren (In de tweede en zesde
travee) worden gekenmerkt door een spiegelboogomliJSting met een schelpsluitsteen onder
een druipliJst, een geprofileerd beloop op neuten, bovenlichten met smeediJzerwerk en
tussendorpels met roca1llevers1enng. De geveltop IS gemarkeerd door een decoratief
liervormig venster en wordt aan weersziJden geflankeerd door een ossenoog. Het schnJnwerk
bestaat Uit geschilderde houten kru1sramen met een kle1ne roedeverdeling.
Grote Markt 57
Vroeg 17de-eeuws trad1t1oneel complex bestaande u1t twee diephUlzen van respectleveliJk
v1er en dne traveeen en twee bouwlagen onder zadeldaken (le1en) met trapgevels
(respectieveliJk twee- en dnedelig, belde met een overhoeks topstuk). Het parement bestaat
Uit baksteen met gebruik van zandsteen voor een plint met schume afzaat, en voor speklagen,
neggen en vensters. De gevel 1s z1chtbaar verankerd, In de Imker trapgevel met een
Jaartalanker "1606" ter hoogte van de borstwenng van de tweede verd1ep1ng. De gevel wordt
opengewerkt met rechthoekige kruisvensters en In de top met kloosterkoZIJnen en
rechthoekige lu1ken. Op de eerste en tweede verd1epmg ZIJn de kordons doorgetrokken tot
onderdorpels. Een rondboogdeurtJe In een kwarthol geprofileerde zandstenen omlust1ng met
een bolkoziJn als bovenlicht geeft toegang tot het complex. De gevelopeningen ZIJn Ingevuld
met houten schnJnwerk en - de bovenlichten - met glas-m-lood. Op de eerste en tweede
verd1epmg ZIJn lulken voorz1en, op de begane grond rechts van de deur, traliewerk.
Grote Markt 58
Midden 18de-eeuws stadhuls In classicerende rococo met midden 14de-eeuws got1sch belfort.
Het stadhuls IS een symmetnsch opgebouwd, rechthoekig complex met een liJstgevel van
negen traveeen aan de voorZIJde en twee bouwlagen onder een schilddak (le1en). De
dakconstructie bevat rondboogvormige dakkapellen In een blauwhardstenen omliJSting: een
bekronende waterliJst met voluutvormige u1te1nden en flankerende vruchtenslingers. Op de
u1te1nden van de nok staan Siervazen van rood koper, bedekt met bladgoud.
De voorgevel heeft een parement van Balegemse steen en Doornikse blauwe hardsteen, en
wordt verticaal gentmeerd door geblokte hoekp1lasters, verdiepte penanten en een hoger
oplopend (halve bouwlaag) m1ddennsaliet. In de blauwhardstenen plint ziJn
segmentboogvormige
keldervensters
aangebracht.
De
ovenge
vensters
ZIJn
schouderboogvormig In een kwarthol geprofileerde blauwhardstenen omliJSting (op de
begane grond met geprofileerde lekdrempels op voluutconsoles met een schelpmotief). De
borstwenngen van de bovenvensters ZIJn gedecoreerd met gebeeldhouwde leeuwen d1e het
stadsschild dragen. Het hoofdgestel bestaat Uit een geprofileerde architraaf, een blmde fnes
en een blauwhardstenen kroonliJst. De gevel wordt van het plem afgescheiden door een
decoratieve smeediJZeren balustrade.
