MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2001 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 10 januari 2002,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
I) Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, socio-culturele en
artistieke waarde:
- als monument:
VOORMALIG KARTUIZERINNENKLOOSTER, gelegen te
Brugge (Brugge), Kartuizerinnenstraat 4;
bekend ten kadaster:
Brugge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummers 153R, 154H(DEEL).
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De historische, in casu architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde de voormalige site van het kartuizerinnenklooster sinds 1578 aanwezig in de
Kartuizerinnenstraat, welke gedurende het ganse Ancien Regime zowel op kerkelijk als
maatschappelijk vlak, een belangrijke rol heeft gespeeld.
Dit voormalig kloostercomplex is een voorbeeld van religieuze architectuur. Het
kloostercomplex is geleidelijk aan tot stand gekomen en het resultaat beslaat een ruime
oppervlakte bestaande uit een zaalkerk palend aan de huidige Kartuizerinnenstraat, een
kloosterpand waarvan nog twee pandgangen zijn bewaard en een vleugel aan de Reie.
De hoofdingang met zeventiende-eeuws uitzicht heeft een bakstenen tuitgevel en heeft een
arduinen deuromlijsting afkomstig van de Oude Burg m. 4. De rijk uitgewerkte gevelsteen
is afkomstig van de Berg van Barmhartigheid (Langerei m. 7). De pandgang bewaart nog
de moer- en kinderbalken en de balksleutels met een kwartrond profiel. De voormalige
kartuizerinnenkerk, nu militaire kapel, is een éénbeukige kapel van zes traveeën en een
koor van één travee. Vermeldenswaardig zijn de versierde gewelfvlakken en de crypte
onder het laat achttiende-eeuws altaar.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een belangrijk beeldbepalend en structuurbepalend kloostercomplex met bijhorende
kloosterkerk. Tot op heden heeft het complex een sociaal-culturele functie. Het voormalig
klooster geeft onderdak aan de diensten van het OCMW en de voormalige kloosterkerk is in
gebruik als militaire kapel. De kapel heeft een belangrijke historische en socio-culturele
waarde als gedenkteken voor zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een complex met gaaf bewaarde interieurelementen zoals o.m. de raadzaal met
goudlederbehang en een portrettemeeks waarbij architect L. Delacenserie er in slaagde om
authentieke interieurelementen te verwerken in een neorococo omkadering.

2) Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
GODSHUIS "REYLOF-DE BLIECK", gelegen te
Brugge (Brugge), Korte Vuldersstraat 1,3;
bekend ten kadaster:
Brugge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummers 1251D, 1251E, 1251F.
De historische, in casu de architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een voorbeeld van een eenvoudig godshuis bestaande uit twee kleine huisjes aan
een gemeenschappelijke binnentuin. Beide panden bewaren nog achttiende-eeuwse haarden
met rechtstanden van gesinterde baksteen en een geprofileerd houten schouwblad, en
oorspronkelijke binnendeuren met origineel hang- en sluitwerk. Opmerkelijk is ook het
voorkomen van steenhouwermerktekens van Pierre-Corneille Trigalet in de arduinen
vensterdorpels.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een godshuis binnen de eerste omwalling (11271128).
Als zijnde een belangrijke getuige van twee particuliere initiatieven inzake armenzorg,
samengevoegd in 1797.
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3) Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
GODSHUIS "DE VETTE VISPOORT", gelegen te
Brugge (Brugge), MoerstraatlO, 12, 14, 16,8;
bekend ten kadaster:
Brugge, 4e afdeling, sectie D, perceelnummers ZONDERNUMMER, 3 I 6B, 317 A, 318, 319,
320.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een beeldbepalend steegje dat vier voormalige armenllUisjes groepeert die in kern
vermoedelijk opklimmen tot de zestiende eeuw.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een godshuis binnen de eerste omwalling (11271128).
Als zijnde een belangrijk voorbeeld van de Brugse armenzorg op particuli"er initiatief, dat zijn
aanvang vindt in de vijftiende eeuw.

Artikel 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 stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

2 8 -03- 2002

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN

