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Molens Goethals
Beschermd monument van 16-06-2005 tot heden
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Besluiten
Molens Goethals (https://id.erfgoed.net/besluiten/4408) 
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-2005  ID: 4408

Alternatieve namen
Boekweitmolen De Lelie

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Meerseniersstraat

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/4408
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Locatie
Meerseniersstraat 16-18, 24 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
385m²

Beschermingsdossiers
4.01/44021/678.1 
OO003206 

Typologie: maalderijen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/274), pellerijen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/341), 
watermolens (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/498)  

Datering: 17de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17), eerste helft 19de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061), 
interbellum (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070)  

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

Beschrijving
De bescherming als monument omvat de molens Goethals en de naastliggende woning.

 
 

Waarden
De molens ‘Goethals’ met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken,
inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, zijn beschermd als
monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde
in casu architectuurhistorische waarde: : de gebouwen zelf vormen beeldbepalende
voorbeelden met architecturale kenmerken uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Vermeldenswaardig zijn
in dit verband: de kruiskozijnen, de sculpturale panelen, de overkragende bovenbouw op
korfbogen rustend op getrapte consoles van natuursteen typerend voor een zogenaamde
watergevel, het gebruik van kalkzandsteen, de bepleisterde gevel van het hoekgebouw, de vloer- en
dakconstructies.

industrieel-archeologische waarde
betreft uitzonderlijk voorbeeld van een industriële maalderij gevestigd in een gebouw te dateren
18de en 19de eeuw met kern van de 17de eeuw en waarvan de uitrusting een goed voorbeeld
vormt van een maalderij uit het Interbellum, in casu van 1936, in hoofdzaak van het merk 'Bühler',
één van de belangrijkste Europese constructeurs van bloemmolens.  
Het gaat bovendien om een belangrijke materiële getuige van de eeuwenoude, ambachtelijke en

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/274
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/341
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/498
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028
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industriële activiteiten in de Gentse binnenstad en meer bepaald tussen de Vrijdagsmarkt en de
Leie waarbij de ligging aan een waterloop niet zonder belang was. In het licht hiervan kan
worden verwezen naar andere industriële gebouwen in de onmiddellijke omgeving.  
Een belangrijk element is hierbij dat hier reeds vóór 1785 een industriële vestiging was, namelijk
een boekweitmolen en vanaf 1785 een bloempelderij, recenter nog een brouwerij. Ook zijn er
getuigen bewaard van de vroegere aanwezigheid van een stoommachine en stoomketel zoals de
vierkante fabrieksschouw en de scheidingswand tussen de machinekamer en stookruimte.  
Tenslotte bezit deze molen een indrukwekkend systeem met voorbeeldwaarde van het type
transmissie met riemen alsook van een buizenstelsel voor het transport van granen en meel.

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Hoekhuis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25389)

Meerseniersstraat 24 (Gent)  
Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een afgesnuit zadeldak. Drie
traveeën brede voorgevel op de luifel boven de pui gedateerd 1712.
Zijgevel, aan de kant van de Leie, van drie traveeën met oudere
gevelordonnantie uit de 17de eeuw.

Molens Goethals
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25388)

Meerseniersstraat 16-18 (Gent)  
Eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van vier
traveeën, vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met oude kern uit
de 17de eeuw, zichtbaar in de begane grond. Achterpuntgevel met aandak.
Bijbouw uitziend op de Leie, bakstenen gebouw van twee traveeën en
drie bouwlagen onder een zadeldak. In de gevel ingebouwde industriële
schoorsteen, afkomstig van een verbouwing tot brouwerij later tot
maalderij in de eerste helft van de 19de eeuw.
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Historische stadskern van Gent
Vastgestelde archeologische zone van 19-02-2016 tot heden
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Alternatieve namen
Gand

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone

1000 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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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.

