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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming Brugge Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-LieveVrouwekerk met omgeving
Geachte,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 25 juli 2018 uw adviesvraag over de voorlopige
bescherming als stadsgezicht van de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-LieveVrouwekerk met omgeving in Brugge.
De commissie vindt het positief dat Vlaanderen werk maakt van de verdere bescherming van het
historisch stadscentrum van Brugge. Het is tevens positief dat met het oog op het afstemmen van de
afbakening, de waardebeoordeling, de beheerdoelstellingen en de toelatingsplichtige handelingen
voorafgaandelijk overlegd werd met de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de stad Brugge.
Voorliggend dossier kwam aldus binnen dezelfde context tot stand als de beschermingsdossiers van
de Brugse Stadsvesten, de Groene Rei, de Markt en Burg en de Vismarkt, het Huidevettersplein en de
Rozenhoedkaai. De opmerkingen die de commissie bij de voorgaande beschermingen van
stadsgezichten in Brugge formuleerde, blijven ook voor dit dossier relevant.1 Onderstaand advies blijft
dan ook beperkt tot een aantal specifieke opmerkingen.
De commissie erkent de historische, architecturale, stedenbouwkundige en archeologische waarde
van het stadsgezicht. De commissie meent echter dat uit het beschermingsdossier en ministerieel
besluit tevens duidelijk de ruimtelijk-structurerende, artistieke en esthetische waarde blijkt. De
commissie vraagt deze erfgoedwaarden toe te kennen en aanvullend te onderzoeken of ook de
1

VCOE 2015-052 Advies Brugge bescherming stadsvesten, VCOE 2016-019 Advies Brugge bescherming Markt en Burg, VCOE
2017-017 Advies Brugge bescherming Groene Rei, VCOE 2017-071 Advies bescherming Brugge Vismarkt en omgeving.
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culturele en sociale waarde van toepassing zijn.
Verder formuleert de commissie diverse kleine bemerkingen. De commissie vraagt deze na te kijken
en desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren:
-

De opsomming van perceelnummers in artikel 1 van het ministerieel besluit komt niet volledig
overeen met de percelen opgenomen op het afbakeningsplan (bv. perceelnummers C197/C,
C223/S, C219/2 en 223/5).

-

De eigenlijke afbakening zoals opgenomen op het afbakeningsplan is ook niet altijd in
overeenstemming met de beschrijving van de erfgoedkenmerken en -elementen zoals
opgenomen in artikel 2 (bv. kaaimuren Kastanjeboomstraat, Dijver 7, Kartuizerinnenstraat 12).

-

De beschrijvingen in artikel 2 lijken niet steeds overeen te komen met de fotoregistratie (bv.
Mariastraat 21A en Katelijnestraat 1-3).

-

De beschrijvingen verschillen op sommige punten ook met het inhoudelijk dossier (bv. daktype
Nieuwstraat 10).

-

Verder worden in artikel 2 sommige panden niet volledig beschreven (bv. zijgevel Mariastraat
23) of zijn er fouten in de huisnummers (bv. Nieuwstraat 7-11 en Onze-Lieve-VrouwkerkhofZuid 17 en 18).

-

Voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt een beschrijving opgenomen van het interieur.
Aangezien interieurs geen deel kunnen uitmaken van een bescherming als stadsgezicht is de
meerwaarde van die beschrijving voor voorliggend dossier onduidelijk.

-

Niet van alle reeds beschermde panden wordt het beschermingsstatuut in het inhoudelijk
dossier geduid.

Op basis van bovenstaande argumentatie en opmerkingen geeft de commissie een gunstig advies voor
de voorlopige bescherming als stadsgezicht van de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de OnzeLieve-Vrouwekerk met omgeving in Brugge.
Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,
Met vriendelijke groeten,

Michiel Deweirdt
voorzitter
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