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Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Typologie: stadsomwallingen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159), 
steden (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065)  

Datering: middeleeuwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227), 
nieuwe tijd (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236)  

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van
een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De
stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude
nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de
afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit
de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgestelde archeologische zone Historische stadskern van Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11888) 
Deze vaststelling is geldig sinds 19-02-2016
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Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159), 
steden (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065)  

Datering: middeleeuwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227), 
nieuwe tijd (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236)  

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie en de Schelde en hun
samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien
kunnen tot 15 m TAW reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste top.
Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld met alluviale bodems gaande van
lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei (U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de
oorspronkelijke topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de historische
kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische
waarde, met vooral op de rand enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw, weerspiegelt in grote lijnen de
stadsontwikkeling zoals die evolueerde van een kleine handelsnederzetting of portus bij de
Schelde (wellicht late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse binnenlandsteden in
Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone & Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie
werd tussen de 16de en de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse verdedigingselementen (Capiteyn
e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De gunstige geografische ligging
met zandige hoogten nabij de samenloop van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele
duizenden jaren voor onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele areaal
vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq
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& Laleman 2010). Zo werd onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van omstreeks 9600-9000 v.
Chr. rondtrekkende mensen. Op het Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en
ceramiek aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele stadscentrum komen
regelmatig vondsten tevoorschijn, die te interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de
protohistorie en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten binnen de
latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt en overbruggen de periode van de
1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de Zandberg en zijn uitlopers en
langsheen de Schelde werden sporen van vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq
& Laleman 2010). Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en vroegmiddeleeuwse
getuigen is niet alleen belangrijk voor de reconstructie van het verste verleden in de regio Gent,
maar is ook van groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang dichtbebouwde stad is het niet
evident om sporen van dit verre verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw beïnvloedde in sterke mate de
verdere ontstaansgeschiedenis van de stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de voorloper van de latere Sint-
Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit klooster bevond zich wellicht een nederzetting van
bovenlokaal belang, namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg en staat bekend als
Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq 1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters
en het er omheen ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de stadsomwalling
opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot de ontplooiing van de
eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010;
Laleman 2011). Dit omwalde areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de eerste stadskerk, gewijd aan
Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw
breidde de handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de graven van
Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste economische centrum van het graafschap
Vlaanderen uitbouwden op de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede) stadsomwalling aangelegd en
plaatselijk met stenen fortificaties bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit
stedelijke gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog als torens”, wat
leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan (Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De
uitbreiding van de stad is ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de omwalling woonden mensen:
wijken met een afzonderlijk stedelijk statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze
instellingen met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse bewoning werd
in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal
van deelgebieden in diverse etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer omheen een gebied van 644
hectare (Boone & Deneckere 2010). De begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook
daarbuiten mensen woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid en jurisdictie. Verderaf
speelden andere landheren een rol. Vanaf het begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere
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Botermarkt) het administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de stedelijke identiteit van de
toenmalige grootstad Gent. Diverse andere markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de
Vrijdagmarkt kregen vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de waterstanden in de stad te
beheersen, hebben gedurende de middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman
2011). De waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse productieplaatsen en
ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag
en de steden leidde in Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een gebastioneerde versterking, het nieuw
Kasteel (later Spanjaardenkasteel). De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het
oude corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen uit die tijd en de
daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig
waren en deze ruimte aan hun noden hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat
van een complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang de sociaal-
economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief karakter en verschillende
fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar hebben vaak een oude
nederzettingskern die teruggaat op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of
andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-middeleeuwse
aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek
naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft
van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het kadaster is
met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel
element in de plattegrond, die vaak een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke
landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en behoren tot de
meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd
zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar
bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige versterkingen in
de eerste plaats louter defensieve structuren waren en als dusdanig infrastructuur met een zware
belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de stadswallen te
beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen
vormen een belangrijk onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór de industriële periode en
dus ook betekenisvol als afbakening van de complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en waardevolle
ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening van de stadsgracht rond de wallen en muren. De
grachten bieden bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In een aantal
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gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de en de 18de eeuw vervangen door
bastions en Vaubanversterkingen. De vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds
zien dat deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en rekening
houdende met belangrijke fysieke grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats
concentreren op de begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren, omwalling,
stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde kern en strategische elementen zoals de
rivieroever zullen mee opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat de
afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen dekkend is voor de volledige zone
met complex stadsarcheologisch erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Omvat 
Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/980144) 
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Omvat 
Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal II (Crypte)
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/980146) 

