~\"'..\ Vlaa~se
'~'t2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als stadsgezicht van
de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-LieveVrouwekerk met omgeving in Brugge
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel6, 1°;
Gelet op het m1msteneel beslult van 25 oktober 2018 tot voorlop1ge beschermmg als
stadsgezicht van de Duver, het ArentshUis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met
omgevmg 1n Brugge;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 11 ]anuan 2019 tot en met 9 februan
2019 waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het stadsgezicht van de Duver, het ArentshUis,
het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgevmg aantoont;
Overwegende dat de Dl]ver, het ArentshUis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgeving als stadsgezicht een h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het stadsgezicht van de DIJVer, het ArentshUis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgevmg, omvat h1stonsche assen en straten d1e een belangrijke rol hebben gespeeld
m de ontwikkeling van de stad Brugge. Ze vormen bmnen de stad UitzonderliJke stedeliJke
structuren, d1e gekenmerkt worden door een architectuur d1e fasegewiJS tot stand IS
gekomen. De aanwez1ge structuren en de bebouwmg ZIJn het resultaat van opeenvolgende
pol1t1eke, soc1ale, culturele en economische gebeurtenissen d1e plaats vonden door de eeuwen
heen. Ze hebben gezorgd voor een opmerkeliJke h1stonsche gelaagdheld m het stadsbeeld.
Bepalend 1n d1t stadsdeel IS het verloop van de Re1e waarlangs de belangn]kste en oudste
h1stonsche gebouwen liggen. Op de Imkeroever l1gt de Onze-Lieve-Vrouwekerk, h1er
gesitueerd smds de 9de eeuw. De Onze-Lieve-Vrouwekerk en omgevmg vormt dan ook een
belangn]k h1stonsch kerngebled bmnen de Brugse bmnenstad. Op de rechteroever van de
Re1e splitst z1ch een reltJe af, genaamd de Bakkersre1, dat loopt tot aan de DIJVer en overbrugd
wordt door Gruuthusebrug ter hoogte van de N1euwstraat. De DIJVer IS een segment van de
Re1e dat een e1gen naam heeft. De zeer oude naam DIJVer, gaat terug tot de Kelten en
betekent "He11ig water". D1t zou WIJZen op het bestaan van een pre-germaanse cultusplaats.
Langsheen de DIJVer, de Bakkersrel en de aanpalende straten 1s een beeldbepalende en
heterogene bebouwmg tot stand gekomen, d1t getu1gt van de evolutie van de stad bu1ten de
eerste stadsomwallmg. De n1euwe bruggen waren dan ook nod1g om meuwe complexen of
WIJken te ontsluiten d1e bu1ten de eerste omwallmg lagen. Zo houdt de bouw van de eerste
Grote Eeckhoutbrug m 1282, nu Nepomucenusbrug, verband met de voorgeschiedeniS van
de ten zu1den van de DIJVer gevestigde Eeckhout- of Smt-BartholomeusabdiJ d1e vóór 1130
ontstaan IS.
In de omgevmg van de DIJVer 1s de oorspronkeliJke perceelstructuur nog aanwez1,g m het
straatbeeld zoals biJ aan de Oude Burg. Het "Raamstraat]e" wordt er m 1537-1538 afgesloten
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en IS vanaf dan een pnvéweg d1e nu nog hoort biJ het pand Oude Burg nummer 21. Ter hoogte
van de Bakkersrel IS de oorspronkeliJke perceelstructuur nog af te lelden van de nog
aanwezige verbmdmgen tussen de KastanJeboomstraat en de Bakkersre1.
Het stadsgezicht met centraal de DIJVer, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het hof van Gruuthuse
en de Bomfat1usbrug ZIJn vastgelegd m talnJke met geschreven bronnen zoals schildenJen en
foto's. Het stadsgezicht vormt één van de klassieke stadsgezichten d1e al m de 19de eeuw
door de p1on1ers van de fotografie werden vastgelegd. De DIJVer en omgevmg met onder
andere de Bomfat1usbrug 1s dan ook één van de meest gefotografeerde en geschilderde
Zichten van Brugge. D1t stadsbeeld werd door gekende en mmder gekende kunstenaars
vastgelegd en Illustreert de waardenng ervan door verschillende generat1es. Tot op heden IS
de DIJVer en omgevmg een trekpleister voor schilders d1e d1t z1cht w1llen vereeuwigen op
doek.
De houten gevels aan de Bomfat1usbrug zorgen voor een pittoresk en romantisch stadsbeeld.
Het voorliggend stadsgezicht, en de Bakkersrel m het biJZOnder, vormt een typevoorbeeld
van hoe het stadsbeeld m Brugge m de 20ste eeuw vaak kunstmatig verouderd werd. Er
werden compleet n1euwe pseudo-middeleeuwse hu1zen gebouwd d1e ervoor zorgen dat d1t
stadsgezicht een romantisch en pittoresk u1tz1cht kn]gt.
Het water en de stat1ge architectuur vormen tot op heden zonder twufel een mteressante
toenst1sche trekpleister. In 1905 gebeurde de eerste aanvraag om de toenst1sche
mogeliJkheld van de Brugse re1en volop te benutten. De DIJVer en de omgevmg van de
Bon1fat1usbrug getwgen dan ook van een vroege vorm van recreatief gebruik zoals de
toenst1sche rondvaarten d1e vanaf 1905 werden georgamseerd en d1e tot op heden nog steeds
bestaan. De eerste u1tbatmg van bootJes was m handen van de familie Godfro1d Coucke d1e
hun opstapplaats hadden ter hoogte van de hu1d1ge Bomfat1usbrug;
Overwegende dat de DIJVer, het Arentshws, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgevmg als stadsgezicht een architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt
gemotiveerd:
De bebouwmg binnen het stadsgezicht vertoont een grote h1stonsche gelaagdheld en bevat
bélangnJke merktekens m het stedeliJk landschap. De heterogene gevelwanden en het
stadssilhouet met ZIJn torens ZIJn het resultaat van het bouwen en verbouwen door de eeuwen
heen. Bmnen het stadgezicht ZIJn verschillende architectuurstiJlen en -types te onderscheiden.
D1t stadsbeeld wordt gekenmerkt door een gaaf bewaard, heterogeen karakter met hoge
architecturale kwal1te1ten. De gevelwanden van de opgenomen straten vormen een staalkaart
van verschillende architectuurstiJlen vanaf de 13de eeuw tot de 20ste eeuw: got1ek, 17deeeuwse trapgevels, barokke architectuur, rococo, classiCIStische en neoclassiCIStische
architectuur en gevels m h1stonserende stl]l waarbiJ de restauratie, gekend als "Kunst1ge
Herstellmg", goed wordt gelllustreerd.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk IS dommant aanwezig bmnen d1t stadsgezicht. De Imposante,
volledig m baksteen opgetrokken toren beheerst het Brugse stadsgezicht. De toren 1s een
meesterwerk van de reg1onale baksteen- of kustgot1ek. Het monumentale bouwwerk veren1gt
bovendien door ZIJn opeenvolgende bouwfasen op un1eke WIJZe alle got1sche stiJlen m één
monumentaal bouwwerk. Het sch1p en de westgevel van de kerk vertonen kenmerken van de
vroeg-got1ek, meer bepaald de Scheldegot1ek, een spontane en log1sche evolutie van het
Schelde-Romaans, ook Doornikse stiJl genoemd, nog zelden bewaard m onze streken. De
Franse hooggotiek 1s vertegenwoordigd m het koor van de kerk. De Brabantse got1ek 1s dan
weer vertegenwoordigd m het ParadiJSportaal aan de noordziJde, terWIJl de toren zelf een
meesterwerk 1s van reg1onale baksteengotiek
BIJ de got1sche pnvé-arch1tectuur IS het Hof van de heren van Gruuthuse een kenmerkend
voorbeeld van een luxueuze res1dent1e met typ1sche L-vorm1ge plattegrond voorz1en van een
hoge trap- of UitkiJktoren. De Imposante gevels worden verticaal gentmeerd door Brugse
traveemssen en maaswerk. De opmerkeliJke liggmg van het Hof van de Heren van Gruuthuse
tussen de Rele en de DIJVer, m de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, onderstreept het
belang van d1t ensemble. De oudste gevel van deze patnc1erswonmg, de Re1egevel, IS de
vroegst gekende toepassing van de "Brugse travee", een type got1sche gevelindeling d1e ook
m het stadhuls opdook. De got1ek met kenmerkend maaswerk en de typische Brugse
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traveenissen ZIJn onder meer ook terug te vmden biJ het pand Onze-Lieve-VrouwekerkhofZuid nummer 14.
De renaissance 1s b1nnen het stadsgezicht 1n Uiterst beperkte mate bewaard. De omliJSting
van blauwe hardsteen van de toegang 1n de noordZIJgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 1s
één van de en1ge behouden voorbeelden u1t deze stJJipenode.
Het tot de mlddeleeuwen teruggaande traditionele d1ephwstype met bakstenen trapgevel
bliJft lang doorleven, maar wordt vanaf de 17de eeuw opgesmukt met barokelementen. Een
Uitgesproken voorbeeld van barokke architectuur IS het pand Wollestraat nummer 28 gekend
als het HUls "D1ts m den grooten mortier". De overkragende bovenbouw 1s voorz1en van
mascarons en m de boogvelden van natuurstenen rellefs d1e verband houden met het Beleg
van Brugge door pnns Fredenk Hendnk van OranJe van 1631.
In de loop van de 18de eeuw ondergaat de architectuur meerderemvloeden d1e z1ch m Brugge
m een versneld tempo zullen manifesteren en mekaar opvolgen. Opvallend IS het
poortgebouw van de ProosdiJ van Onze-Lieve-Vrouw dat aan de DIJVer wordt opgencht 1n
1749. Zowel het matenaalgebruik als de dneled1ge ordonnantie gentmeerd door pilasters met
Franse voegen en het bekronend gebogen mlddenfronton boven de gekorn1ste kroonliJst,
sluiten nauw aan biJ de toenmalige LadeWIJk XV-architectuur.
Een ander kenmerkend voorbeeld IS het pand DIJVer nummer 7, een monumentaal dubbelhuls
met sobere vlakke liJstgevel gemarkeerd door het bepleisterd entablement met fiJne
waterliJsten onder de omlopende kroonliJst op klossen. De deur IS gevat 1n een genemde
omiiJstmg van blauwe hardsteen onder een gekorn1ste kroonliJst met behouden
deurschnJnwerk getypeerd door een gu~rlande, een stnkmot1ef, een Siervaas en LadeWIJk XVIslingers.
Het pand DIJVer nummer 15, 1s ook een getwge van een vriJ sober 18de-eeuws pand met een
verankerde bakstenen lustgevel opengewerkt met l1cht getoogde openmgen, op de eerste en
de tweede bouwlaag voorz1en van een vlakke 18de-eeuwse omiiJstmg. De laat-barokke
hoeknis IS voorz1en van een beeld van Mana met Kmd van blauwe hardsteen.
De orangene biJ het pand Oude Burg nummer 21, gebouwd aan de Rele-oever 1n het derde
kwart van de 18de eeuw 1s een typerend voorbeeld voor de LadeWIJk XVI-stiJl. Het langwerpig
volume heeft een kenmerkend mansardedak. De bepleisterde en beschilderde liJstgevels ZIJn
opengewerkt met rondboogvensters gescheiden door vlakke pilasters voorzien van spiegels.
Het laat-classJcJsme wordt ge1llustreerd biJ verschillende panden. Een biJZonder voorbeeld
voor het laat-classJcJsme 1s het pand DIJVer nummer 16, het zogenaamde Arentshws. D1t
pand heeft een Imposante verankerde bakstenen liJStgevel met 1n de oostgevel een portJek
van dne traveeen breed en brede bultentrap van blauwe hardsteen en colonnade van v1er
slanke zu1len op postamenten en met egypt1serende palmbladkapitelen bekroond door een
omlopend hoofdgestel met kroonliJSt op klossen. Op de bovenverd1epmg twee ond1epe
typiSChe erkers In LadeWIJk XVI -stiJl.
De laat-classJcJstJsche vormentaal loopt ook 1n de 19de eeuw verder door. In het Brugse
stadsgezicht IS het beeldbepalende DIJVer nummer 10-11 u1t het laatste kwart van de 19de
eeuw naar ontwerp van de Brugse architect J.F. Van Gierdegom er exemplansch voor.
De neoclassJcJstJsche vormentaal IS terug te vmden biJ het pand DIJVer nummer 13. D1t pand
werd gebouwd c1rca 1840 en wordt gekenmerkt door een bepleisterde en beschilderde
liJstgevel met typerende henzontale beiJJnmg.
Op het emde van de 18de eeuw en het begm van de 19de eeuw knJgen de n1euwe liJstgevels
van de oudere breedhulzen samen met hun laat-classiCIStisch wtz1cht een empJretmtJe. De
emp1re-mslag 1s 1n het m1ddennsallet van de laat-classJCJstJsche liJstgevel aan de DIJVer
nummer 9 meer stiJlbewust aanwezig. Naast typische rondboogvormige muuropenmgen op
de begane grond markeert het centrale Pallad1aans venster opgenomen 1n een rechthoekige
ms de bovenverd1epmg. De sobere emp1re-mvloeden ZIJn ook te z1en biJ de Relegevel van het
pand Kartu1zennnenstraat nummer 10. Typ1sch ZIJn de halfronde mezzanmavensters met
waa1er en de erker op de verd1epmg.
Aansluitend biJ de gevoerde gemeenteliJke pol1t1ek wordt vanaf 1877 met het oog op het
behoud van waardevolle gevels, een vorm van stedeliJke subs1d1es mgesteld. Deze
zogenaamde "Kunst1ge Herstellmgen" stimuleren het h1stonserend en verfraaiend restaureren
van waardevolle panden en zelfs het optrekken van n1euwe gevels 1n h1stonserende stiJl.
Bmnen het voorliggend stadsgezicht ZIJn er typevoorbeelden van deze aanpak Een
Pagma 3 van 30

kenmerkend voorbeeld ZIJn de houten gevels van de panden Groemnge nummer 2 en 4 d1e
u1tgeven aan de Bakkersrel en d1e als compleet n1euwe neo-brugse hUlzen werden gebouwd.
Hierdoor kreeg d1t stadsgezicht een romantisch en pittoresk UJtzJcht. Aan het Onze-LieveVrouwekerkhof-zuid nummer 2 zorgt architect L. V1énn m de L-vorm1ge pastorie u1t 1911 dat
het ensemble met de nod1ge ornamentatle 1n d1e nagestreefde context past. De hu1zen aan
Groenmge en 1n het biJZonder hun achtergevels en hun achterbouwen aan de overkant van
de Re1e werden mettertiJd met de nod1ge zorg "verfraaid". Het hUls aan Groenmge nummer
2 komt IJl 1933 aan de beurt. De architecten J. en L. V1ér1n ZIJn verantwoordeliJk voor de
verfraaiende "Brugse" herbouw van het pand waarbiJ ze de nod1ge aandacht schenken aan
de verfiJnde u1twerk1ng van de gevels en van de schoorsteenschachten. Het achterhuls en de
aanpalende muur aan de Re1e slu1ten dan de stadstum naar mlddeleeuws patroon af. Het
aanpalende lage achterhUls met ZIJn "middeleeuwse" gevel m houtbouw en verspringende
bedakmg 1s dne Jaar later gebouwd naar ontwerp van dezelfde architecten. Samen met het
bruggetJe IS d1t een van de meest gefotografeerde locat1es van de stad.
Vanaf 1877 worden restauraties opgevat als h1stonserende en verfraaiende "Kunstige
Herstellmgen" waarbiJ het Brugse karakter wordt geaccentueerd. De rol van de "Kunst1ge
Herstellingen" bmnen het stadsgezicht 1s heel groot en geeft tevens een evolutie aan van de
h1stor1serende restauraties. Relevant m deze context 1s de restauratie van het hof van de
heren van Gruuthuse d1e van 1883 tot 1895 plaatsvmdt onder le1d1ng van architect L.
Delacensene.
Bmnen het stadsgezicht ZIJn verschillende voorbeelden van panden 1n neobarokke stiJl. Het
hoekpand biJ de Duver IS een beeldbepalend neobarok pand gebouwd c1rca 1904-1905 als
een "Kunst1ge Herstellmg" naar ontwerp van architect C. De Wulf. BIJ het ontwerp werd
reken1ng gehouden met het perspeetlef vanu1t de erker naar het Belfort.
Voor de panden m neobarokke stiJl werd vaak een beroep gedaan op architect C. Dewulf. Een
kenmerkend voorbeeld van ZIJn architectuur IS het complex KartUizerinnenstraat nummer 6.
H1er z1en we duideliJk de mvloed van de neobarok. De gevels van deze volumes worden
gekenmerkt door een overkragende bovenbouw op steekbogen aanzettend op natuurstenen
consolestenen. De gevel d1e Uitgeeft aan de DIJVer wordt gekenmerkt door de neo-brugse
mvloeden zoals onder meer de Brugse traveenissen type I aanzettend op natuurstenen
zuiltJes en met op de borstwering gekoppelde sp1tsboogmssen met dr1epassen. Ter hoogte
van de mlddentravee bevmdt z1ch een mass1eve erkerUJtbouw.
