Bijlage 3: Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als stadsgezicht van de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-LieveVrouwekerk met omgeving in Brugge

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Brugge, 3de afdeling, sectie C
Objectnu mmer: 4. 02/31005/932.1

Dossiernummer: 4;001/31005/135.1

Omschrijving:

De Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve.:vrouwekerk met omgeving.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

2 2 MEI 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

-~-------------~
Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1 Adviezen uitgebracht door de departementen en
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

agentschappen van de

1.1.1 Bele1dsdomem Omqevmg
Het adv1es werd gevraagd op 25 JUli 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel beslUit.

1.1.2 Bele1dsdomem Mob1l1te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 25 JUli 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet IS het adv1es
gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.3 Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 25 JUli 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet IS het adv1es
gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.2 Advies uitgebracht door de betrokken stad Brugge
Het adv1es werd gevraagd op 25 JUli 2018.
Stad BRUGGE
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 20 augustus 2018 een gunstig adv1es
Uit over deze beschermmg. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.3 Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)
Het advles werd gevraagd op 25 JUli 2018.
De VCOE bracht op 23 augustus 2018 een gunstig advles u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
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De comm1ss1e vmdt het pos1t1ef dat Vlaanderen werk maakt van de verdere beschermmg van
het h1stonsch stadscentrum van Brugge. De comm1ss1e vmdt het tevens pos1t1ef dat met het
oog op het afstemmen van de afbakenmg, de waardebeoordellng, de beheersdoelstellingen en
de toelatmgspllcht1ge handelmgen voorafgaandeliJk overlegd werd met de d1enst
Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de stad Brugge. In het adv1es wordt verwezen naar de
opmerkmgen d1e werden gemaakt biJ de beschermmgsdoss1ers "De Brugse stadsvesten", "de
Groene Re1", "De Markt en Burg" en "de Vismarkt". De opmerkmgen d1e de comm1ss1e biJ de
voorgaande beschermmgen van stadsgezichten m Brugge formuleerde, bliJVen ook voor d1t
doss1er relevant. Voor de weerleggmg van de algemene opmerkmgen verWIJzen we naar de
behandelmg van de advlezen van de voorgaande doss1ers.
Spec1f1ek voor d1t doss1er heeft de comm1ss1e een aantal opmerkmgen d1e we hieronder
puntsgeWIJS opll]sten en weerleggen.

1. Opmerking m verband met de waarden.
De comm1ss1e erkent de h1stonsche, de architecturale, de stedenbouwkundige en
archeologische waarde. De comm1ss1e meent echter dat u1t het beschermmgsdoss1er en het
mm1steneel beslult tevens duideliJk de rulmteluk-structurerende, art1st1eke en esthetische
waarde bliJkt.
We gaan met m op deze suggestie omdat de waarden staan omschreven onder de h1stonsche,
de stedenbouwkundige en de architecturale waarden.
2. VormeliJke en mhoudell]ke aanpassmgen van het doss1er
De comm1ss1e formuleert enkele kleme bemerkmgen m verband met de beschn]vmgen, de
perceelnummers en de fotoreg1strat1e. Ze vraagt om deze zaken na te kiJken en de nod1ge
aanpassmgen door te voeren.
Op vraag van de comm1ss1e worden de opgenomen percelen, de beschn]vmgen, de
hulsnummers en de fotoreg1strat1e gecontroleerd. D1t heeft geleld tot enkele aanpassmgen.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden aangepast
Opnemen van de volgende percelen m het mm1steneel beslu1t: 192F, 197C, 223S, 219/2.
Het pand Kartu1zennnenstraat nummer 12 vormt één geheel met het pand Wollestraat
nummer 28. De beschn]vmg van het pand Kartu1zennnenstraat nummer 12 1s terug te
vmden biJ het pand Wollestraat nummer 28. Om d1t duideliJker te maken werd m het
mhoudeliJk doss1er en het m1msteneel beslult het adres Kartu1zennnenstraat nummer 12
opgenomen biJ Wollestraat nummer 28.
De beschn]vmg van het ZIJgevel van het pand Manastraat nummer 23 werd toegevoegd
m het mhoudell]k doss1er en biJ de erfgoedkenmerken m het mm1steneel besluit.
Het mteneur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt geschrapt m het mhoudeliJk doss1er.
Het daktype van het pand Nieuwstraat nummer 10 werd gecorngeerd m het mhoudeiiJk
doss1er en het mm1steneel besluit.
Het beschermmgsstatuut van de reeds beschermde panden werd aangevuld m het
mhoudeliJk doss1er.

1.3 Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming
De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het
beschermmgsbesiUit. Het mhoudell]k doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:
Opnemen van de volgende percelen 1n het mm1sterieel beslu1t: 192F, 197C, 223S, 219/2.
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Het pand Kartu1zennnenstraat nummer 12 vormt één geheel met het pand Wollestraat
nummer 28. De beschriJVIng van het pand Kartu1zennnenstraat nummer 12 IS terug te
vmden biJ het pand Wollestraat nummer 28. Om d1t duideliJker te maken werd m het
mhoudell]k doss1er en het m1n1steneel beslult het adres Kartu1zennnenstraat nummer 12
opgenomen biJ Wollestraat nummer 28.
De beschn]vmg van het ZIJgevel van het pand Manastraat nummer 23 werd toegevoegd
m het mhoudeli]k doss1er en biJ de erfgoedkenmerken m het mm1steneel besluit.
Het mteneur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt geschrapt m het mhoudeli]k doss1er.
Het daktype van het pand Nieuwstraat nummer 10 werd gecorngeerd m het mhoudell]k
doss1er en het mm1steneel besluit.
,
Het beschermmgsstatuut van de reeds beschermde panden wordt m het mhoudeli]k
doss1er aangevuld.

Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan
de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
Stad BRUGGE
De stad Brugge organiseerde het openbaar onderzoek van 11 Januan 2019 tot en met 9 februan
2019. TiJdens het openbaar onderzoek stelde de stad Brugge mfopanelen op. Het proces
verbaal en de bezwaren maken mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werden VIJf bezwaren
achtereenvolgens behandeld.

I opmerkmgen mged1end. Deze worden

Geen zakeliJkrechthouders benepen z1ch op het hoorrecht en vroegen gehoord te worden door
het agentschap. Omwille van pnvacy-redenen ZIJn de bezwaren anoniem opgenomen m d1t
document. Het bescherm1ngsdoss1er bevat een overzicht van alle bezwaren en de gegevens
van de bezwaannd1eners.

2.1

Bezwaar 1 Uitgebracht tiJdens het openbaar onderzoek:

De bezwaannd1ener vraagt om meer aandacht te hebben voor het belang en de beschn]vmg
van de aanwez1ge open ru1mten m het stadsgezicht en dat het Openruimtebeleidsplan voor de
h1stonsche bmnenstad van Brugge d1ent opgenomen te worden m de bronnen. De
bezwaannd1ener vraagt om m art1kel 2 van het beschermmgsbesiUit de erfgoedelementen en
de erfgoedkenmerken van de beschermde open ru1mten m navolgmg van het voorgaande meer
gedetailleerd en nauwkeunger te omschriJVen.
BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT:
Zowel m het mhoudeli]k doss1er (pagma 75) als m het mm1steneel beslult (art1kel 3, punt 7°)
wordt verwezen of teruggekoppeld naar het Openruimtebeleidsplan voor de Brugse binnenstad.
Van de daann opgeliJste ru1mten (volgens typologie plem, plantsoen, hortus conclusus, pat1o
of oase) worden de hout1ge erfgoedelementen als structurerende elementen m deze open
ru1mten telkens beschreven onder de adressen van de corresponderende panden of biJ de
straatmle1dmgen. Ook biJ de beheersdoelstellmgen 1s telkens een terugkoppelmg naar deze
waardevolle open ru1mten toegevoegd. H1erdoor wordt geoordeeld dat er voldoende aandacht
wordt gevestigd op deze kwai1te1ten. De bronverWIJZing naar het Openruimtebeleidsplan kan
mderdaad verbeterd worden en wordt aangevuld biJ de geraadpleegde websites m het
mhoudeiiJk doss1er.
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2.2

Bezwaar 2 Uitgebracht tiJdens het openbaar onderzoek:

De bezwaar1nd1ener u1t ZIJn ongenoegen over de recente ontw1kkelmgen m het stadsgezicht.
HierbiJ verWIJSt hiJ naar het n1euwe pavilJoen biJ het Gruuthuse en het drukke busverkeer
doorheen het stadsgezicht.
BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT:
D1t bezwaarschrift wordt geregistreerd en biJ het doss1er gevoegd. De bezwaar1nd1ener stelt de
beschermmg van het stadsgezicht n1et 1n vraag, maar u1t ZIJn ongenoegen over de recente
ontw1kkelmgen m het stadsgezicht.
2.3

Bezwaar 3 Uitgebracht tiJdens het openbaar onderzoek:

De bezwaar1nd1ener meldt enkele onnauwkeurigheden m het beschermmgsdoss1er:
De afspl1tsmg van de Bakkersrel ter hoogte van Groenmge 12 en KastanJeboomstraat 2
heeft een e1gen naam, nameliJk Eeckhoutre1.
De wonmg KastanJeboomstraat nummer 4 heeft geen toegang tot de re1en, noch tot de
kaaimuren.
In de fotoreg1strat1e 1n verband met de opgenomen adressen 1n de onderschriften
BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT:
Naar aanlelding van bovenstaande opmerkmgen wordt het beschermmgsdoss1er als volgt
aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
o BIJ het h1stor1sch overz1cht (punt 1.2, pagma 7) wordt de volgende passage
opgenomen:
o '1.2.4. De Eeckhoutret
De Eeckhoutret loopt van de Bakkersret, ter hoogte van het pand Groeninge
nummer 12, tot aan het domem Smt-Andreas (Garenmarkt nummer 8). De brug
aan de straat Groenmge ts de entge brug over de Eeckhoutret. OorspronkeliJk
ltep de Eeckhoutret door langs de voormaltge Eeckhoutabdt;, tot aan het m de
18de eeuw gedempte Pandrett;e. Ze ltep verder door onder de Cleene
Eeckhoutbrugghe (Kieme Eeckhoutbrug), dte de Eekhoutstraat met de
Garenmarkt verbond. TIJdens de eerste helft van de 19e eeuw werd dtt gedeelte
van de Eeckhoutret gedempt.'
De beschriJVIng van het pand KastanJeboomstraat nummer 4, wordt aangepast.
Mm1ster~eel

o
o

Besluit:
biJ het pand Groenmge 14 wordt de 'Bakkersre1' vervangen door
de
'Eeckhoutre1'.
De beschriJVIng van het pand KastanJeboomstraat nummer 4 wordt aangepast.

BIJlage 2 biJ het Mm1ster~eel Beslu1t, Fotoreg1strat1e :
o
Foto 137 : het biJSChrift wordt aangepast, de 'Bakkersre1' wordt vervangen door
'Eeckhoutre1'.
o Foto 138 : het biJSChrift wordt aangepast. 'Hekwerk aan de Bakkersre1' wordt
vervangen door 'hekwerk aan de Eeckhoutre1'.
o
Foto 186: het biJSChrift wordt aangepast.
o Foto 187: het biJSChrift wordt aangepast.
o Foto 188: het biJSChrift wordt aangepast.
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2.4

Bezwaar 4 Uitgebracht t11dens het openbaar onderzoek:

De bezwaannd1ener merkt op dat het door hem mged1ende bezwaarschnft met opmerkmgen
een ondersteunmg w1l vormen voor de beschermmg van d1t stadsgezicht. De bezwaannd1ener
steunt de beschermmg op z1ch maar heeft enkele mhoudell]ke en h1stonsche opmerkmgen 1n
verband met de tekst van het voorstel. De opmerkmgen van de bezwaannd1ener ZIJn onder te
brengen 1n de volgende punten:
Taalgebruik en v1s1e
Volgens de bezwaannd1ener worden 1n het beschermmgsdoss1er herhaaldeliJk een aantal
"populaire theoneen en begnppen" gehanteerd. H1erdoor wordt de erfgoedwaarde van de stad
Brugge gemm1mal1seerd, door de bewenng dat ZIJ een "vals" of"pseudo" mlddeleeuws karakter
had.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De term "pseudo" werd gebrUikt om aan te du1den dat het pand Groenmge nummer 2 geen
mlddeleeuws pand 1s, maar een pand dat een grond1ge restauratie ondergmg d1e kenmerkend
IS voor de tiJdsgeest en restauratie-aanpak van de Jaren 1930. Op bas1s van de bewaarde
bouwvergunnmgen van 1933 (stadsarchief Brugge) stellen we vast dat het pand een volledige
n1euwe gevel 1n h1stonserende stiJl kreeg en dat er gebruik werd gemaakt van
recuperatiematenaaL Het pand had voor de "restauratie" van 1933 een VriJ sobere bakstenen
liJStgevel aan de straat en aan de Re1e. TiJdens de restauratie kreeg het pand een n1euwe
trapgevel gekenmerkt door Brugse traveemssen, n1euwe muuropeningen voorz1en van
natuurstenen kru1s- en bolkoZIJnen, glas 1n loodramen, gekoppelde ontlastmgsbogen en
maaswerk 1n het boogveld. Op bas1s van de bouwvergunningen kunnen we stellen dat het pand
biJna volledig werd heropgebouwd. Om d1t te verduideliJken wordt de volgende beschriJVIng 1n
het mhoudell]k doss1er (pagma 39) en 1n het mm1steneel beslult aangevuld:
'Volgens de bouwvergunnmg werd het pand grqndig gerestaureerd en werden er verschillende
elementen toegevoegd. TIJdens de restauratie kreeg het pand een meuwe trapgevel
gekenmerkt door Brugse traveemssen, meuwe muuropenmgen voorzien van natuurstenen
krws- en bolkozunen, glas m loodramen, gekoppelde ontlastmgsbogen en maaswerk m het
boogveld. Op basis van de bouwvergunnmgen kunnen we stellen dat het pand buna volledig
werd heropgebouwd'.
De term "pseudo" wordt vervangen door de term "neo-brugs" m de beschriJVIng van de panden
Groenmge 2 t.e.m. 10 1n het mhoudeiiJk doss1er en 1n het mm1steneel besluit.
De volgende passage wordt m het InhoudeliJk doss1er (pagma 68) geschrapt:
"Het voorliggend stadsgezicht, vormt een typevoorbeeld van hoe het stadsbeeld m Brugge m
de 20ste eeuw vaak kunstmatig verouderd werd, om te voldoen aan een vermeend ideaalbeeld.
Een kenmerkend voorbeeld zun de houten gevels van de panden Groenmge nummer 2 en 4
met houten gevel die uitgeeft aan de Bakkersrei; d1e als compleet meuwe pseudomiddeleeuwse hwzen werden gebouwd. Hierdoor kreeg dit stadsgezicht een romantisch en
pittoresk wtzicht. "
De volgende zmsnede wordt geschrapt (pagma 68-69): "Om het "prentJe" te vervolledigen
worden"
In tegenstelling tot wat de bezwaannd1ener beweert werd het werk "JACOBS Roél, VëRNIEUWE
Jan, Brugge een stad 1n de gesch1eden1s, 1997" met gebru1kt als bron (z1e bibliografie biJ het
mhoudell]k doss1er).
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De mot1vat1e van de h1stonsche waarde van het stadsgezicht m het mm1steneel beslult 1s te
beperkt en onvolledig.
Volgens de bezwaannd1ener kan de mot1vat1e van de h1stonsche waarde worden aangevuld
met een aantal essent1ele gegevens met betrekkmg tot de DIJVer, de Onze-Lieve-Vrouwekerk
en het stratenpatroon.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De aangehaalde h1stonsche aanvullmgen ZIJn verwerkt m het mhoudeiiJk doss1er. Het
mm1steneel beslult vormt een synthese van de waarden d1e omschreven ZIJn m het mhoudeiiJk
doss1er. Zo hoort een etymologische verklanng van "DIJVer" n1et thu1s m het m1n1steneel
beslu1t, maar behoort deze mformat1e tot het mhoudeliJk doss1er.
De mot1vat1e van de architecturale waarde m het mm1steneel beslult vertoont enkele h1aten.