Een licht vooru1tspnngende en dne traveeen brede middenpartiJ wordt afgeliJnd met geblokte
pilasters van blauwe hardsteen en bekroond door een dnehoek1g fronton met een stadssch1ld,
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gedragen door twee leeuwen, van Du1tse zandsteen. Een blauwhardstenen pui met een
dubbele steektrap en classiCIStische, smeediJZeren leun1ng leidt naar de mgang: een
schouderboogvormige deur 1n een sobere omlijstmg met een rocailleslultsteen en
engelen hoofd, geflankeerd door Toscaanse zullen op sokkels (en met bovenaan tngliefen met
regulae en guttae), d1e het balkon van de bel-etage dragen. In de pUl 1s ook een rozet
aangebracht met aanduiding van het n1veau boven de zeespiegel, 6 meter. Hogerop bevmdt
z1ch een rondboogvormig deurvenster 1n een geprofileerde omli]stmg met een
schelpsiUitsteen, geflankeerd door eenvoudige pilasters met een verdiepte schacht en
voorzien van een balkon met een smeediJZeren leunmg en blauwhardstenen postamenten,
bekroond door Siervazen 1n hetzelfde matenaaL Het hoger oplopende gedeelte wordt
opengewerkt met een middenvenster 1n een rocaille-omliJSting, geflankeerd door
rechthoekige vensters 1n een sobere, geprofileerde omliJstmg.
Een geliJkaardige achtergevel van elftraveeen IS opgetrokken Uit baksteen met zandstenen
hoekblokken, op een zandstenen plint met getoogde keldervensters. Deze gevel bevat
eveneens een geaccentueerde middenpartiJ, afgewerkt met een frontonbekronmg, waann een
oculus verwerkt 1s. Op de rechtse hoek bevindt z1ch een neogotische ms met een Witstenen
beeld van Onze-Lieve-Vrouw. De ZIJgevels ZIJn eenvoudig met een geliJkaardig u1tz1cht. Het
schriJnwerk 1n de v1er gevels bestaat uit geschilderde houten ramen met een kle1ne
roedeverdelmg.
Ten noordwesten 1s het stadhuls aangebouwd tegen het belfort dat bestaat u1t een verankerde
torenromp op een Vlerkante plattegrond, met een monumentale bekroning. Het parement
bestaat Uit zandsteen en de gevels worden gemarkeerd door rechthoekige muuropemngen.
Op de begane grond bevmdt z1ch een rechthoekige 18de-eeuwse deur 1n een classiCIStische
blauwhardstenen omliJSting onder een dnehoek1g fronton. Voorts 1s een datenng ("1369 11)
aangebracht, evenals een uurwerk aan de zu1dwestz1Jde. De bekroning bestaat u1t een le1en
naaldspits met een klokkenkamer, opnJzend te midden van v1er uitkragende (VIJfZIJdige) en
licht buitenwaarts hellende arkeltorens. D1e laatste staan op een dnelobb1ge boogfnes en ZIJn
verbonden door een tandfnes. Ter bekroning ZIJn vaantJes aangebracht en biJ de centrale
sp1ts een vergulde bol en staartster als windWIJZer.
Naast het belfort ZIJn er nog twee zichtbare overbliJfselen Uit de late middeleeuwen: de SintJacabskapel aan de Grote Markt 60 en de Bakkerstoren aan de Vismarkt 11.
Grote Markt 60: Sint-Jacabskapel
Laat 15de-eeuwse got1sche en tiJdens het Interbellum heropgebouwde kapel, oost-west
geonenteerd op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak (le1en) en voorz1en van
een dakrulter met een opengewerkte klokkentoren onder een le1en sp1ts. De sobere,
tweeledige, verankerde westpuntgevel d1e deels bewaard bleef (z1e steenverwenng), 1s
opgetrokken Uit zandsteen en heeft een pl1nt met schume afzaat. Centraal bevmdt z1ch een
verdiepte korfboogvormige poort 1n een geprofileerde spitsboogomliJSting onder een druipliJst
met een hogel. Het boogveld bevat een ms met het beeld van de patroonheilige. Hogerop
wordt de gevel henzontaal beliJnd door een kordon en daarboven bevmden z1ch een groot
spitsboogvenster en bekronende oculus. Links van de puntgevel staat een Ingebouwde, ronde
en gelede traptoren met langwerpige rechthoekige kiJkspleten en een le1en sp1ts met een
bekronend bolornament.