De panden Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummers 6-8 vertonen naast de gebrUikeliJke
neoclassJCIStJsche ornamenten ook art-nouveau-elementen zoals onder meer de SierliJke
behJnmg, de decoratieve bogen en de IJZeren hekken. Het meest representatief ZIJn de
kleurnJke voorstelling van de "Dageraad" en de "Zonsondergang" m de sgraf1ttopanelen
boven de deur.
De kaaimuren, de Nepomucemusbrug, de Gruuthusebrug, de Bomfat1usbrug, de Imposante
bebouwmg langs de oevers vormen - samen met de gaaf bewaarde gevelriJen m de
aanpalende straten - een un1ek geheel. De DIJVer, het Arentshu1s, het Gruuthuse en de OnzeLieve-Vrouwekerk met omgevmg ZIJn mede door hun hoge esthetische en architecturale
kwaliteiten, steeds een publieke aantrekkmgspool geweest, d1e ook mternat1onaal gesmaakt
werd en wordt;
Overwegende dat de DIJVer, het ArentshUJs, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgevmg als stadsgezicht een stedenbouwkundige waarde bez1t d1e als volgt wordt
gemotiveerd:
De Brugse bmnenstad wordt door de Re1e en de waterlopen en aangelegde kanaaltJeS
gestructureerd. De eerste omwallmg van 1127, waar de DIJVer deel van Uitmaakt, en de
tweede omwalling met de zogenaamde stadsvesten van 1297 vormen de grens van de stad
Brugge. Een hoofdader van de riVIer de Re1e doorsniJdt de stad van zu1d naar noord.
Langsheen de oevers van de Re1e ZIJn belangriJke h1stor1sche gebouwen mgeplant zoals onder
meer de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het hUls van de heren van Gruuthuse.
De DIJVer en de Bakkersrel vormen bmnen d1t stadsgezicht een belangriJke llnea1re stedeliJke
structuur d1e duideliJke staat weergegeven op de kaart van Marcus Gerards (1562). Het toen
weergegeven tracé IS nog steeds herkenbaar m het hUldig verloop van de Rele.
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Het stadsgezicht van de DIJVer, het Arentshu1s, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgevmg Illustreert de stadsUitbreiding 1n de 13de eeuw. N1euwe bruggen waren ook
nod1g om n1euwe complexen of WIJken te ontsluiten d1e bulten de eerste omwalling lagen. Zo
houdt de bouw van de eerste Grote Eeckhoutbrug, nu Nepomucenusbrug, verband met de
voorgesch1eden1s van de ten zu1den van de DIJVer gevestigde Eeckhout- of SintBartholomeusabdiJ d1e vóór 1130 werd opgencht.
Bmnen het stadsgezicht worden een aantal belangn]ke stedenbouwkundige Ingrepen
Uitgevoerd. Als gevolg van de verplichting onder Jozef II om vanaf 1784 de kerkhoven 1n de
bmnenstad af te schaffen, verdWIJnen ook de begraafplaatsen aan de noord- en zuidZIJde van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Aan de zuidkant hennnert de naam van de aanpalende gebogen
straat nog aan de h1stonsche bestemmmg, aan de noordkant wordt de naam "Onze-LieveVrouwekerkhof Noord" 1n 1963 vervangen door Gu1do Gezelleplem. Nu geeft een
omhemmgsmuurt]e de h1stonsche omtrek aan.
De wandelas van het "ArentshuiS 11 naar de Manastraat getu1gt van een belangn]ke
stedenbouwkundige mgreep waarbiJ de tum van het "ArentshUIS 11 openbaar domem werd.
D1t geheel 1s 1n 1911-1912 ontworpen door stadsmgemeur C. Salmon en architect J. V1énn
(Brugge). D1t ontwerp omvat een wandelas naar de Bon1fat1usbru9Je met een overdekte
doorgang, een n1euwe toegangspoort 1n de zuideliJke muur, het verlagen van de muur aan
de waterkant, het heraanleggen van de tumen, het voormalige kerkhof van de Onze-LieveVrouwekerk, het bouwen van de pastone (Onze-L1eve-Vrouwekerkhof-zu1d nummer 2), en
het plaatsen van twee zu1len van Doornikse steen afkomstig van de 1n 1787-1791 afgebroken
waterhaL Architect V1enn realiseerde h1ermee het belangn]kste vroeg 20ste-eeuwse proJect
van stadsverfraaiing 1n de Brugse bmnenstad.
De 15de-17de-eeuwse noordvleugel van het Gruuthuse gelegen aan de straat moet 1n 19001901 WIJken voor de verbreding van de Gruuthusestraat: de opgravmgen van 1908 leggen
de fundenngen van het 15de-eeuwse Gruuthuse bloot waarop architect L. Delacensene het
Jaar nad1en de L-vorm1ge cone~ergewonmg en het lap1danum 1n h1stonserende stiJl zal
optrekken;
Overwegende dat de DIJVer, het Arentshu1s, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met omgevmg als stadsgezicht een archeologische waarde bez1t d1e als volgt wordt
gemotiveerd:
De DIJVer met omgevmg wordt beschouwd als een zone met een belangn]k bodemarchief
en riJkdom aan zowel onder- als bovengrondse sporen van gebouwen met grote
archeologische waarde. Bmnen het stadsgezicht ZIJn er sporen van menseliJke act1v1te1ten
en constructles d1e daar achtereenvolgens aanwezig waren, d1e belangn]k ZIJn voor de
studie van de stad Brugge. Op het stadsplan van Marcus Gerards van 1562 staan
verschillende constructles d1e 1n de loop der eeuwen ZIJn verbouwd of afgebroken. Het
stadsplan van Marcus Gerards VIsualiseert ook de oude perceelstructuur en de vroegere
straten.
De omgevende zone biJ de Onze-Lieve-Vrouwekerk verWIJSt naar het voormalige kerkhof
op deze plek zoals d1e ook voorkomt op de kaart van landmeter Frans Lobberecht van c1rca
1685. VermoedeliJk gaat het kerkhof terug tot de st1chtmgsdatum van de kerk. Het kerkhof
bleef 1n gebruik tot het "Ed1ct van den Keyser aengaende de begraeffenmssen/1 van Jozef
II 1n 1784 waarna het een gemeenschapsfunct1e kreeg.
De DIJVer maakte bovendien deel Uit van de eerste omwallmg van 1127 en vormde een
belangn]ke en geschikte verded1gmgsstructuur,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 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 def1n1t1ef beschermd als
stadsgezicht:
de DIJVer, het Arentshu1s, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgevmg,
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DIJVer zonder nummer, DIJVer nummer 1, DIJVer nummer 2, DIJVer nummer 3, DIJVer nummer
4, DIJVer nummer 5, DIJVer nummer 6, DIJVer nummer 7, DIJver nummer 8, DIJVer nummer
9, DIJVer nummer 10, DIJVer nummer 11, DIJVer nummer 12, DIJVer nummer 13, DIJVer
nummer 14, DIJVer nummer 15, DIJVer nummer 16, DIJVer nummer 17,
Eekhoutstraat zonder nummer, Eekhoutstraat nummer 2,
Groenmge zonder nummer, Groenmge nummer 2, Groenmge nummer 4, Groenmge nummer
6, Groenmge nummer 10, Groenmge nummer 12, Groenmge nummer 14, Groenmge nummer
16, Groenmge nummer 18,
Gu1do Gezelleplem zonder nummer, GUido Gezelleplem nummer 1,
Gruuthusestraat zonder nummer, Gruuthusestraat nummer 2, Gruuthusestraat nummer 4,
Katell]nestraat zonder nummer, KateliJnestraat nummer 1, Katell]nestraat nummer 3,
KastanJeboomstraat zonder nummer, KastanJeboomstraat nummer 2, KastanJeboomstraat
nummer 4,
KastanJeboomstraat
nummer 6,
KastanJeboomstraat nummer 8,
Kastanjeboomstraat nummer 10, KastanJeboomstraat nummer 12, KastanJeboomstraat
nummer 14, KastanJeboomstraat nummer 16, KastanJeboomstraat nummer 18,
KastanJeboomstraat nummer 20, KastanJeboomstraat nummer 22, KastanJeboomstraat
nummer 24, KastanJeboomstraat nummer 26, KastanJeboomstraat nummer 28,
KastanJeboomstraat nummer 30, KastanJeboomstraat nummer 32, KastanJeboomstraat
nummer 34,
Kartu1zennnenstraat nummer 4, Kartu1zennnenstraat nummer 6, Kartu1zennnenstraat
nummer 8, Kartu1zennnenstraat nummer 10-12,
Manastraat zonder nummer, Mflnastraat nummer 17, Manastraat nummer 19, Manastraat
nummer 21, Manastraat nummer 21 A, Manastraat nummer 23, Manastraat nummer 36,
Nieuwstraat zonder nummer, Nieuwstraat nummer 5, Nieuwstraat nummer 7, Nieuwstraat
nummer 9, Nieuwstraat nummer 10, Nieuwstraat nummer 11,
Oude Burg nummer 19, Oude Burg nummer 21, Oude Burg nummer 23,
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid zonder nummer, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer
2, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 4, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 6,
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 8, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 10,
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 12, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 14,
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 16,
Wollestraat zonder nummer, Wollestraat nummer 28, Wollestraat nummer 30, Wollestraat
nummer 32, Wollestraat nummer 34.
Bekend ten kadaster: Brugge, 3de afdeling, sect1e C, perceelnummers 123H, 123K, 125F,
126E, 128E, 147N (deel), 148F, 149D, 150A, 151B, 152A, 152B, 153T (deel), 154H, 189B,
189C, 190B, 190E, 191A, 191B, 192E, 192F, 194A, 197C, 197D, 200A, 201C, 202F, 202G,
207B,209B,210A,211B,211D,212B,212F,212G,212H,213,214/2,214A,215A,216/2A,
216A, 218D, 218G, 218H, 219/2, 219C,219D, 219E, 219F, 220B, 220C, 221A, 221B, 222F,
222G,222H,222E,223B, 223C2,223E2, 223G2,223H2,223S, 223V, 224C,224D, 225/2D,
225C, 226C, 228N, 228P, 229L, 243W (deel), 247A, 248F, 249B, 251L (deel), 254F (deel),
256P (deel), 257Y, 259T, 259W, 260A, 262C, 1165B en deel Uitmakend van het openbaar
domem.
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De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het stadsgezicht heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
h1stor1sche waarde;
2°
3°
4°

architecturale waarde;
stedenbouwkundige waarde;
archeologische waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het stadsgezicht ZIJn:
Centraal doorheen het stadsgezicht loopt de DIJVer, een aftakkmg van de Re1e, d1e loopt van
de Gruuthusebrug naar de Nepomucemusbrug.
De Nepomucenusbrug verbmdt de Wollestraat met de Eekhoutstraat en ligt over de Rele. De
brug, smds 1282 zogenaamd Grote Eeckhoutbrug, 1s gebouwd m 1357 door de Brugse
meester-metselaar Jan Slabbaerd. De brug werd echter al m 1642 vern1euwd. De "piJnders"
of lastdragers kregen m 1421 de toestemmmg om er een kapel te bouwen d1e m 1767 wordt
vervangen door het hu1d1ge heiligenbeeld.
De nagenoeg vlakke Nepomucenusbrug 1s een boogbrug met gekasseid wegdek. Het
parement van de brug bestaat wt baksteen m combmat1e met blauwe hardsteen voor de boog
en de dekstenen. Op de westeliJke borstwer~ng IS een beeld geplaatst van de he1l1ge Johannes
Nepomucenus. Het beeld van zandsteen stelt de he11ige voor als kanunnik. Het geheel 1s
omgeven door twee lantarens van 1930. Op de sokkel van blauwe hardsteen 1s m 1811 een
LatiJnse tekst aangebracht van de hand van kapelaan Jan-Baptist D1enberghe: "Sanctus
laannes Nepomucenus I En p1e mutus In os I non accusans I Repos1t 1° MaiJ MDCCCXI".
De Gruuthusebrug verbmdt de DIJver met de Gruuthusestraat en scheldt de DIJVer van de
Bakkersre1. Reeds m 1288 wordt meldmg gemaakt van een houten brug, zogenaamd de
N1euwbrug, verWIJZend naar de nabiJgelegen N1euwstraat. In 1388 wordt een eerste stenen
brug opgetrokken door de meester-metselaar Jan van Oudenaerde (t 1412). In 1389 wordt
de brug door dezelfde metselaar al verbreed. Circa 1425 komen de heren van Gruuthuse z1ch
vestigen biJ d1e brug en smdsd1en kriJgt de brug de hu1d1ge benammg. In 1760 wordt de
hu1d1ge brug gebouwd. De Gruuthusebrug 1s een gekasse1de brug van één brede boog. Het
parement bestaat hoofdzakeliJk wt baksteen, m combmat1e met natuursteen voor de boog en
blauwe hardsteen voor de dekstenen. Aan de noordziJde bevmdt z1ch een borstwering met
bakstenen parement en natuurstenen rollaag. Aan de westZIJde 1s op de brug m de loop van
de achttiende eeuw het Arentshu1s gebouwd.
De DIJVer wordt gekenmerkt door enerZIJds ZIJn lage oevers overgaand m een
wandelboulevard met dr1e riJen JOnge lindebomen geplant m driehoeksverband en anderZIJds
de kaalmuren en de panden gelegen m de Kartwzer~nnenstraat, Oude Burg en de N1euwstraat.
De oevers aan de DIJVer ZIJn versterkt met blauwe hardsteen en stukken Doornikse steen met
muurvegetat1e. De heterogene bebouwmg bestaat wt diep- en breedhulzen van dr1e à
veert1en traveeen breed en twee à dr1e bouwlagen hoog. Deze bebouwmg IS fasegeWIJS tot
stand gekomen en illustreert het bouwen en verbouwen door de eeuwen heen.
De zuidZIJde van de DIJVer wordt mgenomen door enerziJdS een heterogene bebouwmg
bestaande u1t de panden Eekhoutstraat nummer 2, DIJVer nummer 2, DIJVer nummer 3, DIJVer
nummer 4 en DIJver nummer 5. AnderZIJds vanaf DIJVer nummer 4-5 verspringt de gevelriJ
ten opzichte van de roOiliJn. Vanaf h1er z1en we een VriJ homogene gevelriJ bestaande wt VriJ
Imposante bepleisterde liJstgevels.
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Het hoekpand biJ de Duver, Eekhoutstraat nummer 2, volgens cartouches "DIT IS IN I
GROENINGHE", 1s een beeldbepalend, neobarok breedhuls waarvan de onderbouw IS opgevat
als een open gaandenJ en de bovenverd1epmg wordt gemarkeerd door een Uitgewerkte erker.
Gebouwd 1n 1904-1905, als een "Kunstige Herstellmg" naar ontwerp van architect C. De Wulf
(Brugge).
De gevels m nJk Uitgewerkte neebarokke stiJl worden enerziJds getypeerd door contrasterend
matenaalgebru1k. D1t 1s een combmat1e van baksteen van Zandvoorde, blauwe hardsteen
"pet1t gran1t" en Euv1llesteen. AnderziJds kenmerkend voorkomen van m- en Uitgezwenkte
gevelbekronmgen aan de erker, krUiskoZIJnen, cartouches met onder meer afbeeldmg van
ton verWIJzend naar de hulsnaam van de m 1902 afgebroken wonmg en m de ZIJtrapgevel
met centrale Manaf1guur tussen de opschnften "O.L.VROUW I VAN GROENINGHE". Voorts
ook geblokte ontlastmgsbogen met mascarons, oculi m omiiJstmgen met druipliJSt,
Uitkragende rondboogfnezen en vensterbalustrades.
RondbooggalenJ op zullen van blauwe hardsteen en pilasters, aan de Eekhoutstraat op de
bovenverd1epmg extra geaccentueerd door de op korfbogen Uitkragende erker waarvan de
beglaasde voorZIJde met kleme roedeverdelmg afWIJkt van het "h1stonsche" patroon.
Links van won1ng bevmdt z1ch een muur met rondboogpoort naar het koertJe met neobarok
puntgeveltJe gentmeerd door Brugse traveeen, type I en een tudorboogpoort.
DIJVer nummer 1 1s een diephUls van dne traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een
afgewolfd zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand heeft een bepleisterde en
beschilderde liJstgevel Uit de 19de eeuw. Achter de gevel gaat een oude kern schuil Uit de
17de eeuw. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensters op lekdrempels van blauwe
hardsteen. De gevel wordt aan de bovenzude henzontaal beliJnd door waterliJsten en een
houten kroonliJst op klossen.
DIJVer nummer 3 IS een breedhuls van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder
een pannen zadeldak. Pand met oudere kern, tiJdens "Kunstige Herstellmg" van 1935 naar
ontwerp van architect M. Vermeersch voorz1en van onder meer een trapgevelmbarok get1nte,
h1stonserende stiJl. OranJerode verankerde baksteenbouw, waarvan de twee Imkertraveeen
ZIJn voorzien van een trapgevel, de Uiterste rechtertravee IS voorz1en van een liJstgevel. De
gevel IS opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen gevat m een rondboogms met
afgeschumde dagkanten en cartouche m de boogvelden. Op de begane grond 1s het bovenlicht
voorz1en van een bolkOZIJn. De bovenvensters ZIJn voorzien van een natuurstenen kruiskoZIJn.
In de rechtertravee bevmdt z1ch een rondboogpoort m een natuurstenen omiiJstmg met
afgeschumde dagkanten en uitgewerkte sluitsteen. Erboven bevmdt z1ch een mass1eve
erkeruitbouw op zware natuurstenen consoles.