 

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Historische stadskern van Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021)

Gent (Gent)  
Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.
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Besluiten
Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
(https://id.erfgoed.net/besluiten/14870) 
ophe�ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Onbepaald

Straat
Onbepaald

Locatie

20 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/14870
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Gent (Oost-Vlaanderen)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
1 368m²

Motivatie: archeologisch onderzoek (https://id.erfgoed.net/thesauri/gga_motivaties/1)  

GGA Gent (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1302) (afbakenen GGA: van
2016 tot 2021)

Vaststelling GGA 12 (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1298) (vaststellingen,
: afbakenen GGA: van 02-2019 tot 11-2019)

Beschrijving
Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke
argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische
waarde heeft. 
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Juridische gevolgen
is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8632) 
Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Provincie
Oost-Vlaanderen

100 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8632
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Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat,
Kaatsspelplein, Kalversteeg, Karmelietenstraat, Kleine Vismarkt, Kraanlei, Lange
Steenstraat, Oudburg, Plotersgracht, Rodekoningstraat, Sint-Veerleplein, Sluizeken,
Sluizekenkaai, Sluizekenstraat, Trommelstraat, Vrouwebroersstraat, Zeugsteeg,
Zuivelbrugstraat, Zwaanstraat

Locatie
Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat,
Kaatsspelplein, Kalversteeg, Karmelietenstraat, Kleine Vismarkt, Kraanlei, Lange
Steenstraat, Oudburg, Plotersgracht, Rodekoningstraat, Sint-Veerleplein, Sluizeken,
Sluizekenkaai, Sluizekenstraat, Trommelstraat, Vrouwebroersstraat, Zeugsteeg,
Zuivelbrugstraat, Zwaanstraat (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
80 425m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: arbeiderswoningen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/29), beluiken
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/57), burgerhuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/89), godshuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/166), herenhuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188), refugiehuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/358), 
stadswoningen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/409)  

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

Beschrijving
Het Patershol is een klein maar dichtbebouwd stadsgebied in de schaduw van het Gravensteen.
De wijk wordt gekenmerkt door enkele grote, religieuze ensembles, luxueuze herenhuizen en
voornamelijk veel middeleeuwse stadswoningen.

Historiek en beschrijving
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Wat in Gent algemeen 'Het Patershol' wordt genoemd, is een klein maar dichtbebouwd
stadsgebied van zowat 4,5 hectare groot, tussen de Lange Steenstraat in het noorden, het
Sluizeken in het oosten, de Leie in het zuiden en de Geldmunt in het westen.

In het begin van de 10de eeuw werd langs de linkeroever van de Leie een omwalde grafelijke
versterking of castrum in de vorm van een eiland opgericht. Het eiland was op dat moment een
grafelijk gebied dat los stond van de rest van de stad. De site, waar de horigen van de graaf
verbleven, werd in de 10de eeuw uitgebreid en versterkt en kreeg de naam 'vetus burgus' of
Oudburg. Pas in de late 11de eeuw werd er door de graaf een stenen zaalgebouw opgericht dat
onder graaf Filip van den Elzas werd omgebouwd tot een machtige burcht, gekend als het
Gravensteen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25890). In de schaduw van deze burcht
ontstond de wijk het Patershol, in de lengte doorsneden door de in 1872 gedempte Plotersgracht.

De oudste bewoningssporen in het Patershol klimmen op tot de 12de eeuw. Maar de ambachtelijke
activiteiten die we terugvinden in toponiemen als Corduwaniersstraat en Plotersgracht, met name
verwijzend naar de lederbewerking, zouden nog ouder kunnen zijn. Het is inderdaad zo dat deze
stadswijk vanaf haar ontstaan tot in de 18de eeuw werd gekenmerkt door de bedrijvigheid van de
lederbewerking.

In het Patershol komen enkele grote ensembles voor. Het oudste en ook het grootste is het
Caermersklooster (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26093) of het klooster van de
geschoeide karmelieten. De oorspronkelijke refuge van de abdij van Cambron, in 1287 overgenomen
door de karmelieten, groeide uit tot twee grote vleugelensembles die rond twee binnentuinen
werden opgericht. Eén van de vleugels wordt gevormd door de opvallende grote kerk. Aan het
Caermersklooster paalt het Drongenhof. Hier groeide, in de 17de eeuw, uit een toevluchtshuis, een
norbertijnenklooster. Van de gebouwen blijft hoofdzakelijk de kapel
(https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24620) over. Een derde groot ensemble wordt gevormd
door het Kinderen Alijnshospitaal (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25244), een godshuis
dat in 1363 aan de Kraanlei ontstond en nu het museum 'Huis van Alijn' huisvest.

In de 17de en 18de eeuw genoot het Patershol veel belangstelling vanwege magistraten en
advocaten die verbonden waren aan de bestuursorganen die toen in het naburige Gravensteen
zetelden. Hiervan getuigen de talrijke luxueuze herenhuizen uit die periode. De meeste zijn
opgericht in de typische traditionele bak- en zandsteenstijl, met toevoeging van eigentijdse
decoratieve elementen.

