MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
BRUGGE (SINT-KRUIS, MALE) : gehucht Ma1e; bescherming als
dorpsgezicht met enke1e monumenten.
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten,
stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 1995 houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 7 maart
1996;
BESLUIT :
Artikel 1. - wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995,
- als dorpsgezicht
het gehucht Ma1e met als belangrijkste componenten de abdij,
het park, het stadhuis en de landelijke bebouwing, gelegen te
Brugge (St.-Kruis),
zoals afgebakend op bijgevoegd plan;
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2.

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
sociaal-culturele en de wetenschappelijke waarde.
· Het gehucht Male met zijn landelijke bebouwing, stadhuis en
park is ontegensprekelijk historisch verbonden met het slot
van Male.
· Dit landelijk gehucht, gegroeid in de bocht van de steenweg
Brugge-Gent nabij het historische slot Male, wordt nog steeds
getypeerd door een gaaf bewaarde aanleg, die in feite nauwelijks verschilt van de 18de-eeuwse situatie, en door een
behouden kleinschalige voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing,
afgewisseld door al dan niet omhaagde onbebouwde percelen.
· Het park met zijn planten- en bomenbestand heeft een wetenschappelijke waarde. Bovendien is het parkgebied een waarborg
voor de rust en de sereniteit rondom de abdij. Typische componenten, als neerhof en ijskelder, dragen bij tot historische
waarde ervan.

- van volgende voor bescherming vatbare monumenten
1. Het site van het vroegere kasteel en van de huidige abdij
van Male (de recente gebouwen uitgezonderd) bestaande uit :
* de middeleeuwse resten i. e. de vierkante omwalde si te met
fundamenten en oudere kelders van het kasteel zoals het was in
1390-1397, met vier vleugels gesloten opgesteld en voorzien
van vier midden- en vier hoektorens;
* de gerestaureerde 18de-eeuwse gedeelten met de 19de-eeuwse
aanvullingen i. e. de oostvleugel (tot aan de aanzet van de
vroegere middentoren ), de zuidoostvleugel , de zuidoosteli jke
hoektoren - alle met behouden interieurelementen -, het 18deeeuwse ingangsgebouwtje aan de tuinzijde van de poorttoren en
de brug over de slotgracht daterend van 1807;
gelegen Pelderijnstraat nr. 38,
bekend ten kadaster
Brugge 18e afd. (St.-Kruis
sectie B, 2e blad, perceelnrs. 113c en 115d;

Ie afd.),

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
de wetenschappelijke waarde.
Het zJ.]n de restanten van de interessante evolutie van
burcht - lusthof - abdij welke verscheidene eeuwen overspant.
· Het zijn belangrijke getuigenissen voor de militaire, sociaal-culturele en politieke geschiedenis van het graafschap
Vlaanderen als zijnde een voormalig militair bolwerk, centrum
van het grafelijk gezag en verblijfplaats van de graven van
Vlaanderen.
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3.

· Als voormalige zetel van de heerlijkheid, in 1560 verheven
tot baronnie, is deze site van belang voor de administratieve
en de sociale geschiedenis van het Ancien Régime.
· De l8de-eeuwse vleugels en vooral de interieurs illustreren
op een geslaagde wijze de verfijnde l8de-eeuwse levenswijze en
hebben alsdusdanig een sociaal-culturele en een architectuurhistorische waarde.
· De 19de-eeuwse ingrepen en
de 19de-eeuwse gedeelten zijn
tingen omtrent achitectuur en
periode en zijn in deze zin
architectuur-historie.

de restauraties aan de l8de- en
getuigen van de gangbare opvatrestauratie binnen een bepaalde
interessante elementen voor de

· De wetenschappelijke waarde van het site ligt vervat in zijn
stedbouwkundig belang als zijnde een zeer beeldbepalend en het
belangrijkste element binnen het gehucht.

2. Het voormalig schepenhuis, gelegen Pelderijnstraat nr. 10
te Brugge (st.- Kruis),
bekend ten kadaster
Brugge l8e afd. (st. -Kruis Ie afd.),
sectie B, 2e blad, perceelnr. l35p (deel);
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde, i.c. tevens de architectuur-historische waarde, en
door de wetenschappelijke waarde.
Het is een getuigenis van de administratieve organisatie
tijdens het Ancien Régime.
Het gebouw heeft een interessante bouwgeschiedenis welke
verscheidene eeuwen overspant, opklimmend tot de l6de eeuw.
Het is bovendien een beeldbepalend element binnen het gehucht; op de abdij na betreft het het belangrijkste gebouw van
het gehucht.

3. Het pelderijn, gelegen Pelderijnstraatjhoek Lodewijk Van
Malestraat te Brugge (St.-Kruis),
zonder kadastrale aanduiding;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als zijnde een enige getuigenis van het strafrecht
tijdens het Ancien Régime.
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4.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
de beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten.

Brussel,

- 4 -07- 1996

Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

L c MARTENS.
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