DIJVer nummer 4 1s een d1ephu1s van v1er traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. D1t pand dateert u1t de 17de eeuw. Het hu1d1g u1tz1cht
IS het resultaat van een verfraaiende "Kunst1ge Herstellmg" van 1925-1926 naar ontwerp van
architect U. D'Helft (Brugge). Barok getmte trapgevel van verankerde baksteen. De
verd1epmg 1s voorz1en van rechthoekige bovenvensters met afgeschumde dagkanten,
natuurstenen negblokken en geblokte ontlastmgsbogen centraal voorz1en van een mascaron.
Het topvenster IS rondbogig Uitgewerkt en 1s gevat m een vlakke bakstenen omiiJstmg.
DIJVer nummers 5 en 6, samenstel van twee panden met oudere kern, op L-vorm1ge
plattegrond. EnerziJdS een d1ep dubbelhuls van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog
onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand dateert u1t de 17de eeuw met
latere aanpassmgen u1t de 18de en de 19de eeuw. Verankerde, bepleisterde en beschilderde
trapgevel opengewerkt met rechthoekige deur- en vensteropenmgen op lekdrempels. De
mgang 1s toegankeliJk v1a v1er trapJeS. De ZIJgevel 1s een verankerde, bepleisterde en
beschilderde klokgevel met dnehoek1ge frontonbekronmg, onvolledige datenng door m1ddel
van de CIJfers ".65." d1e WIJZen op een kern u1t het derde kwart van de 18de eeuw doch
geWIJZigd m de loop van de 19de eeuw. De deur IS toegankeliJk v1a v1er trapJeS geplaatst
onder klem ond1ep balkon op consoles en met smeediJzeren hek. Behouden schnJnwerk
getypeerd door T-ramen.
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AnderZIJds, deels achter nummer 5 gebouwd breedhuls op verspringende rooiliJn, van v1er
traveeen breed en dr1e bouwlagen hoog onder een schilddak. Verankerde, bepleisterde en
beschilderde liJstgevel Uit de 19de eeuw, afgebaard door fiJne waterliJsten en houten
kroonliJst op klossen, links ondersteund door versneden consoles. Lmks een deur met
bordestrap. Behouden schn]nwerk bestaande Uit T-ramen.
DIJVer nummer 7 1s een monumentaal dubbelhuls van negen traveeen breed en dne
bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Achter de gevel van c1rca
1775 gaat een oude kern schuil. Licht verhoogde begane grond met plint van blauwe
hardsteen voorz1en van steenhouwersmerken. Sobere, vlakke ordonnantie alleen gemarkeerd
door het bepleisterde entablement met fiJne waterliJsten onder de omlopende kroonliJSt op
klossen. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensters op smalle onderdorpel van
blauwe hardsteen. De rechthoekige deur IS toegankeliJk v1a een brede, geprofileerde
bordestrap van dr1e trappen van blauwe hardsteen. De deur 1s gevat m een ger~emde
deuromli]stmg van blauwe hardsteen onder een gekorn1ste kroonliJst. Behouden
deurschriJnwerk met opvallende houten tussendorpel voorz1en van een guirlande en een
str1kmot1ef. Het bovenlicht wordt geaccentueerd door een smeediJZeren waa1er vern]kt met
een s1ervaas en LadeWIJk XVI-slingers. Behouden vensterschriJnwerk met typerende kleme
roedeverdeling.
DIJVer nummer 8, breedhuls van v1er traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen, m kern opklimmend tot de 14de eeuw. De hu1d1ge
bepleisterde en beschilderde liJstgevel, gebouwd c1rca 1841, wordt afgeliJnd door een houten
kroonliJst op klossen. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige openmgen. Op de
bovenverd1epmg en bi] de deur zun d1e geplaatst m geprofileerde omii]Stmgen, op de tweede
bouwlaag met doorlopende lekdrempels en op de derde verd1epmg afzonderliJk op kleme
consoles. Verzorgde houten deur met gietiJZeren deurrooster en voetenschraper rechts ervan.
DIJVer nummer 9, een laat-classiCIStische, bepleisterde en beschilderde liJstgevel met emplremslag Uit het eerste of tweede kwart van de 19de eeuw, oorspronkeliJk als voorgevel van een
breedhuls met oudere kern. In 1971 werd het hu1s volledig gesloopt met u1tzonder1ng van de
voorgevel. De dne Imker traveeen ZIJn opgevat als een Imposante mkompartu waarvan de
begane grond wordt geleed door Franse voegen en een rechthoekige poort tussen Toscaanse
zu1len aanzettend op een basement van blauwe hardsteen. De rondboogvensters van de
ZIJtraveeen ZIJn voorzien van een geprofileerde archivolt aanzettend op doorgetrokken
Imposten. Op de bovenverd1epmg werd een balkon geplaatst m 1914 naar ontwerp van
architect R. Cauwe. Het IS een balkon van dr1e traveeen breed aanzettend op geprofileerde
consoles. Centraal een pallad1aans venster gevat m een rechthoekige n1s. Rechts ZIJn de v1er
traveeen, sober ger~tmeerd door rechthoekige vensters op lekdrempels van blauwe
hardsteen. Twee fiJne gevelbrede waterliJsten en afli]nende, houten kroonliJst op klossen.
Behouden kenmerkend schriJnwerk met grote roedeverdeling en Uitgewerkte bovenlichten
van de ramen d1e de poort flankeren.
DIJVer nummer 10-11, Imposante, laat-classiCIStische liJStgevel van veertien traveeen breed
en dr1e bouwlagen hoog onder een pannen schilddak. D1t pand werd vermoedeliJk m de loop
van het eerste kwart van de 19de eeuw ontworpen door de Brugse architect J.F. Van
G1erdegom. In 1973-1974 bleef enkel de voorgevel behouden. Bepleisterde en beschilderde
liJstgevel met kenmerkende honzontale gevelgeledmg door m1ddel van een natuurstenen
puiliJst, gelede waterliJsten ter hoogte van het entablement en omlopende kroonliJst op brede
klossen. De Uiterste Imker- en rechterpoorttravee IS opgevat als een r~saliet afgeliJnd door
geblokte pilasters op de benedenverd1epmg. en door kolossale pilasters op de
bovenverd1epmg; telkens een rechthoekige vleugelpoort met gedeeld bovenlicht m vlakke
omli]stmg met neuten, oren en vers1erde sluitsteen. Op de bovenverd1epmg bev1ndt z1ch een
rechthoekige houten erker onder een geprononceerde kroonliJSt op klossen op de
bovenverd1epmg. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige vensters en haast Vlerkante
mezzanmo vensters met lekdrempels van blauwe hardsteen m een vlakke omli]stmgen met
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oren en sluitsteen. Voorts blinde of betrallede kelderopenmgen. Kenmerkend
vensterschriJnwerk met grote roedeverdelmgen en poorten met behouden schriJnwerk.
DIJVer nummer 12, poortgebouw van 1749 met parement van blauwe hardsteen. Dr1e
traveeen breed en één bouwlaag hoog onder een le1en zadeldak. De travee-mdeling wordt
gemarkeerd door lisenen voorz1en van Franse voegen onder een gekorn1st entablement en
kroonliJst. De kroonliJst IS omlopend boven het centrale gebogen fronton met een cartouche
1n het boogveld, vroeger voorz1en van een wapen en een spreuk van Johannes van der Str1cht,
proost van het Onze-L1eve-Vrouwekap1ttel van 1742 tot 1775. De poortomliJSting 1s voorz1en
van 18de-eeuwse-steenhouwermerken. Centrale rondboogpoort 1n kwartholle geblokte
omliJSting met roca1lleslu1tsteen, rondboogvensters 1n ger1emde omliJSting met sluitsteen 1n
de ZIJtravee. Or~gmele, houten vleugelpoort met houten tussendorpel gemarkeerd door
schelpmotief. De raammdellng met kleme roeden gaat terug op toestand van vóór 1853.
DIJVer nummer 13, diephUls gebouwd c1rca 1840 met een enkelhulsopstand van dr1e traveeen
breed en dr1e bouwlagen hoog onder een schilddak bedekt met Vlaamse pannen.
NeoclassiCIStische bepleisterde en beschilderde liJstgevel op een plint van blauwe hardsteen.
Typerende horizontale belunmg door middel van geprofileerde kordoniiJSten, als gelede
banden doorgetrokken lekdrempels, waterliJsten en omlopende houten kroonliJst op klossen.
De begane grond 1s afgeboord door hoekbanden voorzien van geblokte pilasters. De
bovenverd1epmg wordt geritmeerd door pilasters met sp1egels. De gevel 1s opengewerkt met
rechthoekige openmgen 1n ger~emde omiiJstmgen. De bovenvensters ZIJn opgevat als
deurvensters met geometrische, IJZeren leunmgen. Er bevmdt z1ch een balkon op consoles
met geliJksoortig hek voor de m1ddentravee. Verzorgd schriJnwerk onder meer rolluikkasten
en gu1llotmeramen op de begane grond, een deur toegankeliJk v1a dr1e trapJes van blauwe
hardsteen en op de verd1epmgen schriJnwerk met grote roedeverdelmgen.
DIJVer nummer 14, breedhuls met dubbelhulsopstand van VIJf traveeen breed en dr1e
bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. MogeliJk daterend u1t de
18de-19de eeuw. Verankerde, bepleisterde en beschilderde liJstgevel opengewerkt met
rechthoekige vensters 1n vlakke omliJStingen boven lekdrempels van blauwe hardsteen. Op
de begane grond zun de twee Imkertraveeen smds 1931 doorbroken door een garagepoort.
De gevel wordt horizontaal afgeliJnd door een houten kroonliJst. Behouden deur- en
vensterschriJnwerk.
DIJVer nummer 15, een hoekpand biJ het Groenmge. Dubbelhu1s, op L-vorm1ge plattegrond,
van VIJf traveeen breed en dr1e bouwlagen hoog onder een afgewolfd zadeldak bedekt met
Vlaamse pannen. Het pand 1s fasegeWIJS tot stand gekomen. De eerste twee bouwlagen
dateren Uit het tweede kwart van de 18de eeuw. In de loop van de 19de eeuw werd het pand
verhoogd met een derde bouwlaag. Verankerde en beschilderde, bakstenen liJstgevel
opengewerkt met licht getoogde openmgen. Op de eerste en de tweede bouwlaag voorz1en
van een vlakke 18de-eeuwse omll]stmg. Centrale mkom te s1tueren onder een balkon met
IJZeren leunmg op SierliJke, natuurstenen acanthusconsoles. Op de lagere derde bouwlaag
biJna vlerkante vensters, alternerend blind en met bewaarde schuiframen u1t de 19de eeuw.
Laat-barokke natuurstenen hoekms met beeld van Mar1a met Kmd van blauwe hardsteen.
Rechts van de deur voetenschraper. De ZIJgevel IS een volledig blmde verankerde bakstenen
liJstgevel waarop een tummuur aansluit. De tum 1s toegankeliJk v1a een rechthoekige
deuropenmg. Achteraan het perceel bevmdt z1ch een achterhuls van één bouwlaag hoog
onder een mansardedak bedekt met Vlaamse pannen.
DIJVer nummer 16, het Arentshu1s, een voormalige herenwoning met tum, OorspronkeliJk
deel uitmakend van het Gruuthusedomem tot het 1n 1662 def1n1t1ef een afzonderliJk perceel
wordt. Het complex bestaat u1t een hu1s aan de DIJVer, gedeelteliJk over de Re1e gebouwd,
een voormalig koetshuls en tum met prieeltJe. Vóór 1663 was de gesch1eden1s van het pand
nauw verbonden met het domem van Gruuthuse. Het hu1d1ge u1tz1cht IS fasegeWIJS tot stand
gekomen. Het ArentshUis IS toegankeliJk v1a een barokke korfboogpoort met hoofdgestel
geblokte omliJSting van blauwe hardsteen voorz1en van 17de-eeuwse steenhouwersmerken
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te 1dent1f1ceren met F. Lisse (Arquennes, Feluy), IJZeren hek. Aan de tUinZIJde een klem afdak
boven laat-classiCIStisch getmte halfzullen op hoge sokkels.
Imposant laat-classiCIStisch herenhuis, verankerde beschilderde baksteenbouw van twee
bouwlagen hoog bestaande Uit twee parallelle vleugels onder samengestelde zadeldaken. De
nok loopt parallel aan de straat en het dak 1s bedekt met le1en en Vlaamse pannen. De gevel
1s opengewerkt met rechthoekige muuropemngen. Alle ramen hebben kleme
roedeverdelmgen. De dakvlakken aan de oost- en de zuidZIJde ZIJn doorbroken door
dakkapellen.
De gekmkte voorgevel IS een liJstgevel van t1en traveeen breed. Er ZIJn sporen van de oudste
bouwfase nameliJk natuurstenen muurfragmenten 1n de VIJf rechter traveeen, op de
bovenverd1epmg twee vensters met afgeschuinde dagkanten, sporen van negblokken en
doorlopende banden. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen. De acht
rechtertraveeen ZIJn voorz1en van persiennes. Op de bovenverd1epmg twee typ1sche, ondiepe
erkers 1n LadeWIJk XVI-stiJl, waarschiJnliJk daterend u1t het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Omlopend entablement met blanco fnes, geprofileerde waterlust en kroonliJSt op klossen. De
oostgevel IS een liJstgevel met monumentaal port1ek u1t het v1erde kwart van de 18de eeuw
tot eerste kwart van de 19de eeuw. Deze gevel telt acht traveeen, waarvan dne blinde Imker
traveeen en d1to u1terst rechtse travee op de verhoogde begane grond. De kelderverdieping
IS opengewerkt met rechthoekige houten lulken 1n het souterrain. Portlek van dne traveeen
breed en brede bultentrap van blauwe hardsteen: colonnade van v1er slanke zu1len op
postamenten en met Egypt1serende palmbladkapitelen bekroond door een omlopend
hoofdgestel met kroonliJSt op klossen, aan de gevelZIJde ZIJn het geliJksoortige pilasters d1e
de dne traveeen met rondboogdeuren ntmeren. Voorts rondboogopeningen op de begane
grond, rechthoekig op de bovenverd1epmg.
De zu1dgevel 1s een lustgevel van negen traveeen breed: links dieperliggend deel van v1er
traveeen met lagere nok overbrugt de Re1e met ZIJn gedrukt tongewelf afgebaard door
boogrug van Doornikse steen; waarboven enkele natuurstenen consoles. Steekboogvensters,
op de begane grond met mspnngende dagkanten, geblokte ontlastmgsbogen en beiUikt of
met du1men, op de bovenverdieping afgeschuinde dagkanten. Ter hoogte van drie rechtse
traveeen: royaal terras met sierliJke smeediJzeren hek en trap van blauwe hardsteen leidend
naar de tum.
De westgevel heeft twee per baksteenlaag getrapte topgevels Uitlopend op een
schoorsteenschacht. De Imkergevel heeft een dichtgemetselde mgang u1t het derde kwart van
de 15de eeuw oorspronkeliJk deel Uitmakend van Gruuthusedomein: rechthoekige
deuropening 1n rondboognis met geprofileerde rechtstanden op zandstenen sokkels,
zandstenen late1 met gebeiteld Gruuthusedev1es "PLUS EST EN VOUS", rondboogms met
bakstenen maaswerk. Daarboven gedichte oculus en 1n de top twee rondboogvensters.
Rechtergevel: rondboogpoortJe met geblokte bakstenen omhJstmg en ardumen bultentrapJe.
Het koetshuls gaat terug tot de 18de eeuw, mogeliJk met nog een oudere kern van een
constructie van één bouwlaag met topgevel aan straatZIJde.
Volume van twee bouwlagen hoog onder een schilddak bedekt met Vlaamse pannen.
Verankerde bakstenen liJstgevels. De straatgevel telt één travee, op de begane grond een
rondboogdeur 1n geblokte zandstenen omhJstmg met sluitsteen u1t de eerste helft van de 18de
eeuw, deur met waa1ervorm1g bovenlicht. Op de bovenverdieping rechthoekig lUik. Brede
afgeschumde hoek met zandstenen hoekblokken. Tumgevel van zeven traveeen breed, op de
begane grond gentmeerd door verankerde en heden aangepaste rondbooggalenJ. 1n de VIJf
rechter traveeen heden beglaasd onder een houten kalf met oculi 1n de duideliJk later
opgevulde boogvelden. Volledig gedichte rondboogopeningen 1n de twee rechter traveeen.
Haast Vlerkante bovenvensters met kleme roedeverdelmg; aanbouw van één bouwlaag en
twee
traveeen.
Straatgevel
kant
Groenmge:
ongeliJke
travee-mdeling
met
segmentboogvensters, sporen van oudere openmgen.
Publieke tum, ommuurd aan de oost- en de zuidZIJde en gestut door middel van versneden
steunberen, kaalmuur aan het water; brede kasse1bestratmg le1dt naar toegangen aan noord,
oost- en zuidkant. In de tum van het Arentshu1s staan een VIJftiental bomen waaronder twee
omvangnJke taxussen, twee gewone esdoorns, een rob1n1a, een omvangnJke haagbeuk, een
geente gewone esdoorn, twee linden en één w1tte paardenkastanJe.
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In de zuidoosteliJke hoek laat-classiCIStisch rond pavilJoen op trapJes. Ionische zu1len met
kapitelen dragen het hoofdgestel en koepelvormige bedakmg; kunststenen beeld (Circa 1972.)
van vechtende putti: kop1e door beeldhouwer A. Standaert (Brugge) naar het beeld van 1781
naar ontwerp van beeldhouwer P. Pepers. In de tum staan twee zullen van Doornikse steen
afkomstig van de waterhal op de Markt.