Daarnaast omvat het Patershol hoofdzakelijk kleinschalige gebouwen waarvan een groot aantal
apart als monument werd beschermd.

In de loop van de 19de eeuw veranderde de vervallen buurt totaal van karakter. De opkomst van
de industrie trok veel mensen aan die een goedkoop onderkomen zochten in de verouderde
huizen. Mede omdat in de onmiddellijke nabijheid, onder meer in het Gravensteen, fabrieken
waren opgericht, werd het Patershol op korte tijd een arbeiderswijk. De tuinen werden dicht
gebouwd en de grote gehelen werden in wooneenheden opgesplitst. Op het einde van de 19de
eeuw ging de industrie zich echter elders vestigen. Met het verdwijnen van de werkplaatsen in de
buurt, trokken ook de arbeiders weg.

Vooral na de Eerste Wereldoorlog werd de intussen uitgeleefde wijk een toevluchtsoord voor
verpauperde bevolkingsgroepen en marginalen. Het Patershol was een slecht befaamde buurt
geworden in het hart van de stad, met een groot aantal logementshuizen, kroegen en bordelen.

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25890
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Sedert de Tweede Wereldoorlog werden diverse sanerings- en renovatieplannen opgesteld. De
uitvoering ervan bleef echter zeer lang op zich wachten. In de jaren 1970 kwam daardoor op privé-
initiatief een spontane heropleving op gang. Vooral horecabedrijven begonnen toen brood te zien
in de kleinschalige wijk in het oude centrum van de stad. Door de verkrotting enerzijds en -
paradoxaal genoeg - de speculatieve prijsstijging van gronden anderzijds, moesten de meeste
armere bewoners uitwijken. Het doorzetten van deze tendens, die op een uitsluitende
handelsactiviteit had kunnen uitmonden, dreigde de leefbaarheid in gevaar te brengen van een
woonwijk die tot in de jaren 1960 een druk sociaal leven kende en toen voornamelijk op
kunstenaars en studenten een grote aantrekkingskracht uitoefende.

Sedert het einde van de jaren 1970 kregen plannen om de oude wijk te conserveren en er de
woonfunctie te herstellen, concreet vorm. Het stadsbestuur kocht en restaureerde een aantal
verkrotte panden en de gemeenteraad keurde een actieplan goed dat voorzag in een coördinatie
tussen privé- en overheidsinitiatief, de afbakening van zones voor huisvesting, het verkeersvrij
maken van de zone, het verplicht onderhoud van de panden door de eigenaars en een
subsidiereglement voor renovatie.

DE KEGEL A. (e.a.) 1992: 'Beschermde monumenten in Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent.',
Gent, 169-172.

VAN BOCKSTAELE K. en DEBACKER J., s.d.: Het Patershol: een bijzondere Gentse wijk. Een
historische wandeling.' [online] http://patershol.org/de-buurt/geschiedenis-patershol
(geraadpleegd op 30 april 2015).

 

Bron     : - 
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed  
Datum  : 2015

Omvat 
Ballenstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2848) 

Relaties
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Omvat 
Barokpoort (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25893) 

Omvat 
Burgerhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19828) 

Omvat 
Burgerhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25891) 

Omvat 
Burgerhuis 't Gauden Hant (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25084) 
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Omvat 
Burgerhuis 't Groen Cruys (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25082) 

Omvat 
Burgerhuis met achterhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19840) 

Omvat 
Burgerhuis met achterhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19841) 

Omvat 
Burgerhuis met eclectische lijstgevel
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19827) 
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Omvat 
Burgerhuis met trapgevel (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25892) 

Omvat 
Corduwaniersstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2862) 

Omvat 
Drongenhof (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2865) 

Omvat 
Geldmunt (middeleeuwse stadskern) (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2873) 
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Omvat 
Gildehuis Wijnschroedershuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25080) 

Omvat 
Haringsteeg (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2884) 

Omvat 
Hertogstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2887) 

Omvat 
Hoekhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19842) 
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Omvat 
Hoekhuis in traditionele stijl (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25227) 

Omvat 
Hoekhuis met art-nouveaugevel
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19826) 

Omvat 
Kaatsspelplein (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2901) 

Omvat 
Kalversteeg (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2905) 
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Omvat 
Karmelietenstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/10639) 

Omvat 
Kraanlei (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2922) 

