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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van het kasteel Zevecote
in Brugge <Assebroek>
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 12.3.1; laatst gewijzigd bij het decreet
van 4 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst
van het als monument te beschermen kasteel Zevecote in Brugge (Assebroekl;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 4 juni 2015,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de historische waarde als monument:
Het kasteel Zevecote, gelegen in
Brugge (Assebroekl. Bossuytlaan 35
bekend ten kadaster:
Brugge, 21 ste afdeling. sectie A. perceelnummer 225C
zoals afgebakend op bijgevoegd plan. met uitsluiting van de met "X" aangeduide constructie.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt. wordt door de volgende intrinsieke
waarde gemotiveerd:

Historische waarde:
De kasteelsite "Zevecote" heeft een belangrijke rol gespeeld in de feodale geschiedenis van
Assebroek en kadert binnen de feodale geschiedenis in Vlaanderen. "Zevecot e" was de voormalige
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verblijfplaats van de heer van het leenhof "Zevecote". De oudste vermelding van de site is in
geschreven bronnen van 1258 terug te vinden en de oudst gekende eigenaar is te linken aan het
nabijgelegen grafelijk domein van het kasteel van Male.
Bovendien staat het kasteel met grosso modo de huidige gebouwenconfiguratie op verschillende
historische kaarten weergeven, dit wijst eveneens op het historisch belang en de oorspronkelijke
omvang van de site. De gaaf bewaarde dominerende trap- en uitkijktoren vestigt de aandacht op de
belangrijkheid van het huis en zijn bewoners.

Historische. in casu architectuurhistorische waarde:
Het kasteel Zevecote is een uitzonderlijk voorbeeld van een laat middeleeuws kasteel met in
oorsprong een L-vorm ige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een
hoge trap- of uitkijktoren. Constructieve elementen zoals onder meer de balkenlagen. de sporenkap
en het metselwerk w ijzen op een oude kern teruggaand tot de 14de - 15de eeuw. De rechthoekige
muuropeningen in bepleisterde geblokte omlijsting met hanekam wijzen op een aanpassing in de
loop van de 18de of het begin van de 19de eeuw. Tevens werd het interieur toen aangepast. Het
groot salon illustreert een typisch 18de-eeuwse aankleding in combinatie met een behangpapier uit
de jaren 1930 die vrij uniek en gaaf bewaard is.
De gaaf bewaarde vaste boogbrug opgetrokken in verankerde baksteen in combinatie met
natuursteen is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De voorschriften bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
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