In de oosteliJke tummuur poortJe van blauwe hardsteen m 18de-eeuwse omliJsting m LadeWIJk
XV-stiJl. In de zuidmuur rondboogpoort met geprofileerde omliJSting van blauwe hardsteen,
links en rechts voorz1en van twee schampbollen.
De tum geeft ook toegang tot de Bon1fat1usbrug dat deel Uitmaakt van het wandelparcours
tussen het hof Arents en de s1te van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze brug bevmdt z1ch 1n
de zuidwesteliJke hoek. De Bon1fat1usbrume en de galenJ van 1911 1s een ontwerp van
architect J. V1énn (Brugge). De brug IS gebouwd op de oorspronkeliJke plaats van het spul
van Gruuthuse met nog bewaarde slagstiJlen.
De brug 1s een bakstenen voetgangersbruggetJe met gekasse1de trapJes, bakstenen bankJes
met dekplaten van blauwe hardsteen. De dekplaten van de borstwenngen 1s waarschiJnliJk
afkomstig van oude grafstenen. Het booggewelf 1s afgewerkt met blauwe hardsteen en w1tte
zandsteen. Aan de voet van de brug een grenssteen met Jaartal 1634. De doorgang 1s
ontworpen als een hulsJe onder zadeldak bedekt met le1pannen. Gebouwd m neo-16deeeuwse-st1JI; aanleunend tegen Groenmge nummer 2. Bakstenen verankerde tUit- en
liJstgevels, doorgang v1a twee tudorboogopenmgen met natwurstenen waterliJst. Aan
brugziJde zandstenen gevelsteen, afkomstig van N1euwpoort, met afbeeldmg van een schlpJe
en met opschnft "IN 'T SCHIP MET ROER EN MAST/ LOGlEST VOOR GOEDEN GAST".
DIJVer nummer 17, voormalige patne~erswonmg van de heren van Gruuthuse. De gebouwen
gaan terug tot de 15de eeuw en werden m het laatste kwart van de 19de eeuw grondig
gerestaureerd door Brugse architect Lou1s Delacensene. De vleugel aan de Gruuthusestraat
dateert u1t het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het hUls van de Heren van Gruuthuse ligt
naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk en wordt begrensd m het oosten door de Re1e, ten zu1den
door de Bakkersre1.
Aan de kant van de DIJVer een monumentale neogotische mgangspoort van baksteen met
gekanteelde afwerkmg. OorspronkeliJk was de toegangspoort gevatmeen grote sp1tsboogn1s
met boven de mgang een Manabeeld met Kmd, geflankeerd door twee engelen. BIJ de hu1d1ge
poort: gebruik van zandsteen voor de tudorboogvormige poortomiiJStmg, de beeldn1s, de
spltsboogomiiJStmg, de hoekkettmgen, de flankerende zuiltJes met beelden van engelen en
de gevelstenen. Aan de bmnenplaats 1s een houten puntgevel versierd met houtsniJWerk en
gemsp1reerd op middeleeuwse houtbouw.
Een gekasse1de bmnenplaats met langs de zuidgevel natuurstenen platen, onder meer
afkomstig van graven. Op de bmnenplaats bevmdt z1ch een ronde zandstenen waterput aan
de oostvleugeL De .westZIJde van de bmnenplaats wordt afgesloten door een laag muurtJe
onderbroken door een trapJe leidend naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk en opgesmukt met
beeldhouwwerk van P. Pepers afkomstig van het kasteelpark van Ro01gem m Smt-Kru1s.
De oosteliJke vleugel Uit het eerste kwart van de 15de eeuw IS een onderkelderde verankerde
baksteenbouw van twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met le1en, met
grotendeels bewaarde oorspronkeliJke vormgeving.
Aan de binnenplaats, een liJstgevel van VIJf traveeen breed en rechts een toegangstravee
naar de traptoren. Er wordt gebruik gemaakt van zandsteen voor de hoekkettmg, de krulsen bolkozunen met negblokken en de balustrade. De rechtertravee 1s gevat m een
tudorboogn1s met dnepas: boven de deur met bultentrapJe, een hoge zandstenen
tudorboogn1s met wapenschild van de heren van Gruuthuse geflankeerd door eenhoorns,
daarboven een rechthoekige venster m een sp1tsboogn1s met dnepas, rechthoekig dakvenster
m accoladeboognis met dnepas. Het dakvlak 1s voorz1en van dakkapelletJes.
Aan de noordzijde van de vleugel, zogenaamde "bottelne": dneZIJdlge aanbouw onder sp1ts
dak met dakkapelletJe. H1er wordt gebruik gemaakt van zandsteen voor de hoge plint, de
hoekkettmgen en de vensters met onder meer kruiskoZIJn. De mgang ligt verzonken met
geblokte rondboogmgang.
De Relegevel bestaat Uit verankerde punt- en liJstgevels met een ongeliJke travee-mdelmg.
Deze gevels ondergmgen een 19de-eeuwse restauratie. De gevel 1s opengewerkt met
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rechthoekige vensters met zandstenen kru1s- en bolkOZIJnen gevat 1n doorlopende
traveemssen met eenvoudig maaswerk op de borstwenngen en 1n de boogvelden. De
kelderopeningen ZIJn voorzien van traliewerk, op de begane grond enkele met vensterkorven.
Van links naar rechts: één travee brede aanbouw u1t het laatste kwart van de 15de eeuw. De
traveenis IS afgewerkt met gekoppelde spitsbogen en vers1erd met zandstenen dnelob. Op de
bovenverd1epmg een kruiskoZIJn 1n gekoppelde sp1tsboogms en daarboven bolkoZIJn. De
puntgevel IS afgewerkt met een kruisbloem. ZIJgevel van dne traveeen breed en een lagere
aanbouw van één travee breed, kruiskoZIJnen met negblokken, bovenbouw met quas1 blinde
gevel, mm1atuurvenstert]e. Grote puntgevel van dne traveeen breed ZIJn gevat 1n een grote
sp1tsboogn1s, opengewerkt met dnepas, twee- en dnelobben refererend aan de houtbouw.
De neuzen ZIJn vers1erd met beschilderde wapenschilden van Jan IV van der Aa, de eerste
heer van Gruuthuse, en ZIJn vrouw Agnes van Morta1gne. LIJstgevel van dne traveeen breed
met afWIJkende hnkertravee: het later toegevoegd benedenvenster WIJkt af van de as, op de
bovenverdieping sporen van een oudere openmg. Ter hoogte van de bouwnaad traptoren met
mgesnoerde torenspits, sporen van tnbune; biJ de restauratie van 1883-1895 wordt de toren
hoger opgetrokken en de vorm licht geWIJZigd.
De tweede liJstgevel van de zogenaamde keuken had oorspronkeliJk op de begane grond dne
vensters 1n plaats van de hu1d1ge twee. Zandstenen balustrade met v1sblaasmot1ef en
waterspuwers toegevoegd biJ restauratie van 1883-1895 en gemsp1reerd op bewaard
fragment van de zu1dvleugel. VIJf dakkapellet]es, schoorsteenschachten met polygonale
rookmonden.
De zuidvleugel dateert u1t het derde kwart van de 15de eeuw. Onderkelderde verankerde
baksteenbouw met hoger Imkerdeel van dne bouwlagen hoog en lager rechterdeel van twee
bouwlagen hoog onder zadeldaken bedekt met le1en. Volgens de kaart van Marcus Gerards
(1562) telde het Imker deel één bouwlaag. Sanderus (1641) tekent twee bouwlagen. De
tweede verd1epmg dateert wellicht van c1rca 1628 biJ de herbestemming als Berg van
Barmhart1ghe1d. De voor- en achtergevel ZIJn het resultaat van mgn]pende, h1stonserende
restauratie u1t het laatste kwart van de 19de eeuw. Gebruik van zandsteen voor de plmt, de
negblokken, de kru1s- en bolkoZIJnen, de balustrade, de dakvensters. De gevelis opengewerkt
met rechthoekige vensters, getralied op de kelderverdieping en op de begane grond.
De gevel aan de binnenplaats bestaat u1t een liJstgevel van Vl]ftraveeen breed 1n doorlopende
mssen d1e het resultaat ZIJn van een 17de-eeuwse verbouwmg en de 19de-eeuwse
restauratie. TIJdens de 19de-eeuwse restauratie werden de bovenste venters henzontaal
afgedekt 1n plaats van de segmentbogen. Tevens herbouwen van de vervallen dakvensters,
reconstructie van de balustrade volgens de bewaarde fragmenten 1n het rechterdeel.
Terugvmden van sporen van de vroegere bordes. Op d1e plaats kwam een neogotische
IngangspartiJ met bu1tentrap. H1ervoor werden de bovenvensters gedeelteliJk verWIJderd.
Tevens aanbrengen van zandstenen portaal met beeldnis en riJke neogotische vers1enng
gemsp1reerd op kasteel 1n Blo1s. De Uitvoerder, beeldhouwer G. P1ckery (Brugge), gebruikte
het beeld van Lou1s XII als model voor het zandstenen rUlterbeeld (1901) van LadeWIJk van
Gruuthuse. D1t werd geplaatst 1n 1903.
Rechts liJstgevel van dne traveeen breed. TiJdens de 19de-eeuwse restauratie verWIJderen
van de rechter aanbouw en op d1e plaats mvoegen van de derde travee. De vensters op de
bovenverdieping hebben doorlopende lekdrempels. Dakvenster met traptop geflankeerd door
balustrade, v1er dakkapelletJes 1n het dakvlak.
De vleugel op de bovenverd1epmg wordt verbonden met de Onze-Lieve-Vrouwekerk door een
bidkapel boven de doorgang. De doorgang IS op de begane grond voorz1en van twee
korfboogpoorten, daarboven verweerde zandsteen met rest van console. Op de
bovenverdieping een betralled rechthoekig venster 1n sp1tsboogn1s; IJZeren hek.
De 15de-eeuwse traptoren, 1n de oksel van de zuideliJke en de oosteliJke vleugel 1s reeds 1n
1641, gedeelteliJk afgebroken. HIJ wordt 1n 1894 volgens de tekenmg van Marcus Gerards
(1562) terug opgebouwd. De polygonale toren heeft boven het sp1tse dak een natuurstenen
sp1tsbooggalen] afgewerkt met balustrade. De toren wordt flankerend door een hoger
opgaand, rond torentJe met kegeldak.
De achtergevel IS een liJstgevel van VIJf traveeen breed met VIerZIJdige Uitbouw ter hoogte
van de tweede travee en aan de zuidwesteliJke-ziJde geflankeerd door een achtZIJdig
traptorent]e. TiJdens de restauratie wegbreken van een gebouw rechts van de traptoren en
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één travee brede gotische trapgevel vers1erd met lisenen. De meuw gebouwde gevelis wem1g
gemsp1reerd op de oorspronkeliJke toestand. Onder meer plaatsen van v1er neogotische
dakvensters en borstwenng cf. bewaarde resten boven de rechter travee. Boven de traptoren
komt een hogere sp1ts met klokJe. De VIerZIJdige u1tbouw, onder meer opengewerkt met
lisenen en boogfnezen 1s bekroond met galen] onder tentdak.
Cone~ergewonmg en lap1danum. Na de sloop van de oude gebouwen u1t de 15de-17de eeuw
m 1909-1910 bouwen van een n1euwe constructie naar ontwerp van architect L. Delacensene.
H1erdoor werd het oorspronkeliJk gesloten karakter hersteld van de bmnenplaats. Geheel van
bakstenen gebouwen van één en twee bouwlagen hoog op L-vorm1ge plattegrond m neoBrugse stiJl met een dommerende ronde toren. Het middendeel met lap1danum, heeft aan
bmnenplaatszl]de een liJstgevel van zes traveeen, rechts mgewerkte traptoren en op de
begane grond tudorbooggalenJ op zandstenen zu1len. Op de hoek van de cone~ergewonmg,
fraa1e smeediJZeren arm met vergulde halve maan als Uithangbord, aan de straatgevel een
gebeeldhouwde fnes.
De westZIJde van de straat DIJVer 1s heterogeen opgebouwd en wordt mgenomen door de
ZIJgevels van de panden Wollestraat nummer 32-34, de achtergevels van de panden
Kartu1zennnenstraat nummers 4-8. De achtergevels van deze panden kenmerken enerziJdS
het neoclassiCisme en anderZIJds de typische neo-brugse stiJl. H1erop aansluitend de
gebouwen van het voormalige Kartu1zennnenklooster. Tussen het Kartu1zennnenklooster en
de tummuur horend biJ het pand Oude Burg nummer 19 IS een brandstraatJe te s1tueren.
De tumpaviiJoenen, horend biJ het pand Oude Burg nummer 21 en het pand Nieuwstraat
nummer 5. H1erop sluiten de ZIJgevels van de panden Nieuwstraat nummer 9 aan.
De panden aan de oostziJde van de Kartu1zennnenstraat ZIJn mgeplant op een perceel dat
doorloopt tot aan de DIJVer. Deze panden hebben een beeldbepalende gevel d1e Uitgeeft aan
de DIJVer. De hoofdgevel bevmdt z1ch aan de Kartu1zennnenstraat. Deze gevelnJ kenmerkt
z1ch door haar heterogeen karakter.
Het Kartu1zennnenklooster (Kartu1zennnnenstraat nummer 4) beslaat een ru1me oppervlakte
m de hUidige Kartu1zennnenstraat. Het klooster IS fasegeWIJS gebouwd en u1tgebre1d en
beslaat een ru1me oppervlakte m de hUidige Kartu1zennnenstraat en Oude Burg. Van 1575
tot 1783 klooster, vervolgens opeenvolgende functies. Het voormalig klooster bestaat een
kloosterpand waarvan nog twee pandgangen ZIJn bewaard en een vleugel aan de Rele.
Bakstenen kloostergebouwen op een U-vormige plattegrond.
De gebouwen m de Kartu1zennnenstraat omvatten een hoofdmgang tot de oosteliJke
pandgang. Verankerde bakstenen tuitgevel met gebruik van zandsteen voor afgeschumde
hoek met hoekblokken. 17de-eeuws u1tz1cht met toevoegmg m 1930 van een deuromliJstmg
van blauwe hardsteen afkomstig van Oude Burg nummer 4. Rechts van de 1ngang een riJk
Uitgewerkte gevelsteen van blauwe hardsteen. Ronde en traanvormige oculi met glas-mloodramen. Lmks van de mgang: een naamloos straatJe afgesloten met een poortJe en waar
m de 15de eeuw een badstoof stond.
Binnenplaats met voornameliJk een 18de-eeuws karakter. Volgens het plan van 1784
oorspronkeliJk gescheiden van de eigenliJke tUin door middel van een heden afgebroken
kloostergang. In het oosten toegankelijk v1a een poortgebouw van VIJf/viertraveeen en twee
bouwlagen onder een zadeldak bedekt met le1en. Het poortgebouw heeft een verankerde
bakstenen liJstgevel, de twee rechter traveeen ZIJn voorz1en van een tu1tgevel met een ronde
oculus. Gebruik van zandsteen voor bolkoZIJnen. Dne pandgangen van telkens negen
traveeen lang en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met le1en. Op de begane
grond gentmeerd door aangepaste tudorboogvensters met afgeschumde dagkanten en
rondboogramen met deels bewaard houtwerk u1t de 19de eeuw. Op de tweede bouwlaag
rechthoekige vensters met afgeschUinde dagkanten en ramen met kleme roedeverdelmg. In
de tum van het voormalig Kartu1zennnenklooster staat een opmerkeliJke treurbeuk.
De Relegevels aan de DIJVer bestaan u1t verschillende volumes, telkens opgetrokken m een
e1gen stiJl. Links een verankerde bakstenen liJstgevel m neo-brugse stiJl van VIJf traveeen
breed en twee bouwlagen hoog onder een le1en zadeldak. De gevel wordt verticaal gentmeerd
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door traveenissen gevat tussen gelede steunberen. De gevel wordt ook horizontaal beliJnd
door een natuurstenen plint, een natuurstenen waterliJst d1e één geheel vormt met de
aflopende onderdorpels. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen gevat
1n een niS met afgeschuinde dagkanten. De ene niS IS meer Uitgewerkt dan de andere en
Wisselen elkaar af. De eerste, de derde en v1erde traveenis 1s voorz1en van afgeschumde
dagkanten en dr1e sp1tsboogn1ssen. De tweede en v1erde n1s 1s meer Uitgewerkt en voorz1en
van s1eri1Jk maaswerk en een natuurstenen cartouche. De traveenissen gaan over 1n een
dakvenster met traptop en overhoeks geplaatst topstuk. Het dakvlak IS doorbroken door
dakkapellen.