Omvat 
Werfbegeleiding Gent Groenebriel
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/980056) 

Is gerelateerd aan 
Groot Vleeshuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/333103) 

Je kan deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Historische stadskern van Gent [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021)
(Geraadpleegd op 11-02-2022)
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Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

1000 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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Typologie: belforten (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/56), gevangenissen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/161), 
lakenhallen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/260)  

Datering: 14de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/14), derde kwart 17de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1053), tweede kwart 15de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1039), tweede kwart 18de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1057), vierde kwart 19de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066), 
voor WO I (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068)  

Stijl: gotiek (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/4)  

't Kindt, David (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4684) (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/950) (Ontwerper)

De Waele, Joseph (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1639) (Ontwerper)

Roelandt, Louis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4212) (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4864) (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4897) (Ontwerper)

Van Assche, Simon (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4900) (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5500) (Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als
werelderfgoed. De binnenstad van Gent werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier (http://whc.unesco.org/en/list/943) kan je raadplegen op de website van
UNESCO.

 

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24555)
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)  
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van de 14de
eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de meestermetser Jan van
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Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het gotische
gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24556)

Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)  
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het
stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal
aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in
Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon Van Assche. In 1445
waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp uitgevoerd. In
1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24557)

Botermarkt 17-18, 17A, 18A (Gent)  
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de
westgevel van de Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter
vervanging van de in 1718 op de Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis.
Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis behouden. Dubbelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen mansardedak, in
overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp van
architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een

gebogen fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,
waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/77920) 
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

is aangeduid als beschermd monument Herenhuis met binnenplaats
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9595) 
Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Ingelandgat, Wilderoosstraat

Locatie
Ingelandgat 29, Wilderoosstraat zonder nummer (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
523m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Links
Huis van Guislain, Gent | In dit huis op de hoek van het Ing… | Flickr
(https://www.flickr.com/photos/erfgoed/439620608)

Typologie: bijgebouwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/63), dokterswoningen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/123), herenhuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188), 
koetshuizen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/245)  

Datering: 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/19), 
voor WO I (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068)  

Stijl: eclecticisme (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/29), 
neoclassicisme (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/12)  

Project beschermingsdatabank 2013-2016
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028) (beschermingen: van 01-01-2013 tot
30-06-2016)

Van Hoecke-Peeters, Emile (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5760) (Ontwerper)

Beschrijving
Het herenhuis, in de 19de eeuw dokterswoning van professor Jozef Guislain, werd in 1903
uitgebreid met drie traveeën in dezelfde stijl door architect E. Van Hoecke-Peeters.
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Historiek
In 1955 kocht de rederijkerskamer Mariakring Mariën Theeren het herenhuis Ingelandgat 29. De
Mariakring Mariën Theeren is ontstaan door samenvoeging van de rederijkerskamer Mariën
Theeren, opgericht in 1478, en de Mariakring, opgericht in 1858. Samengevoegd hadden de twee
groeperingen tot doel de Mariaviering en door zang, dans, toneel en het opluisteren van kerkelijke
diensten, culturele ontspanning te brengen voor het grote publiek.

De geschiedenis van het betreffende huis gaat zeker terug tot de 18de eeuw. Op de plaats van het
huidige herenhuis stonden toen twee woningen. In het tweede of derde kwart van de 19de eeuw
werd vermoedelijk één woonhuis aangepast of wederopgebouwd, namelijk het linkergedeelte (de
eerste vier traveeën) van de huidige woning. De huidige gevel van zeven traveeën breed kwam pas
tot stand in 1903 toen de toenmalige eigenaar, ere-notaris C. Van de Weyer, de drie linkertraveeën
liet bijbouwen in dezelfde stijl als de bestaande woning ernaast. De geveluitbreiding werd
uitgevoerd onder leiding van architect E. van Hoecke-Peeters. Tevens werd ook het belendende
pand in de Wilderoosstraat bebouwd.

