--1 7

.)ut i

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Kasteel
Bloemenoord, Rijselstraat nr. 98 te BRUGGE
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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, I, 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 juli 2011 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen Kasteel
Bloemenoord, Rijselstraat nr. 98 te BRUGGE;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen op datum van 21
februari 2012, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 1 maart 2012,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd
bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006 en 27 maart 2009:
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Wegens de historische, in casu ook de architectuur-historische waarde en de sociaalculturele waarde:
- als monument
Kasteel z.g. Bloemenoord, gelegen te
BRUGGE (SINT-MICHIELS), Rijselstraat 98
bekend ten kadaster:
BRUGGE, 24e afdeling, sectie A, perceelnummer 387Z
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische, in casu ook de architectuur-historische waarde:
Als zijnde een uitermate fraai afgewerkt voormalig kasteeltje, gebouwd in de
jaren 1905-1908, dat zowel qua ontwerp als qua bewaarde interieuraankleding getuigt
van echt vakmanschap. Het is een gebouw in een typische, beaux-arts architectuur,
getypeerd door de bepleisterde en beschilderde lijstgevels geritmeerd door pilasters,
imitatievoegen, muuropeningen in geprofileerde omlijstingen en fraai uitgewerkte
torenuitbouw, dakkapellen en markies. Vooral op de begane grond zijn rijkelijke
interieurelementen (zoals o.m. schouwen en lambriseringen) bewaard.
Als zijnde een kasteel ontworpen door de Gentse architect L. Morial die
beschouwd wordt als een kwaliteitsvol ontwerper van beaux-arts architectuur voor de
rijke burgerij en adel.
Het is een gebouw in een typische, beaux-arts architectuur, geïnspireerd op de
Franse stijlen, dat ook binnenin nog zijn opmerkelijke interieurversiering bewaart.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een beeldbepalend gebouw met imposante bepleisterde lijstgevels en
torenuitbouw gelegen in het dorpscentrum van Sint-Michiels met een gaaf bewaard
interieur die nog de vroegere levensstijl van een eeuw geleden illustreert. Door zijn
verzorgde binnenafwerking is het een interessante getuige van de status van de
bewoners, in casu de Gentse industriëlen van Wint.
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Art. 3. 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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
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Brussel,
Vlaam s minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