De Imkertravee vormt een overgang tussen d1t gebouw en een andere vleugel. Deze
Imkertravee 1s voorz1en ven een torenuitbouw met een tentdak voorz1en van een peerspits
voorzien van een le1en bedakmg. Aan de Rele priJkt een fraa1 Uitgewerkte Uitkragende
erkeruitbouw voorz1en van fraa1 maaswerk. Aansluitend biJ d1t volume bevmdt z1ch een
volume van twee bouwlagen hoog en twee traveeen breed onder een pannen schilddak. De
twee traveeen kragen u1t op een dubbele spitsboogfries met afgeschuinde dagkanten
aanzettend op natuurstenen Uitgewerkte consolestenen. Op de verd1epmg Brugse
traveenissen type I aanzettend op natuurstenen basementen. De traveenissen ZIJn voorz1en
van rechthoekige muuropenmgen onder een ontlastmgsboog met opengewerkte voeg. De
liJstgevel wordt bovenaan afgeliJnd door een gekanteelde borstwering centraal doorbroken
door een dakvenster met getrapte top en rechthoekig venster met natuurstenen bolkoziJn 1n
een spitsboogtnes met afgeschumde dagkanten. Imposante schoorsteenschacht versmallend
naar boven toe.
H1erop aansluitend een volume van dr1e traveeen breed en dne bouwlagen hoog. De
verd1epmg kraagt u1t op een rondboogtnes aanzettend op mass1eve pilasters. De gevel IS
opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen. Op de verd1epmgen gevat 1n een vlakke
bepleisterde omhJstmg met oren Uit sluitsteen. KroonliJSt met houten klossen. Behouden
vensterschriJnwerk met kenmerkend schriJnwerk. Op de verhoogde begane grond
kenmerkende kleme roedeverdeling met Uitgewerkt kalf voorz1en van een rocaille. Op de
eerste verd1epmg grote roedeverdehng.
Kartu1zer1nnenstraat nummer 6, complex naar ontwerp van architect C. Dewulf, van 1903.
Volgens de Jaarcartouche gebouwd 1n plaats van een 19de-eeuws herenhuis. Het complex
bestaat Uit een koetshuis, een d1ephu1s met h1erop aansluitende Relevleugel gegroepeerd
rondom een bmnenplaats. Het complex IS toegankeliJk v1a een steekboogpoort opgenomen 1n
een gekanteelde muur doorlopend 1n een lagere afsluiting met houten balustrade.
Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de koz1Jnconstruct1es, de doorgetrokken
onder-, tussen- en bovendorpels, de ocuh-omhJstmg en de ornamenten zoals de mascarons
en de cartouches 1n boogvelden.
L1nks het voormalig koetshuls met wem1g opengewerkte voorgevel, en dr1eled1ge tumgevel;
trapgevel, middenstuk met verticale plankenbesch1etmg en liJStgevel met 1n het m1çlden een
traptop. Rechts een d1ephu1s 1n neo-barokke stiJl van dr1e traveeen breed en acht traveeen
d1ep en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen met h1erop
aansluitend de Relevleugel 1n neo-Brugse stiJl van VIJf traveeen breed en twee bouwlagen
hoog onder een zadeldak bedekt met le1en. Verankerde bakstenen trapgevel met IJzeren
wmdvaan. De gevel heeft een overkragende bovenbouw op steekboognis aanzettend op
natuurstenen consolestenen.
Verankerde bakstenen liJstgevel waarvan de deurtravee wordt bekroond door een dakvenster
met traptop. De deur lmks IS voorz1en van een houten afdak.
De Relevleugel IS een volume van negen traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met le1pannen. Aan de tuinZIJde wordt de gevel gekenmerkt door een
pseudo-arcade. Aan de kant van de Re1e een verankerde bakstenen liJstgevel gentmeerd door
Brugse traveeen, type I aanzettend op natuurstenen zuiltJes. De dr1e Imkertraveeen ZIJn
Uitgewerkt als een trapgevel. Deze trapgevel wordt geritmeerd door Brugse traveenissen met
op de borstwerking gekoppelde sp1tsboogn1ssen met dnepassen. Ter hoogte van de
middentravee bev1ndt z1ch een mass1eve erkeruitbouw onder le1en lessenaarsdak. De gevel
1s opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen voorz1en van natuurstenen kru1s- of
bolkoziJnen en behouden deur- en vensterschnJnwerk. Het dakvlak IS voorz1en van pittoreske
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dakkapellen. Deur met trap naar Rele-oever afgezoomd met houten geometrische leunmg
tussen bakstenen pilasters. Aan de oevers van de DIJVer een treurbeuk en een w1tte
paardenkastanJe.
Kartu1zer1nnenstraat nummer 8, breedhuls van dr1e traveeen breed en twee bouwlagen hoog
onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen vormde oorspronkeliJk één geheel met het
buurpand nummer 6, een bepleisterde liJstgevel Uit de 19de eeuw. Het hu1d1ge u1tz1cht IS het
resultaat van verbouwmgen m 1923. Bepleisterde en beschilderde liJstgevel met Uitstralende
1m1tat1ebanden boven de korfboogpoorten met SierliJk smeedwerk. De gevels ZIJn
opengewerkt met rechthoekige deur- en bovenvensters m vlakke omiiJstmg op kordon
vormende lekdrempels.
Aan de Re1e een breedhuls van v1er traveeen breed en twee en een halve bouwlaag onder
een pannen zadeld,ak. Bepleisterde en beschilderde liJstgevel opengewerkt met rechthoekige
muuropenmgen. De bovenste verd1epmg IS opengewerkt met typ1sche halfronde
mezzanmavensters met waa1er. Terras aan de DIJVer afgesloten door een houten balustrade
tussen bakstenen piJlers.
Kartu1zer1nnenstraat nummer 10, samenstel van enerziJdS een volume met een bakstenen
verankerde liJstgevel m h1stor1serende stiJl. De gevel 1s opengewerkt met een tudorboog poort
met afgeschumde dagkanten. De rechthoekige vensters met natuurstenen kruls-of bolkoZIJn,
op de begane grond gevat m een tudorboogms.
AnderziJdS een onderkelderd breedhuls van v1er traveeen breed en dr1e bouwlagen hoog
onder een afgewolfd zadeldak bedekt met Vlaamse pannen, mogeliJk met oudere kern. Het
hu1d1g u1tz1cht IS het resultaat van een "Kunst1ge Herstelling" m 1955. Bepleisterde en
beschilderde verankerde bakstenen liJstgevel. Op de begane grond een arcade van 1983. De
gevel IS opengewerkt op de verd1epmg met rechthoekige muuropenmgen geplaatst m een
geprofileerde omiiJstmg. Behouden schriJnwerk op de verd1epmg. KroonliJst op klossen.
GeliJkaardige vormgevmg als Relegevel van Kartuizerinnenstraat nummer 8. Relegevel van
zes traveeen breed en twee en een halve bouwlaag hoog onder een zadeldak bedekt met
Vlaamse pannen. Bepleisterde en beschilderde liJstgevel met u1tz1cht u1t de eerste helft van
de 19de eeuw opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen. BeliJnende kordon vormende
lekdrempels en typ1sche halfronde mezzanmavensters met waa1er op de bovenste verd1epmg.
Houten erker op de tweede bouwlaag. Behouden typerend schriJnwerk. Terras aan de DIJVer
afgesloten door een houten balustrade tussen bakstenen piJlers.
Aansluitend biJ het Kartuizerinnenklooster ZIJn de kaaimuren, horend biJ het pand Oude Burg
nummer 19 belangnJk. De kaaimuur/ tummuur 1s een verankerde bakstenen muur met
natuurstenen dekstenen en massieve steunberen en sporen van oudere openingen.
Het huls de Halleux, Oude Burg nummer 21-23, met orangene aan de DIJVer wordt mee
opgenomen m het stadsgezicht DIJVer en omgevmg. Het hUls de Halleux IS een herenhuls met
biJhorend koetshuls en tumpavll]oen aan de DIJVer. Het hUidige u1tz1cht 1s fasegeWIJS tot stand
gekomen. AanvankeliJk stonden h1er meerdere hu1zen d1e aan verscheldene e1genaars
toebehoorden. Lmks een overbouwde toegang tot het brandstraatJe zogenaamd het
"WmterstraatJe" van één travee breed en twee bouwlagen hoog. Het brandstraatJe IS voorzien
van oude kasse1bestratmg. Deorangene hoort biJ het stat1ge herenhUIS de Halleux d1e gelegen
1s aan de Oude Burg. De vleugel met spec1f1eke functie Illustreert de LadeWIJk XVI-stiJL Het
was dan ook een uitgelezen locatle om dergeliJk volume te bouwen aan de waterkant waar
men z1cht had op het water en de omgevmg.
TUinpavll]oen, gebouwd aan de Rele-oever met een u1tz1cht u1t het derde kwart van de 18de
eeuw. Langwerpig bakstenen gebouw onder Ie1en mansardedak. Tumgevel IS een bepleisterde
en beschilderde liJstgevel met u1tspnngende mgangspartiJ - wellicht ouder dan de vleugel aan
de DIJVer-onder koepelvormig Ie1endak en stucvers1enng m LadeWIJk XVI-stiJL Deze centrale
mgangspartiJ IS voorz1en van een rondboogdeur met geprofileerde omli]stmg en een
Uitgewerkte sluitsteen. Lmks en rechts van de deur panelen voorz1en van onder meer manden
opgehangen aan stnkmot1even, frult, Jachthoorn en bloemen. De riJk Uitgewerkte dnehoek1ge
frontonbekronmg IS voorz~en van bloemen- en bladmotieven. De deur IS voorz1en van SierliJk
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schriJnwerk. De gevel aan de DIJVer IS opengewerkt door zeven rondboogvensters m vlakke
omli]stmgen met Uitgewerkte sluitsteen en balusters als borstwering. De rondboogvensters
ZIJn gescheiden door vlakke pilasters voorzien van sp1egels. Kenmerkend en SierliJk
schriJnwerk met kleme roedeverdeling, Uitgewerkt kalf en waa1ervorm1ge roedeverdeling m
de bovenlichten. Het Imposante le1en mansardedak IS voorzien van vaasvormige ornamenten
op het dak ter hoogte van de pilasters.
Lmks en rechts van het tumpaviiJoen een brandstraatJe met natuurstenen trap naar de Re1e.
Afgesloten door een hoge bakstenen muur en deurtJe.
De bmnenplaats, gelegen tussen de achtergevel van de doornt, het koetshuls en de
tumvleugel1s verhard met onregelmatige kasse1en.
In de parterretum van het pand Oud Burg 21-23 1s een fraa1 geometrisch patroon van
buxushaagJes aangelegd, geflankeerd door twee loofgangen van haagbeuk met open mssen
naar het parterre.
Een omvangriJke gewone esdoorn bleef m de heraanleg behouden.
De panden gelegen m de Nieuwstraat d1e opgenomen ZIJn bmnen het stadsgezicht hebben
telkens een vleugel aan de DIJVer. Het pand Nieuwstraat nummer 10 vormt als het ware het
sluitstuk van de DIJVer d1e een hoek van 90 graden maakt richtmg het Arentshu1s. Het water
loopt onder het Arentshws door en gaat dan over m de Bakkersrel waar het dan verder
overgaat m de Eeckhoutre1.
Vleugel aan de DIJVer horend biJ het pand Nieuwstraat nummer 5, 1s eet1 breedhuls van v1]f
traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen.
Verankerde bakstenen liJstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen. Op de
verhoogde begane grond deurvensters, op de verd1epmg Vlerkante vensteropenmgen, telkens
voorz1en van een smeediJZeren vensterleunmg. Behouden schriJnwerk getypeerd door grote
roedeverdelingen.
Nieuwstraat nummer 7, d1ephu1s van drie traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand dateert u1t 16de eeuw en ondergmg latere
aanpassmgen. Onder meer m de loop van de 19de eeuw WIJZigen van de openmgen met
typische ramen. De oorspronkeliJk ramen waren belwkt op de begane grond. De bepleisterde
en beschilderde trapgevel wordt getypeerd door Brugse traveeen, type I. Links een lagere
aanbouw met twee lu1ken. Aan de DIJVer een vleugel van verankerde bakstenen van VIJf
traveeen breed en één bouwlaag hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het
pand dateert u1t de 17de eeuw. Op het keldern1veau: VIJf segmentboogopenmgen met
afgeschumde dag kanten. De lekdrempel van het centraal venster op de eerste bouwlaag loopt
door als kordon. Belu1kte vensters, links gedeeld, met 1m1tat1enegblokken.
Nieuwstraat nummer 10, hoekpand biJ de Gruuthusestraat. Breedhuls van v1er traveeen
breed en twee bouwlagen hoog onder een gemansardeerd zadeldak bedekt met Vlaamse
pannen. Achter de gevel gaat mogeliJk een 18de-eeuwse kern schuil. In 1883 Vinden
gevelaanpassmgen plaats: onder meer verplaatsen van de deur van de eerste naar de tweede
travee. Consoliderende en verfraaiende "Kunst1ge Herstelling" van 1914 naar ontwerp van
architect T. Ra1son (Brugge) onder meer toevoegen van de pilasters op de ZIJgevel, aanpassen
van de vensters, waarvan slechts twee met een 18de-eeuws u1tz1cht en toevoegen van een
dakvenster volgens het model van de voorgevel. Bepleisterde en beschilderde pilastergevel
met omlopend gekorn1st hoofdgestel wt de eerste helft van de 18de eeuw; centraal
dakvenster tussen vleugelstukken en driehoekig fronton. Ovale cartouche op de
m1ddenpenant. Rondboogdeur en -vensters met f1gurat1eve sluitsteen op begane grond;
segmentbog1ge bovenvensters m vlakke omliJsting. Behouden schriJnwerk bestaande u1t Tramen en benedenvensters m de voorgevel met een bovenlicht. De ZIJgevel IS een bakstenen
liJstgevel d1e verticaal wordt geritmeerd door bepleisterde pilasters. De gevel 1s opengewerkt
met segmentboogvensters m een vlakke omli]stmg, voorz1en van behouden T-ramen.
Nieuwstraat nummer 9-11, hoekpand biJ de DIJVer bestaat wt twee d1ephu1zen van samen
zes traveeen breed en twee bouwlagen hoog elk onder een zadeldak bedekt met Vlaamse
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pannen. Het pand dateert Uit de 17de eeuw en werd aangepast 1n de loop van de 19de eeuw.
De bepleisterde en beschilderde trapgevels worden honzontaal geleed door een dubbel
geprofileerde puiliJst. Het Imker pand IS op de begane grond voorz1en van 1m1tat1evoegen. Het
rechterpand IS op de hoek voorz1en van een Manabeeld met Kmd. De gevel 1s opengewerkt
met rechthoekige muuropenmgen geplaatst 1n rechthoekige spaarvelden. De muuropenmgen
ZIJn voorz1en van bewaard schn]nwerk met onder meer bewaarde persiennes op de begane
grond en T-ramen. De achtergevels ZIJn verankerde bakstenen puntgevels. Tegen de
achtergevel staat een volume onder een pannen schilddak. Deze gevel 1s opengewerkt met
rechthoekige muuropen1ngen.
De vleugel aan de DIJVer IS een breedhuls van v1er traveeen breed en twee bouwlagen hoog
onder een schilddak bedekt met Vlaamse pannen. Beschilderde verankerde bakstenen
liJstgevel opengewerkt met rechthoekige openingen voorz1en van behouden schn]nwerk met
grote roedeverdelmgen. De gevel wordt afgeliJnd door een eenvoudige kroonliJst.
Op de straat DIJVer slUit de Gruuthusestraat aan. Deze begmt aan de Gruuthusebrug. De
Gruuthusestraat IS een korte rechte straat voorz1en van kasse1en en verhoogde voetpaden.
De straat wordt aan de zuidZIJde gedommeerd door de vleugel van het Gruuthuse.
De bebouwmg klimt op tot de eerste helft van de 17de eeuw. Door h1stonserende restauraties
verdween de authentieke opstand van de verschillende panden. Voorbeelden hiervan ZIJn
onder meer de panden Gruuthusestraat nummer 2 en nummer 4.
Gruuthusestraat nummer 2 IS een d1ephu1s van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog
onder een pannen zadeldak. Het hu1d1ge UitZicht IS het resultaat van opeenvolgende
WIJZigingen. D1t pand was oorspronkeliJk 1n 1919 opgetrokken als een biJgebouw van het
buurpand Gruuthusestraat nummer 4. In 1940 werd het biJgebouw verhoogd tot een
trapgevel van dne traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak.
Bakstenen trapgevel opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen, sp1tsboogvorm1ge
deur en rondboogvormig topvenster. De muuropenmgen ZIJn allemaal voorz1en van
afgeschuinde dagkanten. De vensters op de begane grond hebben een natuurstenen
bovenlicht, op de verd1epmg vensters met natuurstenen bolkOZIJnen d1e een balkonvenster
flankeren. Op de tweede bouwlaag bolkoZIJnen.
Gruuthusestraat nummer 4 1s een Hoekpand biJ het Gu1do Gezelleplem. Volgens een
Jaarcartouche gebouwd 1n "1642 11 • Het pand ondergaat een verfraaiende "Kunst1ge
Herstelllng 11 1n 1913 naar ontwerp van architect T. Ra1son. D1t pand vormde oorspronkeliJk
één geheel met het pand Gruuthusestraat nummer 2.
Verankerde bakstenen liJstgevel met een traptop van dne traveeen breed en twee bouwlagen
hoog onder een pannen zadeldak. De gevelis opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen
onder geblokte ontlast1ngsbogen met centraal een mascaron. De benedenvensters ZIJn
voorz1en van een natuurstenen bolkoziJn. Op de verd1ep1ng natuurstenen kruiskoZIJnen. In de
top een rechthoekig venster met natuurstenen bolkoZIJn gevat 1n een rondboognis met een
cartouche 1n het boogveld. De ZIJgevel IS een verankerde bakstenen puntgevel voorz1en van
een centraal breed schouwmass1ef. De gevelis op de begane grond voorz1en van rechthoekige
muuropen1ngen, 1n de geveltop z1t een rondboogvenster. De rechthoek1ge vensters ZIJn
voorz1en van een natuurstenen tussendorpeL
Het Gu1do Gezelleplem 1s te Situeren tussen de Gruuthusestraat en de Manastraat D1t pleintJe
wordt aan de zuidZIJde begrensd door de Onze-Lieve-Vrouwekerk. OorspronkeliJk was h1er
het kerkhof gevestigd. Op het plein staat het beeld van Gu1do Gezelle naar ontwerp van
beeldhouwer J. Lagae u1t Roeselare. Bonzen beeld van Vlaamse pnester-d1chter Gu1do Gezelle
geplaatst op een sokkel van blauwe hardsteen, h1er geplaatst 1n 1930. Op het pleintJe voorz1en
van kasse1en staan enkele op ruen geplante lindebomen .
Bmnen het stadsgezicht wordt de gevelnJ Wollestraat nummer 28 tot en met nummer 32
opgenomen. Deze geveln] bestaat Uit d1ephu1zen waarvan de nummers 28 tot en met 30 ZIJn
afgewerkt met een trapgevel.
Wollestraat nummer 28, Kartu1zennnenstraat nummer 12, gelegen op de hoek met de
Kartu1zennnenstraat. Huls "D1ts 1n den grooten mort1er" volgens naamcartouche. D1ephu1s
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van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse
pannen. De trapgevel van 1634 wordt 1n de loop van de 18de eeuw vervangen door een
klokgevel. De hu1d1ge gevel van 1879 IS gebouwd als "Kunst1ge Herstelling". Toevoegen van
Manabeeld met Kmd 1n 1856. Verfraaiende "Kunst1ge Herstelling" 1n 1911 naar ontwerp van
architect Ch. Poupaert.
Verankerde bakstenen trapgevel met gebruik van blauwe hardsteen voor de dneled1ge
wmkelpu1. Voorts gebruik van zandsteen voor rechthoekige bovenvensters en ornamenten.
Overkragende bovenbouw aanzettend op dne rondbogen met mascaron en 1n de boogvelden
natuurstenen reliefs d1e verband houden met het Beleg van Brugge door pnns Fredenk
Hendnk van OranJe 1n 1631. De kruiskoZIJnen van de tweede bouwlaag ZIJn voorz1en van
negblokken, doorgetrokken onderdorpels, en 1n de boogvelden reliefs met voorstelling van
Neptunus en Ceres; geliJkaardige afbeeldmg van Onon boven het bolkoZIJn 1n de geveltop.
Licht gebuikte ZIJgevel met onder meer rechthoekige vensters met zandstenen kru1s- en
bolkoZIJnen onder gekoppelde ontlastmgsbogen, getrapt dakvenster en pittoreske dakkapel.
Op de benedenverdieping een LatiJnse chronogram "aVrlaCVs brVgaM Venlt; VIDit, abllt".
Schamppaal op de hoek 1s restant van kanon.
L1cht gebuikte ZIJgevel 1n de Kartu1zennnenstraat van v1er traveeen breed en dne bouwlagen
hoog onder een pannen zadeldak. Verankerde bakstenen liJstgevel met lage natuurstenen
plint opengewerkt met rechthoekige kelderopenmgen. De gevel 1s opengewerkt met
rechthoekige deur voorz1en van een natuurstenen bolkoZIJn. De rechthoekige vensters ZIJn
voorz~en van natuurstenen kru1s- en bolkoZIJnen onder gekoppelde ontlastmgsbogen. Het dak
IS voorz1en van een getrapt dakvenster en pittoreske dakkapel.
Wollestraat nummer 30, bestaat u1t twee d1ephU1zen. Lmks een d1ephu1s van dne traveeen
breed en twee bouwlagen hoog onder zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde en
bepleisterde bakstenen trapgevel u1t de 18de eeuw. Latere aanpassmgen onder meer
consoliderende "Kunst1ge Herstelling" 1n 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn
(Brugge).
De gevel wordt honzontaal beliJnd door een puibalk en kordons. Dneled1ge onderbouw
voorz1en van een wmkelpu1 van blauwe hardsteen voorz~en van steenhouwersmerken te
1dent1f1ceren met J. D1eux en P.C. Tngalet (Arquennes en Feluy). Plint van gesmterde
baksteen. Gekoppelde steekboogvensters op de tweede bouwlaag met penanten van blauwe
hardsteen onder zware kordonli]st. Het topvenster 1s gevat 1n een vlakke omli]stmg met
geprofileerde waterliJSt onder een ste1gergat.
Rechts een d1ephu1s van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak
bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde bakstenen trapgevel Uit de 18de eeuw met
beschilderd parement. De gevel wordt honzontaal beliJnd door een puibalk en kordons. De
dneled1ge onderbouw 1s opengewerkt met dne korfboogvensters. De bovenbouw IS voorz1en
van dne korfboogvensters. Het topvenster 1s gevat 1n een vlakke omli]stmg met geprofileerde
waterliJst onder een ste1gergat.
Wollestraat nummer 32, breedhuls van dne traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder
een pannen dak. De liJstgevel werd gedeelteliJk herbouwd 1n 1895 en vervangt 1n 1820 een
klokgevel. Rode bakstenen liJstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen. De
gevel wordt honzontaal afgeliJnd door een kroonliJst.
Wollestraat nummer 34, hoekpand biJ de DIJVer, aan de voet van de Nepomucenusbrug en
met toegangstrap tot het water. DiephUls van dne traveeen breed 1n de Wollestraat en een
ZIJgevel van v1er traveeen aan de DIJVer. Dne bouwlagen hoog onder een afgewolfd zadeldak
bedekt met tichelen. Heden liJstgevel gedateerd "17 I 20" als verbouwmg van houten gevel.
In 1820 wordt de oorspronkeliJke gevel met m- en Uitzwenkende top en gebogen fronton
herleid tot een schermgevel. De "Kunst1ge Herstelling" van 1910 omvat het bouwen op
alluv1ale grond van een gebouwtJe met houten bet1mmenng, klassieke halfzUiltJeS en
tegeldak. De laat-barokke liJstgevel van baksteen 1s opengewerkt op de verd1epmg met
schouderboogvensters 1n zandstenen omliJSting met kwartholle dagkanten en waterliJst
emd1gend op voluten en kraagstukken met bloemmotieven. De bovenvensters behouden hun
schn]nwerk getypeerd door grote roeden. De liJstgevel IS voorz1en van een bepleisterde en
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beschilderde kroonliJSt. Verbouwde begane grond. Eenvoudiger ZIJgevel voorz1en van
rechthoekige muuropenmgen en gekoppelde spitsboogJes als sporen van oudere opemngen
d1e evenals de Uitkragende schoorsteenschacht verWIJZen naar het laatmiddeleeuwse pand.
Bmnen het stadsgezicht worden de panden Groenmge nummer 2 tot en met Groenmge
nummer 18 opgenomen. Deze panden ZIJn mgeplant op percelen d1e lopen tot aan de
Bakkersre1. Het stadsgezicht emd1gt biJ de hoek van de Kastan]eboomstraat. De straat 1s
voorz1en van kasse1en die doorlopen tot aan de gevels. Ter hoogte van Bakkersre1, d1e
overgaat m de voormalige Eeckhoutre1, staat als afslu1tmg een smeediJZeren hekwerk. De
kaalmuren ZIJn voorz1en van muurveg1tat1e.
Het begm van de straat Groenmge wordt gedommeerd door de aanwez1ghe1d van de
tummuren d1e enerZIJds horen biJ het Arentshu1s en het hoekpand DIJVer nummer 15.
Ter hoogte van de toegang tot het Arentshws staat een VriJ Imposante armpomp ontworpen
door E. S1moms. De pomp 1s verwerkt als een neoclassiCIStisch monument van blauwe
hardsteen met opschnft "S.P.Q.B. I 1857" en IJZeren zwaan als tuitstuk.
Groenmge nummer 2, deels vriJstaand dubbelhws, palend aan de tum van het Arentshu1s (z1e
DIJVer nummer 16). D1t pand vormt één geheel met de tummuur van het Arentshws.
Volume op L-vorm1ge plattegrond. Breedhuls van VIJf traveeen breed op de begane grond en
zes traveeen breed op de verd1epmg. Het pand 1s twee bouwlagen hoog onder een zadeldak
bedekt met le1en. Het pand klimt m kern op tot de 17de eeuw. In 1933 werd het pand
verfraaiend heropbouwd op vraag van e1genaar Baron Van der Eist naar ontwerp van de
architecten J. en L. V1énn m neo-Brugse stiJl. Volgens de bouwvergunnmg werd het pand
grondig gerestaureerd en werden verschillende elementen toegevoegd. TiJdens de restauratie
kreeg het pand een meuwe trapgevel gekenmerkt door brugse traveen1ssen, meuwe
muuropeningen voorz1en van natuurstenen kru1s- en bolkOZIJnen, glas m loodramen,
gekoppelde ontlastmgsbogen en maaswerk m het boogveld. Volgens oude postkaarten was
er aan de Re1e oorspronkeliJk een breedhuls met een liJstgevel van twee bouwlagen hoog en
zeven traveeen breed met onder meer een sm1dse op de koer.
Verankerde bakstenen gevel waarvan de twee Imkertraveeen ZIJn Uitgewerkt als een
trapgevel. Opvallend ZIJn de centrale spitsboogdeur met afgeschumde dagkanten en bolkoZIJn
als bovenlicht en behouden schn]nwerk. De gevel wordt verticaal gentmeerd door Brugse
traveeen type I. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen met behouden
schn]nwerk. Op de begane grond voorz1en van een natuurstenen kruiskoZIJn en gekoppelde
ontlastmgsbogen en op de verd1epmg voorzien van een natuurstenen bolkoziJn. Het
topvenster van de trapgevelis gevatmeen ms met tudorboog, het dakvenster met aandaken
IS gevat m een rondboognis met afgeschumde dagkanten met m het boogveld een dnepas.
De ZIJgevel van d1t pand maakt deel u1t van de ommuurde tum van het Arentshu1s. Deze
ZIJgevel kenmerkt z1ch door ZIJn trapgevel met aansluitend h1erop een liJstgevel d1e overgaat
m de toegang tot de Bomfat1usbrug. De verankerde trapgevel telt twee traveeen en 1s
opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen voorz1en van afgeschumde dagkanten,
gekoppelde ontlastmgsboo9Jes en glas-m-lood ramen waar van somm1ge ZIJn betralied. De
gevel wordt gemarkeerd door een Imposante schouw met aan weersZIJden een kleme
rechthoekige vensteropenmg met afgeschumde dagkanten onder een ontlastmgsboog. Op de
trapgevel aansluitend een lager volume afgewerkt met een verankerde bakstenen liJstgevel
overgaand m een tuitgevel waann de overdekte toegang tot de Bomfat1usbrug z1t gevat. De
liJstgevel 1s opengewerkt met een rechthoekig venster met afgeschumde dagkanten, een
natuurstenen bolkoziJn en gekoppelde ontlastmgsbooQJes. Links ervan sporen van oudere
openmgen. H1erop aansluitend de toegang tot de Bon1fat1usbrug.
De analoge achtergevel bestaat u1t een liJst- en trapgevel van verankerde baksteen. Lmks
een trapgevel van twee traveeen breed geleed door Brugse traveenissen type I. In de top
een tudorboogn1s. Boven de deur een natuurstenen beeldnis met baldakiJn. Aansluitend biJ
de trapgevel een liJstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen voorz1en van
behouden schn]nwerk en een éénlaagsvolume met tu1tgevel en dakkapel met
dnepasmaaswerk m het boogveld. Op de begane grond opengewerkt met rechthoekig venster
met behouden schn]nwerk m een natuurstenen omii]Stmg en voorz1en van natuurstenen
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omliJstmg. Stadstwn, evenWIJdig lopend met de Bakkersrel en afgesloten door een bakstenen
kaa1muur met korfboogpoort]e, geconsolideerd m 1996 als "Kunst1ge Herstellmg";
tumreconstruct1e van 1934-1935 naar qntwerp van de bekende Nederlandse tumarch1tecte
W1lhelmma Jacoba Moussau!t-Ruys, alias M1en Ruys (1904-1999), naar het voorbeeld van de
mlddeleeuwse tumen opgebouwd rond zes rechthoekige, licht verhoogde plantenbedden en
enkele zodenbanken, afgeliJnd of opgebouwd met bakstenen moefen. OorspronkeliJk stonden
m de plantvakken een beperkt plantenassortiment bestaande u1t akelei, anJer, roos, p1oen en
lelie en aangevuld met buxustop1ary. Een got1sch-getmt loden waterbekken met fonteintJe en
stenen tafel en v1er vormgesnoeide buxussen bleven ook bewaard.
Groenmge nummer 4 een d1ephu1s van dne traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder
een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand dateert u1t de 17de eeuw onder meer
af te lelden van de balklagen en de dakconstructie bestaande Uit twee schaar- en nokgebmten
met nokbalk en gordmgen. De verankerde bakstenen trapgevel 1s opengewerkt met
rechthoekige vensters voorz1en van oorspronkeliJk schnJnwerk onder geblokte
ontlast1ngsbogen centraal voorzien van een mascaron. De benedenvensters hebben luiken.
De geveltop 1s voorz1en van een rondboogvenster m een roodbakstenen omiiJstmg met
centraal een mascaron. Links een lager volume met een rechthoekige poort, gebouwd ter
hoogte van een latere brandgang. De achtergevel IS een verlaagde puntgevel met deels
bewaarde vlechtmgen. Aangebouwd torenachtig volume op rechthoekige plattegrond
voorz1en van rechthoekige openmg met glas-m-lood en hogerop lu1k. Lmks, een lagere
aanbouw met poort, opgetrokken op de plaats van de voormalige brandgang. Aan de
Bakkersre1, een breedhws van één bouwlaag hoog onder een le1en zadeldak. Houten gevel
van 1936 naar ontwerp van de architecten J. en L. V1énn (Brugge) gentmeerd door
verspnngende volumes onder meer door een dakvenster en twee v1erled1ge vensterregisters
en een klimmende dakkapel. Aan de Bakkersrel IS ook een erkerwtbouw. Op het waterniveau
IS een brede ontlast1ngsboog. Verankerde, bakstenen ZIJtUitgevel met rechthoekige
zolderopenmg voorz1en van afgeschumde dagkanten. De vensteropenmgen ZIJn voorz1en van
bewaard schn]nwerk en glas-m-loodramen.
Groenmge nummmer 10, mgeplant op een perceel dat doorloopt tot aan de Bakkersre1.
D1ephu1s van v1er traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een schilddak bedekt met
Vlaamse pannen. Het pand dateert wt de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde bakstenen
liJstgevel, afgebaard door omlopende, houten kroonliJst op klossen. De gevel 1s opengewerkt
met rechthoekige deur- en vensteropenmgen. Rondboogvormige poort. De bovenbouw wordt
afgeliJnd door een doorgetrokken onderdorpel. Behouden vensterschriJnwerk getypeerd door
grote roedenverdellngen. Aan de Bakkersrel een verankerde bakstenen volume m pittoreske
neo-Brugse stiJl, met erker en galen], gebouwd m 1936 naar ontwerp van architect A.
Hoeman. D1t volume 1s voorzien van een le1en bedakmg rustend op een zu1l. H1erop
aansluitend een volume van één bouwlaag hoog onder een pannen zadeldak, aan de
Bakkersrel voorz1en van een houten erker rustend op zware consolestenen. De erker 1s
voorz1en van een sleepdakJe voorz1en van t1chelen.
Groenmge nummer 12, voormalig pakhu1s, biJ het nabiJgelegen zogenaamde leerhuis.
D1ephws van dne traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een afgewolfd zadeldak
bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde, bakstenen liJstgevel met licht getoogde opemngen
op lekdrempels van blauwe hardsteen. Aan de Re1e, verankerde bakstenen puntgevel. De
begane grond IS opengewerkt met rond boogvensters, centraal voorz1en van een houten erker.
Op de bovenverd1epmg licht getoogde vensters onder strek, centraal balkonvenster met een
gietiJzeren balustrade. Verankerde bakstenen ZIJgevels, op de begane grond opengewerkt
met rondboogvormige deurvensters.
Groenmge nummer 14, hoekpand biJ de Eeckhoutre1. D1ephu1s, sterk vooru1tspnngend ten
opzichte van rooiliJn van vonge panden. Het pand 1s v1er traveeen breed en twee bouwlagen
hoog onder een afgewolfd schilddak bedekt met Vlaamse pannen. De behouden oude kern
dateert u1t de 17de eeuw. OorspronkeliJk twee parallelle d1ephwzen met tuitgevels, m 1885
vervangen door hu1d1ge verankerde en beschilderde, bakstenen liJstgevel, afgebaard door
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omlopende, geprofileerde houten kroonliJSt. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige
openingen, op de bovenverdieping met oude afgeschuinde dag kanten. Gevelsteen u1t de 18de
eeuw met afbeelding van boom. Deur en vensters met behouden schnJnwerk onder meer
getypeerd door grote roedeverdehngen. Links ZIJgevel van VIJf traveeen d1ep waarvan de
eerste twee traveeen ZIJn voorz1en van blinde vensters onder ontlastingsbogen met open
voeg. Rechts ZIJgevel van twee traveeen breed. H1er ZIJn de bovenvenster voorz1en van
afgeschuinde dagkanten en sporen van een segmentboogpoort. De achtergevel 1s een
puntgevel van verankerde baksteen. Aan de Bakkersrel een volume van één bouwlaag hoog
onder een pannen zadeldak. Verankerde bakstenen gevels opengewerkt met
rondboogvensters voorz1en van behouden schnJnwerk.