Vismarkt 11: Bakkerstoren
Laat 14de-eeuwse trad1t1onele torenvormige constructie van dne bouwlagen en één travee
op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak (pannen) met de nok loodrecht op de
straat. Het IS opgetrokken u1t zandsteen met gebruik van baksteen voor de herstelling van
de geveltop en heeft rechthoekige muuropen1ngen. De geveltop bevat een oogvorm1ge
muuropenmg.

Art.3. Voor het beschermde stadsgezicht gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de beschermmg van het stadsgezicht Grote Markt en omgev1ng beoogt het behoud van
de erfgoedwaarden en de biJhorende erfgoedelementen en -kenmerken. BIJ een
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eventuele wiJziging moet ernaar gestreefd worden dat de meuwe mgrepen hierop geen
negatieve 1mpact hebben;
voor de panden opgenomen bmnen de penmeter van het stadsgezicht wordt max1maal
behoud, Instandhouding, onderhoud en herstel van volume, schaal, korrel, matenalen
en architectuur vooropgesteld. Om de ensemblewaarde max1maal te behouden moet
de ong1nele dakvorm en dakafwerking behouden bliJVen. D1t geldt zowel voor
mansardedaken als zadeldaken. Het toevoegen van dakuitbouwen of (mpand1ge)
dakterrassen aan de straatziJde IS biJgevolg n1et wenseliJk. Het toevoegen van
bouwlagen (met mbegnp van terugspnngende volumes) IS omwille van het
beeldbepalende perspeetlef n1et wenseliJk. De origmele dakafwerkmg moet zoveel
mogeliJk worden behouden aan de straatzijde. Aan de straatziJde ZIJn v1sueel storende
toevoegmgen met wenseliJk;
voor de panden aan de Grote Markt 26 en Vismarkt 13 gelden specifieke
beheersdoelstellmgen. Deze panden ondersteunen de erfgoedwaarde van het
stadsgezicht n1et m hun hu1d1ge toestand en verbouwmg of sloop en nieuwbouw IS h1er
mogelijk op voorwaarde dat het verbouwde of n1euwe pand z1ch op vlak van schaal,
volume, silhouet, dakvorm, dakafwerkmg en matenalen 1npast m de bestaande
gevelwand en m de perceelstructuur van de omgevmg. De architecturale uitwerking
dient Uit te gaan van het behoud van de erfgoedwaarden van het stadsgezicht. Voor
het pand aan de Vismarkt 13 1s het wenseliJk dat de bakstenen gevel hersteld wordt m
ZIJn oorspronkeliJke, onbeschilderde toestand;
ook voor de panden van na de Tweede Wereldoorlog aan de Grote Markt 8-9, 10, 23,
24-25, 34-35, 40 en 66 en de Vismarkt 9 en 21, en het wederopbouwpand aan de
Vismarkt 7 (dat door latere verbouwingen onlosmakeliJk verbonden 1s met het pand aan
de Vismarkt 9), gelden spec1f1eke beheersdoelstellingen. Deze panden ondersteunen de
erfgoedwaarden van het stadsgezicht maar verbouwmg of sloop en nieuwbouw IS h1er
mogeliJk op voorwaarde dat het verbouwde of n1euwe pand z1ch op vlak van schaal,
volume, silhouet, dakvorm, dakafwerkmg en matenalen mpast m de bestaande
gevelwand en m de perceelstructuur van de omgevmg. De architecturale u1twerkmg
d1ent Uit te gaan van het behoud van de erfgoedwaarden van het stadsgezicht;
ontbrekende delen van de h1stonsche afwerkmgsmatenalen zoals biJvoorbeeld
smeedwerk, schn]nwerk, decoratieve elementen, h1stonsche matenalen, worden biJ
voorkeur aangevuld of gereconstrueerd. Ind1en het ongmeel ontwerp n1et gekend 1s,
moet worden gestreefd naar een vervanging die zoveel mogeliJk aansluit biJ h1stonsche
voorbeelden qua vormgevmg, techmek en matenaalgebrUik. H1erb1J wordt zoveel
mogeliJk rekenmg gehouden met het oorspronkeliJke concept van de gevel architectuur.
