MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,
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, § 1, !, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003 en van 24 oktober
2003;
.
.
Gelet op het ministerieel besluit van 03 april 2003 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 08 januari 2004,

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:
1. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde: .
- als monument:
het pand, gelegen te
Brugge (Brugge), Augustijnenrei 1;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 792A.

De historische waarde, in casu architectuurhistorische, waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand met een imposante 18de-eeuwse trapgevel die het resultaat is van een
verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1912 waarbij neo-18 de-eeuwse elementen zoals het
fraai uitgewerkt schrijnwerk, de rijk uitgewerkte cartouches en het typische lijstwerk omheen de
muuropeningen zijn aangebracht. De zijgevel, de kelder, de balklagen en de dakconstructie
wijzen op de oude kern die achter deze voorgevel schuil gaat.

De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand dat door zijn ligging op de hoek van de Sint-Jorisstraat en aan de
Augustijnenrei alleen al beeldbepalend is.

2. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- als monument:
Het pand, gelegen te
Brugge (Brugge), Augustijnenrei 3;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 790C(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een 16de-eeuws pand met gevel van vermoedelijk 1728. De gevel vertoont typische
barokke elementen zoals de geblokte ontlastingsbogen en ovale oculi. Dit pand illustreert het
versteningsproces en bevat gaaf bewaarde constructieve elementen zoals balklagen,
dakconstructie en schouwlichamen o.m. getypeerd door gebeeldhouwde hoofdjes.

3. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Het zogenaamde "Oud Handbogenhof', gelegen te
Brugge (Brugge), Baliestraat 6;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 455F(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand dat fasegewijs tot stand is gekomen. Vooral het 16de-eeuwse achterhuis,
afgebeeld op de kaart van Marcus Gerards (1562), bevat gaaf bewaarde waardevolle
constructieve elementen zoals o.m. de fraai uitgewerkte balksleutels met wapenschilden,
acanthusbladeren en een minnestrik. Vrij uitzonderlijk is het 18de-eeuwse volume met
opkamer.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een voorbeeld van een 16de-eeuwse afspanuing of herberg waarvan de functie tot
op heden is blijven bestaan.

4. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
-als monument:
Het pand, gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 3;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 523G(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wórdt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand met bijhorende tuinhuis uit de 18de eeuw. Achter de 17de-eeuwse gevels
gaat een oude kern schuil uit de 16de eeuw af te lezen van de bewaarde balklagen en
bewaarde schouwen. Het interieur werd in de loop van de 18de en de 19de eeuw fraai
aangekleed o.m. in empirestijL De erkeruitbouw van 1922 illustreert de toepassing van de artnouveaustijL
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5. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Het complex, gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 4;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 537M(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een imposant pand dat fasegewijs tot stand is gekomen op een groot bouwperceel.
De oudste vleugel aan de Gouden-Handrei staat samen met de gaanderij reeds weergegeven
op de kaart van Marcus Gerards (1562). De zijgevel vertoont typische traveenissen en de
imposante Reiegevel bevat een fraaie barokke deuromlijsting met beeldnis. Het
bouwhistorisch interessant pand bewaart gaaf bewaarde elementen die verschillende
stijlperiodes illustreren.
De. sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand met een imposante reiegevel dat door zijn ligging aan de Torenbrug en de
Gouden-Handrei beeldbepalend is.

6. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- al$ monument:
Het pand, gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 6;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 536B(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een pand bestaande uit een voor- en een achterhuis waarvan het uitzicht het
resultaat is van een aantal wijzigingen in de loop van de eeuwen af te lezen van de gaaf
bewaarde elementen in het interieur. Vooral vermeldenswaardig is de kelder afgedekt met
balklagen en de salons en de traphal met een 19de-eeuwse aankleding. Vrij uniek en
uitzonderlijk is het smeedijzeren hekwerk met bloemen voor de keldervensters.

7. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- als monument:
Het pand, gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 18;
bekend ten kadaster:
Brugge, 5e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 532F.
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een samenstel van twee breedhuizen die sporen dragen van verschillende
de
bouwfazen en bouwhistorisch interessant zijn. Het rechter gedeelte dateert uit de 16 eeuw.
Vooral opmerkelijk is o.m. de kelder met bewaarde balklagen, de deels bewaarde
interieuraankleding in rococo- en empirestijl, de gaaf bewaarde dakconstructie en de
achtergevel met nissen voorzien van gekoppelde tudorboogjes.
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8. Omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische waarde:
- als monument:
Het complex, gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 19;
bekend ten kadaster:
Brugge, Se afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 437S(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een pand dat een voorbeeld is van een L-vonnig complex huis dat in twee fasen tot
stand is gekomen in de lS de en de 16de eeuw. Aan de straatzijde vertoont het pand een
imposante trap- en lij stgevel. Opmerkelijk is het maaswerk en de gootmuur rustend op een
korfbogenfries op consoles. Het bevat gaaf bewaarde constructieve elementen zoals
dakconstructies, m.n. een sporenkap op schaargebinten.

9. Omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische waarde:
- als monument:
Het "Huys Ghenaemt De Gouden Handt", gelegen te
Brugge (Brugge), Gouden-Handstraat 22;
bekend ten kadaster:
Brugge, Se afdeling, sectie E, perceelnurnmer(s) S30.
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een pand met een typische gedateerde barokke trapgevel van 1632. De gevel
vertoont typische elementen zoals de horizontale gevelbelijning door middel van de
uitkragende bovenbouw, de doorgetrokken zandstenen lekdrempels en de rijk uitgewerkte
naam- en jaarcartouches. Achter deze gevel gaat een oudere kern schuil af te lezen van de
gaaf bewaarde constructieve elementen zoals onder meer de balklagen en de dakconstructie.

Art. 2. Met het oog op de beschenning 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,

1 6 -04- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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