Groeninge nummer 16, hoekpand biJ de voormalige Eeckhoutre1. Breedhuls met
dubbelhulsopstand van VIJf traveeen breed en twee bouwlagen hoóg onder een afgewolfd
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. VermoedeliJk ZIJn de rechter traveeen het resultaat
van een verbouwing u1t de eerste helft van de 19de eeuw van een 17de-eeuws pand.
Bepleisterde en beschilderde liJStgevels, met l1chte kmk na derde travee. AfliJnende water- en
kordonliJst en geprofileerde, deels omlopende kroonliJst. De gevels ZIJn opengewerkt met
rechthoekige vensteropenmgen voorz1en van lekdrempels van blauwe hardsteen. Behouden
19de-eeuws schnjnwerk onder meer paneeldeur onder gedeeld bovenlicht en ramen met
grote roedeverdeling. Blinde Re1egevel. De achtergevel, Zichtbaar vanop de Bakkersrel IS een
liJstgevel van verankerde baksteen met rechthoekige openmgen onder strek.
Groenmge nummer 18, hoekpand biJ de KastanJeboomstraaL Breedhuls met
dubbelhulsopstand van VIJf traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een half afgewolfd
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand heeft een kern wt de 17de eeuw, maar werd
vern1euwd m 1931 m neorococo-stiJI. De bakstenen liJstgevel 1s opengewerkt met licht
getoogde openmgen voorz1en van een Uitgewerkte sluitsteen en vlakke bepleisterde
omliJstmgen.
De straat Onze-L1eve-vrouwerkerkhof-Zu1d loopt van de Manastraat naar de tum van OnzeLieve-Vrouwekerkhof gelegen rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Straat met krommend tracé
en kasse1en d1e doorlopen tot aan de gevels. Op het voormalige kerkhof b1] de Onze-LieveVrouwekerk staan talnJke schermen van le1lmden.
Op het emde van de straat bakstenen poortgebouw dat toegang verleent tot het parkJe achter
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. VermoedeliJk vervangt d1t poortgebouw de oude muur tiJdens de
heraanleg (1911-1912) van de tuinen: natuurstenen tudorboogopemng met afgeschumde
dagkanten, daarboven rondbogige baroknis met beeld van St.-Bomfatlus waarschiJnliJk van
beeldhouwer M. D'Hondt (Brugge); zandstenen cartouche.
De bebouwmg 1s heterogeen en klimt op tot de 16de eeuw. De panden ZIJn mgeplant op
percelen d1e doorlopen tot aan de Bakkersre1, een aftakkmg van de Re1e. H1er bevmden z1ch
tumen, tummuren of achterhulzen ter afboordmg van de Re1e. EnerZIJdS d1ephu1zen van twee
traveeen en twee bouwlagen onder een zadeldak. AnderZIJdS breedhulzen van twee à
traveeen en twee à tweeenhalve bouwlaag onder schild- of zadeldak.
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 2, pastone gebouwd m 1911 naar ontwerp van
architect L. V1énn (Brugge). Deze pastone maakt deel u1t van de meuwe aanleg tussen het
Arentshu1s (z1e DIJVer nummer 16) en het voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Bakstenen
gebouw op L-vorm1ge plattegrond van één en twee bouwlagen hoog onder een zadeldaken
bedekt met le1pannen. De ZIJgevel geeft wt aan de tum achter het koor van de Onze-LieveVrouwekerk. Neogotische gevels met gebruik van doorlopende en samengestelde
traveenissen naar patroon van verschillende Brugse types, bakstenen maaswerk m de
boogvelden en rechthoekige vensters met bol- en kruiskoZIJnen. De voorgevelis een liJstgevel
van v1er traveeen breed met getrapt dakvenster boven de tweede travee, rondboogdeur met
bolkoZIJn als bovenlicht m de eerste linkertravee. De ZIJgevel van één bouwlaag hoog grenst
aan een haakse vleugel van twee bouwlagen hoog. Deze IS afgewerkt met een trapgevel en
1s links voorz1en van een monumentaal schoorsteenlichaam. De gevel aan de Re1e IS een
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trapgevel met bakstenen erker op zware consoles. Behouden deur- en vensterschrl]nwerk.
Het vensterschriJnwerk wordt getypeerd door klerne roedeverdehngen.
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-ZUid nummer 4, een laat-classiCIStisch herenhuls met
dubbelhulsopstand op T-vorm1ge plattegrond. Breedhuls van zeven traveeen breed en
tweeenhalve bouwlaag hoog onder een schilddak bedekt met Vlaamse pannen. Aan de straat
een vleugel u1t de eerste helft van de 19de eeuw met haaks hierop een 16de-17de-eeuwse
vleugel aan de turnZIJde.
De bouwaanvraag van 1833 toont een voorgevel van zes traveeen breed waarvan de twee
Imkertraveeen slechts twee bouwlagen hoog ZIJn en een onvers1erde gevel hebben. De v1er
rechtertraveeen komen overeen met de hu1d1ge toestand.
Bepleisterde en beschilderde liJstgevel boven een plrnt. Het honzontahsme wordt beklemtoont
door de 1m1tat1evoegen op de begane grond, de beliJnende kordons, het paneelwerk en de
doorlopende band op de mezzanrno afgeliJnd door een entablement met blanco fnes en
kroonliJst. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensters m geprofileerde omliJSting en
ramen met klerne roedeverdelrngen. De rondboogdeur heeft een omh]strng van blauwe
hardsteen gevat m een rechthoekige ms. Ernaast een rechthoekige poort met bovenlicht. N1s
op console met engelfiguurtJe en bekronend dnehoek1g fronton rn 1905 aangebracht tussen
de VIJfde en de zesde travee. De ms IS voorz1en van de Jaartallen 1844-1904. Beeldms met
een Manabeeld met Kmd. D1t IS een kop1e van 1938 gemaakt door beeldhouwer A. De
W1spelaere van het rn de Smt-Salvatorskerk bewaarde beeld van P. Pepers (1776). De
turnvleugel heeft een verankerde bakstenen liJstgevel met op de hoek een restant van een
steunbeer. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige 19de-eeuwse vensters en vertoont
sporen van oudere openmgen.
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummers 6-8, twee enkelhulzen met art-nouveau-rnslag
van 1904 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux (Gent) gebouwd volgens een
sp1egelbeeldschema. Ze vervangen een pand van twee bouwlagen hoog en dne traveeen
breed. Breedhulzen van twee traveeen breed en dne bouwlagen hoog onder een le1en
gemansardeerd mank zadeldak. Als één geheel opgevatte beschilderde liJstgevel met gebruik
van neoclassiCIStische elementen zoals gevelbeple1stenng, m1ddennsahet afgewerkt met
kroonliJst op klossen, gemarkeerde midden- en ZIJpartiJ met eenvoudig versierde pilasters,
paneelwerk op de borstwenngen van de bovenste verd1epmg. Verhoogde ZIJtravee op
souterram en afgewerkt met geprofileerde rondboog- en topvers1enng. Gebruik van
natuursteen voor de piJnt, de bwtentrapJes, al dan n1et doorlopende lekdrempels en de
versierde archivolten. SierliJke h]nvoenng onder meer door gebruik van segment-, rond- en
korfbogen en rn smeediJzeren balkons en traliewerk. Bewaard typerend schnJnwerk van
ramen en deuren, bovenlichten met vert1cale roedeverdehng. Boven de deuren
sgraff1topanelen met afbeelding van de Dageraad en Zonsondergang. Nummer 6 bewaart nog
ZIJn oorspronkeliJke koperen deurklrnk. Het aanpalende deurtJe van nummer 6 le1dt naar een
verbredend ZIJkoertJe
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummers 10-12, twee d1ephu1zen van 1904 met
geliJkaardige wrnkelpwen gebouwd volgens een sp1egelbeeldschema. Twee bouwlagen hoog
en twee/één traveeen breed onder zadeldaken bedekt met Vlaamse pannen. Eclectische
klokgevels van baksteen gecombrneerd met pleisterwerk op de begane grond. Meer
wtgewerkte bovenbouw van nummer 10: onder meer met speklagen, gevelbrede balustrade
op neo-Rena1ssance-getrnte consoles, frontonbekronmg op de tweede bouwlaag en
gebeeldhouwde vers1enngen rn de top. Bovenvensters rn een geblokte omliJsting. Lmks een
hek met toegang tot de brnnenkoer. Aan de Bakkersrel een volume van dne traveeen breed
en twee bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak. Verankerde bakstenen liJStgevel met
gecementeerde piJnt. De gevel 1s opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen, op de
begane grond voorz1en van een doorgetrokken gecementeerde bovendorpel en op de
verd1eprng deurvensters.
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid nummer 14, breedhuls met dubbelhUlsopstand van v1er
traveeen breed en twee bouwlagen hoog teruggaand tot 16de eeuw; tegen de achtergevel,
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twee JOngere d1ephu1zen onder zadeldaken bedekt met Vlaamse pannen. Marcus Gerards
(1562) tekent op d1e plaats een breedhuls gelegen aan de Re1e. In 1978 "Kunstige Herstelling"
naar ontwerp van architect W. Verlinde (Brugge): consoliderende restauratie van de voor- en
achtergevels. Verankerde geelbakstenen liJStgevel opengewerkt met rechthoekige 19deeeuwse openmgen 1n Brugse traveeen type I. Rechthoekige getraliede keldermonden en
kelderlUik gevat m accoladeboogvormige n1ssen. Deze kelderopenmgen ZIJn n1et aanwez1g op
het bouwplan van 1882, enkel rechts aandUJdmg van een houten kelderluik en bultentrap met
v1er trappen en leunmg. Bultentrap van blauwe hardsteen. Onder de dakgoot bakstenen liJst;
twee veelhoekige schoorsteenschachten op rechthoekige bas1s. Behouden deur- en
vensterschnJnwerk. Het vensterschriJnwerk IS voorz1en van een mok.
De achtergevel bestaat u1t een beschilderde verankerde bakstenen tu1t- en puntgevel. De
gevel 1s opengewerkt met rechthoekige vensters, somm1ge met afgeschumde dagkanten en
ontlastmgsbogen.
Aan de Re1ekant: een loods van 1906 parallel mgeplant aan het water. Breedhuls van VIJf
traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen.
De rechthoekige vensters zun geplaatst m samengestelde traveemssen en ZIJn voorz1en van
behouden schriJnwerk met kleme roedeverdelmgen.
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-ZUid nummers 16 en 17, maakt deel u1t van een
eenhe1dsbebouwmg samen met de panden Manastraat nummers 21, 21A en 23. Onze-LieveVrouwekerkhof-ZUid nummer 16 IS mgeplant op een perceel dat doorloopt tot aan de
Bakkersre1. BreedhUls met dubbelhulsopstand van v1er traveeen breed en twee bouwlagen
hoog onder een pannen zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Gebouwd m het laatste kwart
van de 18de eeuw. Tot 1844 één geheel met het buurpand.
Nummer 16 heeft een beschilderde verankerde bakstenen liJstgevel d1e henzontaal wordt
beliJnd door geprofileerde pUl- en kroonliJst. Lmks IS het pand voorz1en van een 18de-eeuwse
hoekafwerkmg. De gevel 1s opengewerkt met segmentboogvormige deur- en
vensteropeningen met een vlakke bepleisterde omiiJstmg. Behouden deur- en
vensterschnJnwerk. GeliJkaardige achtergevel als de voorgevel. Aan de Bakkersrel een
bakstenen tummuur. Nummer 17 telt twee traveeen en heeft een geliJkaardige afwerkmg als
nummer 16.
Bmnen het stadsgezicht neemt de Onze•L1eve-Vrouwekerk een beeldbepalende rol m. Deze
geonenteerde, got1sche kerk gelegen aan de oostZIJde van de Manastraat. Ten noorden en
ten ZUlden lag het voormalig kerkhof afgeschaft m 1784; aan de zu1dkant 1s de naam OnzeLieve-Vrouwekerkhof-Zuid behouden, aan de noordkant wordt de naamgevmg Onze-LieveVrouwekerkhof-Noord m 1963 vervangen door Gu1do Gezelleplem. Aan de oostZIJde een
plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthuse. Voormalig kerkhof, aan de noordkant
afgeboord met lage muur van blauwe hardsteen, aan de oostkant mgencht als een parkJe
met lellmden en haagJes, bronzen beeld van de Spaanse humamst J.L. V1vès (1492-1540)
van 1957 naar ontwerp van beeldhouwer R. Mateu (SpanJe). Het beeld 1s geplaatst op een
sokkel van blauwe hardsteen. Omgevende begraasde zone biJ de Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk
d1e nog verwiJSt naar het voormalige kerkhof op deze plek zoals d1e ook voorkomt op de kaart
van beed1gd landmeter Frans Lobberecht van 1685. VermoedeliJk gaat het kerkhof terug tot
de st1chtmgsdatum van de kerk. MogeliJk bleef het kerkhof m gebruik tot het "Edict van den
Keyser aengaende de begraeffenmssen" van Jozef 11 m 1784 waarna het een
gemeenschapsfunct1e kreeg. Het begraasde u1tz1cht van de s1te IS een eeuwenoud beeld rond
parochiekerken. Op het voormalige kerkhof biJ de Onze-Lieve-Vrouwekerk staan talnJke
schermen van le1llnden. BIJ het beeld van J.L. V1ves IS een zwarte walnoot geplant.
De Onze-LJeve-Vrouweparochle, d1e m 1089 als autonome mstelllng wordt vermeld en m
1091 tot kapittelkerk wordt verheven. Haar dnebeuk1ge romaanse kerk wordt vanaf het
derde kwart van de 11de tot het eerste kwart van de 12de eeuw opgencht. D1t gebouw
zou m het begm van de 12de eeuw door een stadsbrand geteisterd ZIJn en zal pas vanaf
het tweede kwart van de 13de eeuw geleldeliJk worden vervangen door een meuwe
constructie. De eerste bouwfase wordt aan de westZIJde mgezet met een dnebeuk1g sch1p
van VIJf traveeen, een pseudotransept en de aanzet van de koorpartiJ, terWIJl het romaanse
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koor zelf nog 1n gebruik bliJft. Qua matenaalgebruik - de aangevoerde Doornikse steen en vormgevmg leunt deze fase aan biJ de ScheldegotJek.
De kenmerken hiervan komen het duideliJkst tot u1t1ng 1n de resten van de oorspronkeliJke,
dneled1ge opstand van het mteneur met ZIJn "Doornikse" zu1len voorzien van een
achtziJdige sokkel en een knoppenkapiteel en door de fragmenten van dnel1chtvensters.
TiJdens de volgende bouwcampagne van de Jaren 1270-1280 zal het koor worden
afgewerkt: de kooromgang en de straalkapellen slu1ten nu aan biJ de mnoverende
plattegrond van de kathedraal van Doornik, dat aangevat werd 1n 1243 en het patroon van
de kathedraal van So1ssons volgde: het Doornikse koor wordt dan ook beschouwd als de
belangnJke schakel 1n het mvoeren van de "klassieke" Franse got1ek. De opstand en de
onderlmge verhoudmgen van het schip worden doorgetrokken maar met emge vanat1e m
de vormgevmg; de voorz1ene overwelvmg vraagt om stabiliserende luchtbogen d1e h1er
van bak- en natuursteen ZIJn. De bouw van de noordeliJke toren, d1e wordt aangevat 1n
1270, dus vóór de opnchtmg van de tweede omwallmg, zal tot de tweede helft van de 14de
eeuw duren en pas 1n 1440 worden afgerond met de sp1ts en de v1er hoektorentJes. Na de
eerste bouwfase wordt overgeschakeld op streekeigen baksteenbouw en groe1t de kerk en
hoofdzakeliJk de toren u1t tot een meesterwerk van de regionale baksteen- of kustgot1ek.
De Manastraat wordt mee opgenomen 1n het stadsgezicht. De Manastraat emd1gt biJ het
Manabrug d1e over de Bakkersrel ligt. Deze oorspronkeliJk houten brug werd 1n 1856
vervangen door de hu1d1ge segmentboogbrug met smeediJZeren leunmgen.
Manastraat nummer 17 vormt één geheel met Gu1do Gezelleplem nummer 1. Het hoekpand
biJ het GUido Gezelleple1n 1s een samenstel van twee diephUlzen van respectleveliJk twee en
dne + VIJf traveeen en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse
pannen. Het pand dateert vermoedeliJk u1t de 16de of begm 17de eeuw. Verankerde,
bepleisterde en beschilderde puntgevels met schouderstukken en denappelbekronmg. De
gevel IS opengewerkt met rechthoekige 1n de loop van de 19de eeuw aangepaste
bovenvensters op doorlopende onderdorpels. Op de zolderverdieping een geblokte
rondboogopening 1n een vlakke omliJSting met basementen en sluitsteen.
Manastraat nummer 19 vormt één geheel met de panden Onze-L1eve-Vrouwerkerkhof-Zu1d
nummers 16 en 17 en de panden Manastraat nummers 21, 21A en 23. Gebouwd c1rca 1771.