Volgens de bezwaannd1ener moet de volgende zm gecorngeerd worden:
"De gevelwanden van de opgenomen straten vormen een staalkaart van verschillende
architectuurstiJlen vanaf de 15de eeuw tot de 20ste eeuw".
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
Deze zm wordt aangepast m het mm1steneel beslult en het mhoudeiiJk doss1er. De zmsnede
"vanaf de 15de eeuw" wordt vervangen door "vanaf de 13de eeuw".
De bezwaannd1ener vraagt om de beschriJVIng van de architecturale waarde van de OnzeLieve-Vrouwekerk verder aan te vullen.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De architecturale waarde wordt m het mm1steneel beslult aangevuld met de volgende passage:
"het monumentale bouwwerk verentgt bovendten door zun opeenvolgende bouwfasen op
unteke wt;ze alle gottsche stulen m één monumentaal bouwwerk. Het schtp en de westgevel
van de kerk vertonen kenmerken van de vroeg-gottek, meer bepaald de Scheldegotiek, een
spontane en logtsche evatutte van het Schelde-Romaans, ook Doorntkse sttjl genoemd, nog
zelden bewaard m onze streken. De Franse hoog gottek ts vertegenwoordtgd m het koor van
de kerk. De Brabantse gottek ts dan weer vertegenwoordtgd m het Paradusportaal aan de
noordzt;de, terwui de toren zelf een meesterwerk ts van regtonale baksteengottek."
De bezwaar1nd1ener vraagt om de beschriJVIng van de architecturale waarde van het hu1s van
de heren van Gruuthuse verder aan te vullen.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De architecturale waarde m het m1msteneel beslult wordt aangevuld met de volgende tekst:
"De oudste gevel van deze patncterswonmg, de Retegevel, ts de vroegst gekende toepassmg
van de "Brugse travee'~ een type gottsche gevelmdelmg dte ook m het stadhuts opdook".
De bezwaar1nd1ener vraagt om de beschriJVIng van de panden Groenmge nummers 2-10 aan
te vullen.
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BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De architecturale waarde m het mm;steneel beslult wordt als volgt aangepast:
o
De volgende passage wordt geschrapt: "van hoe het stadsbeeld m Brugge m de 20ste
eeuw vaak kunstmattg verouderd werd, om te voldoen aan een vermeend tdeaalbeeld."
o
De volgende aangepaste tekst wordt toegevoegd:
"Een kenmerkend voorbeeld zun de houten gevels van de panden Groenmge nummer 2
en 4 met dte uttgeven aan de Bakkersrel en dte als compleet nteuwe neo-brugse hutzen
werden gebouwd. Hterdoor kreeg dtt stadsgeztcht een romanttsch en ptttoresk uttztcht.
Aan het Onze-Lteve-Vrouwekerkhof-zutd nummer 2 zorgt archttect L. Vténn m de Lvormtge pastone utt 1911 dat het ensemble met de nodtge ornamentatle m dte
nagestreefde context past. De hutzen aan Groenmge en tn het bijzonder hun achtergevels
en hun achterbouwen aan de overkant van de Rete mettertiJd met de nodtge zorg
"verfraatd". Het huts aan Groenmge nummer 2 komt tn 1933 aan de beurt. De archttecten
J. en L. Vténn ZIJn verantwoordeluk voor de verfraatende "Brugse" herbouw van het pand
waarbiJ ze de nodtge aandacht schenken aan de verfunde uttwerkmg van de gevels en
van de schoorsteenschachten. Het achterhuts en de aanpalende muur aan de Rete slutten
dan de stadstum naar mtddeleeuws patroon af. Het aanpalende lage achterhuts met ZIJn
"mtddeleeuwse" gevel tn houtbouw en verspnngende bedakmg ts dne Jaar later gebouwd
naar ontwerp van dezelfde archttecten. Samen met het bruggetJe ts dtt een van de meest
gefotografeerde locattes van de stad."
De stedenbouwkundige waardebepaling m het mm1steneel besluit.
De bezwaar1nd1ener vraagt om de stedenbouwkundige waardebepalmg aan te passen.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De stedenbouwkundige waarde m het mm;steneel beslult en het mhoudehJk doss;er wordt als
volgt aangepast:
In de beschriJVIng wordt de "13de eeuw" vervangen door de "15de eeuw".
Zoals de bezwaar1nd1ener aangeeft IS er d1scuss1e over het gesloten karakter van het
Gruuthuse. Gelet op deze d1scuss1e wordt de volgende zm geschrapt: "het gesloten karakter
van de bmnenplaats wordt htermee tn zekere mate hersteld."
2.5

