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Administratieve Gegevens
Alternatieve
naam:
Provincie:

WestVlaanderen

Gemeente:

Brugge

Deelgemeente:

Brugge

Adres:

Beenhouwersstraat 24

Status:

Bewaard

Vastgesteld:

Ja (Vaststelling Bouwkundig Erfgoed 28112014)

Beschermingen:

OW000377

Gebeurtenissen:

Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01112007  3011
2007).
Inventarisatie Brugge  deel B (geografische inventarisatie:
01012004  31122004).

Verdere
informatie:

Hof Sebrechts, Brugge | Flickr  Photo Sharing!

Beknopte karakterisering
T ypologie:

dokterswoningen, hekken, herenhuizen, koetshuizen,
paardenstallen, tuinen

Context:
Stijl:

regionalisme

Datering:

derde kwart 18de eeuw, interbellum

Materiaal:
Soort:
T refwoorden:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/82538
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Betrokken
personen:
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Viérin, Jozef (Ontwerper)
Viérin, Philippe (Ontwerper)

Beschrijving
★ Nummer 24. Zogenaamd "Hof Sebrechts" cf. woning met bijhorende kliniek van professordokter J.
Sebrechts (18851948), oorspronkelijk met uitgestrekte tuin tot aan de Oude Zak, nu openbaar stadspark
zogenaamd Professor Dr. J. Sebrechtspark.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog mansardedak (leien en Vlaamse pannen;
dakkapel), gebouwd kort na 1762 op vraag van koopman Joseph van Severen. Grondige restauratieplannen
opgemaakt naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge) en werken voorzien vanaf 2002. Verankerde en
beschilderde bakstenen lijstgevel afgewerkt een gestuct hoofdgestel onder de houten gootlijst. T wee smalle
kelderopeningen rechts. Segmentboogdeur van circa 1750 in geprofileerde, rococoomlijsting van arduin met
rocaillesluitsteen en druiplijstje; XVIII Bsteenhouwermerken te identificeren met N. Paternotte (Arquennes);
eiken houten opgeklampte deur, vermoedelijk uit XVIII doch met vernieuwde buitenbekleding (1928?),
gestrekte tussendorpel en bovenlicht met sierlijk smeedijzerwerk. Aangepaste rechthoekige vensters op
arduinen onderdorpels en schuiframen (1928) met roedeverdelingen naar XVIIImodel en ingewerkte
rolluiken.
Aan tuinzijde, eenvoudige verankerde bakstenen lijstgevel afgelijnd door bepleisterd entablement en bekroond
door drie dakkapellen. Licht getoogde openingen onder strek.
Interieur. Hoofdgebouw deels onderkelderd: twee kelders onder gedrukte tongewelven toegankelijk via
natuurstenen trap. Inkomhal met aansluitend trappenhuis en centrale middengang waarop salons uitkomen;
witzwart marmeren tegels. "Garderobe" met marmeren schouw en stucboezem versierd in Lodewijk XVIstijl.
In "Groen salon" onder meer wandbespanning op jute met imitatiegoudlederbehang en grijs marmeren schouw
en rijk beklede boezem. Oorspronkelijke rookkamer met kamerhoge wandbespanning beschilderd met allusies
op muziek, handel, kunsten en ode aan de Genoegens van het Leven (XVIII of XIX?); mahoniehouten schouw
en stucboezem met medaillon waarin ode aan de Liefde. In het linker salon aan tuin, marmeren schouw in
Directoirestijl en rococogetinte boezem; soortgelijk rechter salon. Keuken met monumentale haard op
zwartmarmeren wangen in volutevorm. Eikenhouten bordestrap met trappalen voorzien van rijkelijk
rococosnijwerk en houten borstweringen met vlakke spijlen in balustervorm; ter hoogte van het bordes, groot
rondboogvenster voorzien van glasschildering, getekend "A. VINCENT / 1896" met historiserende uitbeelding
van Jan Breydel en Pieter de Coninck.
Rechts, voormalige paardenstallen en een uitzonderlijk aan de straat gelegen koetshuis; vier traveeën en één
bouwlaag onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIII doch verbouwd in 1928 onder meer aan
zijgevel.
Uiterst rechts, sierlijk, smeedijzeren hekken, als afsluiting van het achterliggende Professor Sebrechtspark; het
hek is afkomstig van het voormalige staatsieplein van hotel "d’Hanin de Moerkerke" aan de
Witteleertouwersstraat (nummers 11b cf. 18nB Brugge, Zuid, pagina 254).
In "ANNO / 1928"  cf. jaarcartouches  uitgebreid met kliniekgebouw (nummer 26) opgetrokken naar ontwerp
van architect J. Viérin (Brugge) in historiserende stijl, nu ingericht als woning.
Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg WestVlaanderen, Cel Monumenten en
Landschappen, Archief, dossier DW000551.
DIRO, Bouwvergunningen, nummer 2751/2000.
Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 18 april 1997.
ST ADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 70/1885, nummers 58 en 161/1928.
BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 18deeeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge,
1991, nummer 1.
DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, pagina 17.
VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvainla
Neuve, 1994, pagina 156.
Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België,
Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
18NB Noord, Brussel  T urnhout.
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Relaties
maakt deel uit van Beenhouwersstraat
U kunt deze pagina citeren als:
A GEN TSCHA P ON ROEREN D ERFGOED 2016: Dokterswoning Hof Sebrechts. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82538 op 27012016 09:03.
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