Verankerde bakstenen liJstgevel van dne traveeen breed aan Onze-Lieve-Vrouwekerkhof ZUid
en v1er traveeen aan de Manastraat. Twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met
Vlaamse pannen. Verankerde bakstenen beschilderde liJstgevel wordt honzontaal beliJnd door
geprofileerde kordons tussen de begane grond en de verd1epmg. De liJstgevel wordt beliJnd
door een geprofileerde liJst. De gevel 1s op de begane grond voorz1en van een houten
wmkelpu1 1n neoclassiCIStische stiJl. De gevelis opengewerkt met segmentboogvormige deuren vensteropeningen 1n een vlakke omliJSting voorz1en van oren, neuten en sluitsteen.
Manastraat nummer 21 vormt één geheel met de panden Onze-L1eve-Vrouwerkerkhof-Zu1d
nummers 16-17, en de panden Manastraat nummers 21A en 23. Gebouwd c1rca 1771.
Verankerde bakstenen liJstgevel van twee traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde bakstenen beschilderde liJstgevel wordt
honzontaal beliJnd door geprofileerde kordons tussen de begane grond en de verd1epmg. De
liJstgevel wordt beliJnd door een geprofileerde liJst. De gevel IS op de begane grond voorz~en
van een houten wmkelpu1 1n neoclassiCIStische stiJl. De gevel 1s opengewerkt met
segmentboogvormige deur- en vensteropeningen 1n een vlakke omliJSting voorz1en van oren,
neuten en sluitsteen.
Manastraat nummer 21A vormt één geheel met de panden Onze-L1eve-Vrouwerkerkhof-Zu1d
nummers 16-17, en de panden Manastraat nummer 21 en 23. Gebouwd c1rca 1771.
Verankerde bakstenen liJstgevel van twee traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een
zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde bakstenen beschilderde liJstgevel wordt
honzontaal beliJnd door geprofileerde kordons tussen de begane grond en de verd1epmg. De
liJstgevel wordt beliJnd door een geprofileerde liJst. De gevel IS op de begane grond voorz1en
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van een houten wmkelpu1 m neoclassJcJstJsche stiJl. De gevel Js opengewerkt met
segmentboogvormige deur- en vensteropeningen m een vlakke omiJJstmg voorz1en van oren,
neuten en sluitsteen.
Manastraat nummer 23., Hoekpand biJ de Bakkersre1. D1t pand vormt één geheel met de
panden Onze-LJeve-Vrouwerkerkhof-ZUJd nummers 16-17, en de panden Manastraat
nummer 21 en 21A. Gebouwd c1rca 1771. Verankerde bakstenen liJstgevel van dne traveeen
breed en twee bouwlagen hoog onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen beschilderde
liJstgevel wordt honzontaal beliJnd door geprofileerde kordons tussen de begane grond en de
verd1epmg. De liJstgevel wordt belund door een geprofileerde liJSt. De gevel IS op de begane
grond voorz1en van een wmkelpu1. De geveiJs opengewerkt met segmentboogvormige deuren vensteropenmgen m een vlakke omiJJstmg voorz1en van oren, neuten en sluitsteen. De
ZIJgevel, IS een verankerde bakstenen liJstgevel opengewerkt met rechthoekige
muuropemngen met deels behouden schnJnwerk. Op de begane grond en de verd1epmg een
erkeruitbouw getypeerd door kle1ne roedeverdelmgen.
Hoekpand biJ de He1llge Geeststraat. D1ephu1s van twee traveeen en twee bouwlagen hoog
onder een pannen zadeldak. Het hu1d1ge uJtzJcht 1s het resultaat van een h1stonserende
"Kunst1ge Herstellmg" van 1947 naar ontwerp van architect G. Van Houtryve (Brugge) waarbiJ
ook het aanpalende d1ephu1s met tuitgevel JS opgenomen. Verankerde bakstenen trapgevel
gebouwd 1n h1stonserende stiJl. De gevels ZIJn opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen
onder geblokte ontlastmgsbogen, waaronder enkele met een mascaron als sluitsteen. De
muuropeningen ZIJn voorzien van natuurstenen bolkoZIJnen. In de top een oculus met
geprofileerde liJst. De ZIJgevelm de He1llge Geeststraat IS voorzien van een Imposante schouw
en een tuitgevel. De tuitgevel IS twee traveeen breed en twee bouwlagen hoog. De gevel IS
opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen, een korfboogvormige deur en een
korfboogvormig topvenster. Allen voorz1en van afgeschumde dagkanten.
In het verlengde van Manastraat l1gt de KateiiJnestraat. De KateiiJnestraat Js voorz1en van
kasse1en en verhoogde voetpaden. Het pand KateiiJnestraat nummer 1-3 vormt het sluitstuk
van het stadsgezicht samen met de KastanJeboomstraat. Katelunestraat nummer 1-3 Js het
hoekpand biJ de Bakkersrel en de KastanJeboomstraat. D1ephu1s van v1er traveeen breed, dne
à v1er traveeen d1ep en twee bouwlagen hoog onder een schilddak bedekt met Vlaamse
pannen. Het pand werd gebouwd m 1865. Het ontwerp voorzag een fronton boven een
centraal nsallet en consoles onder vensters van tweede bouwlaag, maar d1t werd n1et
Uitgevoerd.
Bepleisterde en beschilderde liJstgevel geleed door een pUlliJst en doorgetrokken lekdrempels
van de tweede bouwlaag d1e doorlopen over de ZIJgevels. De gevel Js op de begane grond
voorz1en van een wmkelpu1 en op de verd1epmg opengewerkt met rechthoekige
vensteropenmgen. Centrale nsallet van twee traveeen breed. Op de hoek een natuurstenen
beeld van H. Maagd geplaatst m een n1s. De ZIJgevels ZIJn verankerde, bakstenen liJstgevels.
De gevel aan de Bakkersrel 1s opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen voorz1en van
lekdrempels van blauwe hardsteen en voorz1en van behouden vensterschnJnwerk. Op de hoek
voorz1en van een houten erker rustend op consolestenen van blauwe hardsteen. Links van de
erker een reclameopschnft en ter hoogte van de kelder segmentboogvormige opemngen. De
ZIJgevelm de KastanJeboomstraat IS een gecementeerde liJstgevel beliJnd door doorgetrokken
onderdorpels. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen voorzien van
behouden schnJnwerk.
De KastanJeboomstraat IS een rechte gekasseJde straat tussen de KateiJ]nestraat en
Groenmge. Bmnen het stadsgezicht worden de kaalmuren en de beeldbepalende panden en
volumes met een h1stonsche en architecturale waarde opgenomen.
KastanJeboomstraat nummer 2, d1ephu1s van dne traveeen breed en twee en een halve
bouwlaag hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand dateert u1t de
17de eeuw. Aan de KastanJeboomstraat een bepleisterde en beschilderde liJstgevel met een
19de-eeuws uJtzJcht. Zeer verzorgde Re1egevel, gerestaureerd tiJdens verfraaiende "Kunstige
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Herstellmg" naar ontwerp van architect H. Scherpereel (Varsenare) van 1993 onder meer
openen van gedichte vensters. Verankerde, bakstenen trapgevel opengewerkt met
rechthoekige vensters met onderdorpels en late1en, nu van Massang1s, en geblokte
ontlastmgsbogen met open voeg. In de top een gedichte zolderopening met geblokte
omliJSting. Tegen de achtergevel een aanbouw van baksteen onder lessenaarsdak. De ZIJgevel
IS een verankerde bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen.
Kastanjeboomstraat nummer 16, nummer 24, nummer 28, nummer 30 en nummer 32 met
bewaarde kaalmuren aan de Bakkersre1. De kaalmuren Zijn opgetrokken Uit baksteen en ZIJn
voorz1en van dekstenen en muurvegetat1e.
Aan de Bakkersrel gelegen volume van VIJf traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder
een pannen zadeldak, hoort biJ de panden KastanJeboomstraat nummers 6-8-10-12-14.
Verankerde bakstenen liJstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen en sporen
van vroegere muuropemngen. D1t volume staat reeds weergegeven op het pnm1t1ef plan van
1811, maar IS wellicht nog ouder. De volumes aan de KastanJeboomstraat zun wellicht
gebouwd tussen 1834 en 1854 gebouwd. In 1932 worden de muuropenmgen aangepast m
de gevel aan de Bakkersre1.
Tussen Kastanjeboomstraat nummer 14 en nummer 16 een brandstraatJe afgesloten met een
smeediJZeren hekje.
Kastanjeboomstraat nummer 18, enkelhuls van dne traveeen breed en één bouwlaag hoog
onder een geknikt zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Het pand dateert wellicht u1t de
18de eeuw. Later samengevoegd met nummer 20. Beschilderde en verankerde, bakstenen
liJstgevel bekroond door een klem dakvenster m tu1tgevell:]e met schouderstukken. Grote,
rechthoekige openmgen m bepleisterde omli]stmgen. Houten kroonliJSt op klossen. Achteraan,
Uitgevend aan de Bakkersrel een dwarsvleugel u1t de 16de eeuw volgens de balklagen en het
schaargebmte.
Achteraan, Uitgevend aan de Bakkersrel een dwarsvleugel u1t de 16de eeuw. Deze
dwarsvleugel 1s voorz1en van een beschilderde puntgevel van twee traveeen breed en twee
bouwlagen hoog. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige vensteropenmgen telkens
voorzien van afgeschumde dagkanten, op de begane grond opgevat als een tweelicht met
een natuurstenen m1ddenst1]l. Behouden vensterschriJnwerk met kleme roedeverdelmgen.
Het volume rechts ervan IS een liJstgevel van verankerde baksteen van één travee breed
opengewerkt met rechthoekige muuropenmgen.
Kastanjeboomstraat nummer 20, breedhuls met een dubbelhulsopstand van dne traveeen
breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. De kern
klimt op tot de 16de eeuw. Later samengevoegd met nummer 18.
Gekoppelde schoorsteenschachten met afgeronde rookmonden aan de rechterZIJde.
Beschilderde en verankerde, bakstenen liJstgevel waarvan de bovenverd1epmg Uitkraagt op
zes korfbogen op geprofileerde consoles. Deur met afgeschumde dagkanten en gedeeld
bovenlicht tussen twee brede 18de-eeuwse ramen voorz1en van luiken. Dne bovenvensters,
waarvan het middelste met afgeschumde dagkanten en een natuurstenen late1. Bewaarde
gUIIIotmeramen met kle1ne roedeverdelmg.
KastanJeboomstraat nummer 22 met bewaarde kaalmuren en een volume loodrecht op het
hoofdvolume mgeplant, gebouwd op de kaalmuren (z1e ouder metselwerk). Verankerde
baksteenbouw met centraal en schouwmass1ef. De gevel IS opengewerkt met rechthoekige
muuropenmgen.
KastanJeboomstraat nummer 26, volume loodrecht op het hoofdvolume mgeplant. D1t volume
met verankerde bakstenen puntgevel werd gebouwd op de oorspronkeliJke kaaimuren. D1t
volume IS voorz1en van een dnez1]d1ge erkerUitbouw.
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KastanJeboomstraat nummer 34 met bewaarde kaalmuren en volume aan de Re1e voorzien
van een houten erkeruitbouw onder een pannen dakJe. Wellicht gebouwd m 1945 samen met
het hoofdvolume m de KastanJeboomstraaL

Art. 3. Voor het beschermde stadsgezicht gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1° de beschermmg van het stadsgezicht "De DIJVer, het Arentshu1s, het Gruuthuse en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgevmg m Brugge" beoogt het behoud van de
erfgoedkenmerken en erfgoedelementen. BIJ een eventuele WIJZigmg moet ernaar
gestreefd worden dat de n1euwe mgrepen geen negat1eve 1mpact hebben op de speCifieke
erfgoedkenmerken van het beschermde stadsgezicht. Er wordt gestreefd naar mgrepen
d1e de erfgoedkwaliteiten ondersteunen en d1e een meerwaarde vormen voor de
erfgoedwaarden en de erfgoedkenmerken van het beschermde stadsgezicht;
2° voor de panden opgenomen bmnen het stadsgezicht pleiten we voor max1maal behoud,
mstandhoudmg, onderhoud en herstel van hun volume, schaal, korrel, matenalen en
architectuur;
3° voor de panden DIJVer nummer 2, Oude Burg nummer 19 (achterliggende gebouwen
naar ontwerp van groep Plannmg) en Groenmge nummer 6 gelden andere
beheersdoelstelllngen. Voor deze panden met mmder erfgoedwaarde of lage
stadslandschappeliJke en arch1tectuurh1stonsche kwaliteit heeft, geldt een spec1f1eke
beheersdoelstellmg. Vervangmg IS h1er enkel mogeliJk op voorwaarde dat het meuwe
gebouw z1ch zowel op vlak van schaal, volume, korrel en matenalen mpast m de
bestaande gevelwand en m de perceelstructuur van de omgevmg, en m1ts de
architecturale u1twerkmg een meerwaarde betekent voor d1t stadslandschap en een
mhoudeiiJke en/of architecturale meerwaarde b1edt;
4° ontbrekende of beschadigde delen van de h1stonsche afwerkmgsmatenalen zoals
biJVoorbeeld smeedwerk, schnJnwerk, decoratieve elementen, h1stonsche matenalen, ...
worden biJ voorkeur gerestaureerd, aangevuld of gereconstrueerd (md1en het ongmeel
ontwerp IS gekend);
5° het IS wenseliJk dat storende mgrepen worden verWIJderd en dat men hierbiJ teruggaat
naar een meer h1stonsche toestand md1en deze gedocumenteerd IS. Onder storende
mgrepen kan men onder meer verstaan: het beschilderen van een oorspronkeliJk
onbesch1lderde gevel, het WIJZigen van gevelopemngen, het verWIJderen van h1stonsche
elementen en matenalen, en het plaatsen van constructJes d1e het h1stonsche
architecturale beeld verstoren;
6° er wordt gepleit voor het behoud van de aanleg van de straten rekenmg houdend met de
kasse1bestratmg en de kaa1muren;
7° na de evaluatie van de stadslandschappeliJke waarden worden voor de open ru1mten en
de greenelementen de volgende spec1f1eke beheersdoelstellingen geformuleerd:
behoud, ontwikkeling en penod1eke vervangmg van opgaande bomennJen,
preferentieel met lmden of resistente (select1es van) olmen- of 1epensoorten. Een
regelmatige controle van de bomen door m1ddel van een VTA-analyse IS
aangewezen;
behoud, herstel en aangepast beheer van bruggen, kaalmuren en watertrappen
(baksteen en natuursteen) met spec1f1eke aandacht voor waardevolle
muurvegetat1e;
behoud van de tumru1mten horende biJ de panden Kartu1zennnenstraat nummer
4 (hortus conclusus), Oude Burg 21-23 (hortus conclusus non toccand1), mclus1ef
de loofgangen en het tumpaviiJoen, Groenmge nummer 2 (hortus conclusus),
mclus1ef herwaardenng kru1dentum met zodenbanken en dnnkfontem.
Herwaardenng
van
de
voormalige
tumrUJmten
biJ
het
vroegere
KartUJzennnenklooster, Kartu1zennnenstraat nummer 4 (pat1o) en het Arentshu1s,
DIJVer nummer 16 (oase), mclus1ef het tumpaviiJoen, beelden, poorten en pomp;
behoud en herwaardenng plemstructuren langs de DIJVer (stadsplem non
toccand1), rond het Guido Gezelleplem met beeld van Gu1do Gezelle (plantsoen)
en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof (plantsoen) met max1maal behoud en aangepast
beheer van opgaande bomen en le1boomschermen;
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behoud en herwaardenng van de structuur van aangespoelde gronden langs de
Bakkersre1, tussen de DIJVer en de KateliJnestraat;
8°

rekenmg houdend met de hoge archeologische erfgoedwaarde d1ent het bodemarchief
zoveel mogeliJk m s1tu bewaard te bliJven; mgrepen met 1mpact m de bodem d1enen tot
een m1mmum beperkt te bliJVen. Ind1en ze alsnog onafwendbaar zun moeten voldoende
maatregelen worden voorz1en om een ongedocumenteerd verlies van waardevol
archeologisch erfgoed te vermiJden, zoals een archeologische opgravmg of een
begele1dmg van de werken.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde stadsgezicht ZIJn verplicht
de mstandhoudmg 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, bllksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd of
water;
2° de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud u1t te oefenen;
4° onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen moet een toelatmg worden aangevraagd:
1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
3°

het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1mgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4° het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschrunwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg, beslag,
hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publie~te1tsmnchtmgen of
Uithangborden;
5° het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van
verhardmgen, wegen, paden en groenaanleg;
d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken d1e opgenomen ZIJn m het
beschermmgsbesiUit of m een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling d1e een
WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de bomen en de struiken d1e
opgenomen ZIJn m het beschermmgsbeslu1t of m een goedgekeurd beheersplan tot
gevolg kan hebben;
e) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van met-aard- en nietnagelvaste elementen en verkeersborden vermeld 1n art1kei 65 van het KomnkiiJk
Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur, het plaatsen/bouwen van horeca of
evenementinfrastructuur of parkeerplaatsen;
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g)

het fundamenteel en structureel wijzigen van de aanleg van historische tuinen en
parken en begraafplaatsen;
h)' het wijzigen van het microreliëf;
· i) de aanmerkelijke reliëfwijziging van de bodem.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddèllijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, nochvoor dè uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

~

2 MEI 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

--------

· ::::a.

Geert BOURGEOIS

Pagina 30 van 30