Omvat 
Lange Steenstraat (middeleeuwse stadskern)
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2926) 

Omvat 
Oudburg (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2940) 
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Omvat 
Plotersgracht (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2948) 

Omvat 
Rodekoningstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2958) 

Omvat 
Stadswoning en achterhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19837) 

Omvat 
Stadswoning met achterhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19838) 
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Omvat 
Stadswoning met achterhuis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19839) 

Omvat 
Trommelstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2975) 

Omvat 
Vrouwebroersstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2985) 

Omvat 
Zeugsteeg (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2994) 
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Omvat 
Zuivelbrugstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2996) 

Omvat 
Zwaanstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2997) 

Is deel van 
Gent - middeleeuwse stadskern (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13961) 

Je kan deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Patershol [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127446 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127446)
(Geraadpleegd op 20-06-2022)
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Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013  URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013 
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MENU



UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris

(/)

Vlaanderen (https://www.vlaanderen.be/nl) 

Onderhoudswerken inventaris op
maandag 20 juni Meer info...

ONROEREND ERFGOED (HTTPS://WWW.ONROEREND…

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/contact
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/downloads
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.vlaanderen.be/nl
https://www.onroerenderfgoed.be/


6/20/2022 Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer | Inventaris Onroerend Erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15013 2/5

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 Boekweitmolen De Lelie
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/92694) 
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

is deel van de aanduiding als beschermd monument Molens Goethals
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10638) 
Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2005

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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Alternatieve namen
Boekweitmolen De Lelie

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Meerseniersstraat

Locatie
Meerseniersstraat 16-18 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
385m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: maalderijen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/274), pellerijen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/341), 
watermolens (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/498)  

Datering: 17de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17), 
eerste helft 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061)  

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797) (geografische inventarisatie: van 01-
06-1975 tot 31-12-1983)

Beschrijving
Zogenaamd "De lelie", eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van vier
traveeën, vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (pannen). Oude kern (17de eeuw) zichtbaar
in de begane grond: verankerde bak- en zandsteenpui met kruiskozijnen, onder meer twee
aangepaste, afgelijnd door een waterlijst. Borstweringen met sculpturale panelen en als centraal
motief een lelie in een medaillon (de reliëfs verwijzen naar de vroegere functie van het huts).
Bepleisterde bovenbouw met rechthoekige vensters met onversierde borstwering (19de eeuw). De
uiterste blinde travee op de bovenste verdieping laten een vroegere topgevel vermoeden.
Achterpuntgevel met aandak.
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Bijbouw - achter het hoekhuis nummer 24 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25389) -
uitziend op de Leie, bakstenen gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak
(golfplaten). Kruisvensters bewaard op de eerste twee bouwlagen. In de gevel ingebouwde
industriële schoorsteen (naar boven licht versmallend, en met ijzeren banden versterkt), afkomstig
van een verbouwing tot brouwerij later tot maalderij (eerste helft van de 19de eeuw).

 

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van
Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent. 
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke  
Datum  : 1976

Is deel van 
Meerseniersstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2931) 
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/60764) 
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

is deel van de aanduiding als beschermd monument Molens Goethals
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10638) 
Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2005

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Meerseniersstraat

Locatie
Meerseniersstraat 24 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
27m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadswoningen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/409)  

Datering: 17de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17), 
eerste kwart 18de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1056)  

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797) (geografische inventarisatie: van 01-
06-1975 tot 31-12-1983)

Beschrijving
Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een afgesnuit zadeldak (pannen). Drie traveeën brede
voorgevel op de luifel boven de pui gedateerd 1712. Gecementeerde, verlaagde en aangepaste
tuitgevel met rechthoekige vensters. Middentravee tussen uitspringende vlakke penanten die als
booglijst om het halfrond zoldervenster lopen. 20ste-eeuwse winkelpui.