Zo IS het biJ de restauratie van 19de-eeuwse neoclassiCIStische liJstgevels (Grote Markt
37, 52 en 53) aangewezen om de gevelbeple1stenng opnieuw aan te brengen. Verder
ontbreken de bekronende hogel van de puntgevel biJ Grote Markt 60 en de bekron1ng
van de topgevels biJ Grote Markt 71 en 75;
het IS wenseliJk dat storende mgrepen worden verWIJderd en dat men hierbiJ teruggaat
naar de ongmele toestand - 1n zoverre deze goed gedocumenteerd IS. Onder storende
Ingrepen kan men onder meer verstaan:
a) de besch1ldenng van een oorspronkeliJk onbesch1lderde gevel;
b) geWIJZigde gevelopeningen (m het biJZonder later toegevoegde pUien voor Winkels
en horeca). Onroerend Erfgoed steunt het Initiatief van de stad Lier om de
levensvatbaarheid van pnlle ondernemmgen te ruggensteunen, de leegstand 1n te
dammen en de koopbmdmg en -attractie te stimuleren ten bate van het
detailhandelsapparaat m het kernwmkelgeb1ed. Uiteraard d1enen de noodzakeliJke
mgrepen te gebeuren met respect voor de erfgoedwaarden;
c) een geWIJZigde dakstructuur of -bedekking, en het toevoegen van n1euwe of
WIJZigen van oorspronkeliJke dakUitbouwen, (mpand1ge) terrassen, dakvensters en
dakkapellen;
voor de brug opgenomen bmnen het stadsgezicht wordt een maximaal behoud,
mstandhoudmg, onderhoud en herstel van volume en matenalen vooropgesteld;
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het behoud van de aanleg van de straten wordt eveneens vooropgesteld, rekenmg
houdend met de kasse1bestratmg, de kaalmuren en IJZeren leunmgen. De aanleg van
nutsle1d1ngen, straatmeubilair en verkeersmfrastructuur bliJft toegelaten;
behoud, ontwikkeling en penod1eke vervanging van de treurwilgen aan het Felix
Timmermansplein en de bomen aan de V1smarkt. Een regelmatige controle van de
bomen door middel van een VTA-analyse 1s aangewezen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde stadsgezicht ZIJn verplicht
de mstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde stadsgezicht moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van historische matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, Inclusief de al dan niet f1gurat1eve beglazing,
beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of wiJZigen van opschnften, public1te1tsmncht1ngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubliC1te1t en met u1tzondenng van
publiclte1tsmncht1ngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte met meer bedraagt dan
4m 2 ;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1d1ngen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afsluitingen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van
verhardingen, wegen, paden en groenaanleg;
d) het roo1en, vellen, beschadigen en/of vervangen van de bomen aan de Vismarkt
en het Fel1x T1mmermansple1n, en elke handelmg die een WIJZiging van de
groeiplaats en groeivorm van d1e bomen, tot gevolg kan hebben;
e) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van met-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld 1n artikel 65 van het
Konmkli]k Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
g) de aanmerkeliJke rellefwiJZiging van de bodem, WIJZiging van het hydrografisch
netwerk of werk dat Impact kan hebben op het grondwaterpeil. D1t verWIJSt naar
de 1n het stadsgezicht opgenomen boorden van de B1nnennete. D1e Bmnennete 1s
bovendien verbonden met verschillende vl1eten d1e onder het stadsgezicht
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doorlopen maar d1e met vermeld worden biJ de erfgoedelementen omdat ze n1et
Zichtbaar ZIJn vanop de openbare weg.
Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1llgmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
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