Naar verluidt was het oudste, linkergedeelte van het huidige herenhuis, woonhuis van professor
dokter Jozef Guislain (1797-1860), één der voorlopers van de moderne psychiatrie. Professor
Guislain was één der eersten in ons land die de krankzinnigheid voorstelde als een ziekte die kon
genezen worden. Hij was onder meer medewerker voor het opstellen van de wet van 1850 die de
behandeling van krankzinnigen aan nieuwe, meer wetenschappelijke en meer humane
voorschriften onderwierp. In Gent bleef zijn naam vooral verbonden aan de thans nog bestaande
en naar hem genoemde psychiatrische inrichting, die in samenwerking met stadsarchitect A. Pauli
en volgens de richtlijnen van professor Guislain zelf werd ontworpen. Professor Guislain werd in
1857 de eerste bestuurder van het 'gesticht'. Een bronzen gedenkplaat, geschonken in 1960 bij het
honderdjarig overlijden van professor Guislain door S. Evrard, herinnert met volgende tekst aan de
vroegere bewoner: "Hier woonde I Prof. Dr. Jozef Guislain I Weldoener der Geestezieken (1797-1860)".
Na het overlijden van professor dokter J. Guislain in 1860, kwam het huis in bezit van notaris P.
Dellaert, die het rond 1875 verkocht aan notaris C. Van de Weyer.

Beschrijving
Het herenhuis heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie
bouwlagen met een schilddak (pannen). De lijstgevel wordt gemarkeerd door de horizontaliserende
werking van de hardstenen sokkel, de afgevlakte bossage op de begane grond, de geschilderde
puilijst, de kordonband met palmettenfries in stuc en het rijk uitgewerkte entablement met
kroonlijst. De rechthoekige vensters van de begane grond en de eerste bovenverdieping zijn
omlijst met geprofileerd stucwerk. De vensters van de bel-etage hebben een fraai houten
ornament op de kruising van de middenstijl en de tussendorpel. Een fijne ijzeren leuning versiert
de vensters van de derde bouwlaag. De borstwering tussen de begane grond en de bel-etage is
versierd met geschilderde arduinen balusters. Een mooi uitgewerkte eiken vleugeldeur met een
prachtig gesculpteerde naald waarin een 'Oosters' beeldje verwerkt is, trekt de aandacht. Het
venster ernaast is verbouwd tot voordeur. De gevelbekroning is rijk versierd met stucwerk,
namelijk cartouches en bokkenkoppen tussen de modillons waarop de kroonlijst rust. De
modillons (vijftien in totaal) zijn in het oudste gedeelte van hout zijn en in het jongere gedeelte
van stuc.

De achtergevel van het herenhuis is evenals de aansluitende achtergevel van het aanbouwsel,
Wilderoosstraat, voorzien van een gevelbekleding van witgeglazuurde steentjes met wijnrode
banden en twee opvallende tegeltableaus met kleurrijke bloemstukken in de blinde vensters van
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de linkertravee. Ook tussen de consoles van het hoofdgestel zijn bloemrijke tegeltableaus
aangebracht.

De bijgebouwen, een koetshuis en een aanbouwsel gelegen Wilderoosstraat zonder nummer, zien
uit op een geplaveide binnenplaats en zijn opgetrokken uit bak- en hardsteen in een eclectische
stijl. Parallel met het woonhuis bevindt zich een koetshuis in een kleurrijke decoratieve
baksteenstijl met een getoogd venster, een centrale poort en een deur en afgedekt met een
mansardedak met oeil de boeufs en een centrale dakkapel. Het bijgebouw, ingeplant haaks op het
woonhuis, heeft een eenvoudige bakstenen gevel in de Wilderoosstraat, en is gebouwd naar een
ontwerp van architect E . Van Hoecke- Peeters in 1903. De tuingevel heeft dezelfde gevelbekleding
en ornamentatie als de achtergevel van het hoofdgebouw. Het centrale uitbouwsel, een soort
veranda, werd verwijderd.

Interieur

Het huis bewaart twee fraaie kamers in het bijgebouw uitziend op de Wilderoosstraat. De
zogenaamde Cooremanzaal is voorzien van een mooi parket, een marmeren schouw met een met
eik bekleedde schouwboezem in neorococostijl en een opmerkelijke plafondschildering met in de
vier hoeken de geschilderde portretten in medaillons van Bach, Beethoven, Rossini en Mozart en
centraal een hemel met putti. De zogenaamde Bestuurskamer is volledig ingericht in neogotische
stijl met onder meer wandschildering, vensters met glas in lood en rolluikkasten in neogotische
stijl, een mooi beschilderd cassettenplafond en een fraaie schouw in dezelfde stijl versierd met
een banderol waarop de spreuk "Rust Roest" en een beschilderde schouwboezem met de
vermelding "Leeft gij Vreugdig/ Vreugden gaan/ Leeft gij Deugdig/ Deugden staan".