Bezwaar 5 u;tgebracht tiJdens het openbaar onderzoek:

De bezwaar1nd1ener betreurt dat er geen beschermmgen als stadsgez;cht meer zouden volgen
na deze beschermmg. Ze wensen dat nog andere omgevmgen van de Brugse bmnenstad zullen
beschermd worden als stadsgezicht.
Het beschermmgsdoss;er van de DIJVer en omgevmg geeft een goed beeld van de panden d;e
ZIJn opgenomen m d;t doss;er, maar m de beschriJVIng van de panden stelt de bezwaannd;ener
vast dat m enkele gevallen de achtergevel, eventueel het achterhuls en de muren met m de
beschriJVIng ZIJn opgenomen.
In somm;ge gevallen m de KastanJeboomstraat wordt expllc;et vermeld dat alleen de kaalmuren
aan de re;enkant opgenomen ZIJn en m enkele gevallen de kaa;muren met een bepaald volume.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
Het u;tgangspunt biJ de beschermmg als stadsgezicht 1s de Re1e d;e doorheen het
stadsgez;cht loopt (z1e mhoudei!Jk doss;er, 2.3.2 Verantwoordmg van de afbakenmg). De
voorgevels van de panden maken mtegraal deel u1t van het stadsgezicht. BIJ bepaalde
panden IS de achtergevel n1et beschreven omdat er geen erfgoedkenmerken aanwez;g
ZIJn en de achtergevel geen deel Uitmaakt van het stadsgezicht.
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Voor de panden aan de KastanJeboomstraat werd een afwegmg gemaakt (z1e InhoudeliJk
doss1er, 2.3.2 Verantwoording van de afbakenmg). Als Uitgangspunt werd het z1cht vanop
de Manabrug en het z1cht vanop de Bakkersrel genomen. Bmnen het stadsgezicht worden
de kaalmuren horend biJ de panden 1n de KastanJeboomstraat opgenomen. H1erdoor l1gt
de nadruk op de kaalmuren en de beeldbepalende volumes aan het water.
In UitzonderliJke gevallen zoals biJ de panden KastanJeboomstraat nummer 2,
KastanJeboomboomstraat nummer 18 en nummer 20 werd het volledige perceel bmnen
de beschermmg opgenomen.
De bezwaannd1eners verWIJzen naar de opmerkmgen en bezwaren d1e gemaakt werden door
bezwaannd1ener nummer 4.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR:
De behandelmg h1ervan 1s terug te vmden onder het punt 2.1.4

3. Conclusie
De advlezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming hebben mvloed op het mhoudell]k doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudell]k doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
Het punt 1.2.4 wordt aangevuld (pagma 7).
De beschn]vmg van het pand KastanJeboomstraat nummer 4 wordt aangepast (pagma
SS)
De term "pseudo-middeleeuws" wordt vervangen door de term 'neo-brugs".
de bronvermelding van het managementsplan en beleidsplan voor de open ru1mte 1n de
h1stonsche bmnenstad worden aangevuld onder het punt 4.2 (pagma 77).
De omschriJVIng van de architecturale en stedenbouwkundige waarde wordt aangepast
en aangevuld.
Mm1steneel beslu1t:
BIJ het pand Groenmge 14 wordt de Bakkersrel vervangen door de Eeckhoutre1.
De beschn]vmg van het pand KastanJeboomstraat nummer 4 wordt aangepast.
De term "pseudo-middeleeuws" wordt vervangen door de term "neo-brugs".
De beschn]VIng van de architecturale en stedenbouwkundige waarde wordt aangepast en
aangevuld.
BIJlage biJ het mm1steneel besluit. BIJlage 2. Fotoreg1strat1e:
De bi]Schnften van de volgende foto's werden aangepast: 137, 138, 186, 187, 188.
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