 

Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001069, Huis met
binnenplaats. 
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Van den Bossche, Hedwig  
Datum  : 1996

Bekijk alle teksten (/erfgoedobjecten/24981/teksten)

Is deel van 
Ingelandgat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2895) 

Relaties
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Is deel van 
Wilderoosstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2989) 

Je kan deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Herenhuis met bijgebouwen [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24981 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24981)
(Geraadpleegd op 11-02-2022)
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Herenhuis met binnenplaats
Beschermd monument van 13-03-1996 tot heden

ID: 9595  URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9595 
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Besluiten
Woning met binnenplaats (https://id.erfgoed.net/besluiten/2995) 
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2995

Alternatieve namen
Dokterswoning Guislain

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Ingelandgat, Wilderoosstraat

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/2995


2/11/2022 Herenhuis met binnenplaats | Inventaris Onroerend Erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9595 3/4

Locatie
Ingelandgat 29, Wilderoosstraat zonder nummer (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
523m²

Beschermingsdossiers
4.01/44021/1318.1 
4.01/44021/535.1 
OO000398 

Typologie: bijgebouwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/63), dokterswoningen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/123), 
koetshuizen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/245)  

Datering: 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/19), 
voor WO I (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068)  

Stijl: eclecticisme (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/29), 
neoclassicisme (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/12)  

Project beschermingsdatabank 2013-2016
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028) (beschermingen: van 01-01-2013 tot
30-06-2016)

Van Hoecke-Peeters, Emile (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5760) (Ontwerper)

Beschrijving
De bescherming omvat de voormalige dokterswoning van professor doctor Jozef Guislain met
inbegrip van de binnenplaats.

 
 

Waarden
Het huis met inbegrip van de binnenplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen
belang gevormd door de:

historische waarde
in casu architectuurhistorische waarde: :  
- als een stijlvol en goed bewaard herenhuis in neoclassicistische stijl uit midden 19de eeuw met
uitbreiding van 1903, gekenschetst door een voorgevel van het type lijstgevel met een
evenwichtige symmetrische ordonnantie en een bevallige vormgeving met gevelbepleistering, en
voorzien van een annexe en koetshuis in een eclectische stijl, uitziend op een binnenplaats.  
- als een mooi voorbeeld van 19de-eeuwse interieurkunst met de zogenaamde Cooremanzaal en de
Bestuurskamer, respectievelijk ingericht in neo-Lodewijk XV-stijl en neogotische stijl.

historische waarde
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- als typisch voorbeeld van een stedelijk herenhuis met ruime toebehoren geschikt rondom een
binnenplaats en voorzien van een neoclassicistische lijstgevel opgetrokken in twee bouwfasen,
namelijk in de 19de eeuw en in 1903.  
- als voormalige woning van prof. dr. Jozef Guislain, die met zijn baanbrekend werk op het gebied
van de geestesziekten beschouwd wordt als één van de voorlopers van de moderne psychiatrie in
ons land.

artistieke waarde
 
- als herenhuis daterend uit midden 19de eeuw en uitgebreid in dezelfde stijl in 1903 door architect
E. Van Hoecke-Peeters, met een fraai geproportioneerde en bepleisterde voorgevel in een voorname
en sierlijke neoclassicistische stijl voorzien van een eiken vleugeldeur met een opmerkelijk
gesculpteerde naald.  
- als mooi ensemble van een ruime woning met bijgebouw in eclectische stijl geschikt rondom een
binnenplaats, en waarvan de tuingevels verfraaid zijn naar ontwerp van architect E. Van Hoecke-
Peeters in 1903 met witgeglazuurde baksteentjes en tegeltableaux met bloemmotieven.  
- als mooi voorbeeld van 19de-eeuwse interieurkunst in de zogenaamde Cooremanzaal met
decoratieve muur- en plafondbekleding en een fraaie schouw, en een buitengewoon mooie kamer,
de zogenaamde Bestuurskamer, volledig ingericht in neogotische stijl.

Aanduiding van
Is de bescherming van

Herenhuis met bijgebouwen
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24981)

Ingelandgat 29, Wilderoosstraat zonder nummer (Gent)  
Herenhuis, voormalig woonhuis van dokter Guislain, met 19de-eeuwse
lijstgevel, in dezelfde stijl uitgebreid tot zeven traveeën in 1903 door
architect E. Van Hoecke-Peeters. De bijgebouwen, een koetshuis en een
aanbouwsel gelegen aan de Wilderoosstraat, zien uit op een geplaveide
binnenplaats en zijn opgetrokken uit bak- en hardsteen in een eclectische
stijl.
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