Zijgevel, aan de kant van de Leie, van drie traveeën. Oudere gevelordonnantie (17de eeuw) dan
voorgevel. Baksteen gecombineerd met zandsteen voor de onderbouw en speklagen in het
verlengde van de dorpels. Kelderverdieping met deur. Fel overkragende bovenbouw op korfbogen
rustend op getrapte consoles van natuursteen. Kruiskozijnen verbouwd tot rechthoekige vensters
waarvan enkele werden verlaagd en voorzien van lekdrempels en op de uiterste travee van de
begane grond voorzien van rolluikkasten en ijzeren leuningen. Twee puntdakvensters met
schouderstukken.

https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/409
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1056
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Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van
Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent. 
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke  
Datum  : 1976

Is deel van 
Meerseniersstraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2931) 
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ons Huis, socialistische
werkersvereenigingen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/78915) 
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Provincie
Oost-Vlaanderen

20 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/78915
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Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Vrijdagmarkt

Locatie
Vrijdagmarkt 9-10 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
3 111m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: burgerhuizen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/89), 
volkshuizen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/478)  

Datering: interbellum (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070), 
voor WO I (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068)  

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

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797) (geografische inventarisatie: van 01-
06-1975 tot 31-12-1983)

Dierkens, Ferdinand (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1879) (Ontwerper)

Beschrijving
"Ons Huis, socialistische werkersvereenigingen". Naar ontwerp van architect F. Dierkens
opgetrokken in eclectische stijl circa 1900; na de brand enkele jaren later gedeeltelijk
heropgebouwd. Gebouwd op de plaats van het vermaarde "Utenhovesteen" (gesloopt in 1839),
destijds het belangrijkste gebouw in de omgeving van de Vrijdagmarkt. Monumentale voorgevel
van arduin gemarkeerd door twee delen met koepelvormige afdekking, verfraaid met oeils-de-
boeuf als neorenaissance-element. Linker vleugel van drie traveeën en drie bouwlagen, aflijning
door middel van pilasters, geïnspireerd op de klassieke oudheid, die per bouwlaag de gekorniste
cordons en lijsten dragen, en het bekronend hoofdgestel, verrijkt met een balustrade.
Rechthoekige benedenvensters tussen geblokte penanten. Bel-etage, geritmeerd door
rondboogvensters en gecanneleerde halfzuilen, met empire-inslag. Op de bovenste verdieping
interessante gietijzerconstructie, kenmerkend voor de Nieuwe Stijl, in de zwikken van een

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/89
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/478
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/29
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1879
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halfcirkelvormig venster. De rechter vleugel vertoont in de middenpartij een grote glazen wand als
resultaat van latere aanpassing. De zijtraveeën worden gemarkeerd door gecanneleerde
Korinthische pilasters. Sculpturale versiering en balkons herinneren aan de klassieke architectuur.

Zijgevel met ingang in de Meerseniersstraat, in de plint gesigneerd en gedateerd: "1922, Ferd.
Dierkens". Opgetrokken uit Euvillesteen en baksteen. Markerende loggia en hoektoren.
Rechthoekige en steekboogvensters.

Interieur: belangrijk gebruik van metalen liggers en profielbalken in de constructie komt onder
meer tot uiting in een volledig metalen centrale trap (met klinkboutverbindingen verstevigde
liggers, waarop tegelvloer), welke naar de diverse vakbondslokalen op de verdiepingen leidt.

Roerend patrimonium: in de lokalen van de textielvakbond worden onder meer de oudste
vakbondsvlaggen van België bewaard, namelijk deze der spinners en wevers van Gent, welke zich
in 1857 onder het mom van vriendenkring in een "vakbond" verenigden. Beide vlaggen, in rijk
borduurwerk, bevinden zich op een standaard met symbolen van het beroep; de eerste draagt als
opschrift: "Eendragt maakt Macht - Maetschappy Spinders van Gent - 1858"; de tweede: "Hou ende
Trou - Broederlyke Maetschappy der Wevers van Gent - 1858".

 

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van
Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent. 
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke  
Datum  : 1976

Is deel van 
Vrijdagmarkt (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2984) 
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Magazijn
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/66610) 
Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Provincie
Oost-Vlaanderen

20 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

Bekijk alle 2 beelden in de beeldbank >
(https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?
sort=type&erfgoedobject=https://id.erfgoed.net/e
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Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Vrijdagmarkt, Waaistraat

Locatie
Vrijdagmarkt 10, Waaistraat zonder nummer (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
2 300m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: gebouwen en structuren voor fijnkeramische nijverheid
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/149), 
opslagplaatsen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/328)  

Datering: derde kwart 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1065)  

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797) (geografische inventarisatie: van 01-
06-1975 tot 31-12-1983)

Beschrijving
Industriële constructie, vermoedelijk circa 1868 opgericht als deel (magazijn?) van een
pottenbakkerij, in 1884 omgevormd tot "garenstoomweverij"; na verkoop in 1898 omgevormd tot
magazijn van de toenmalige N.V. "Volksbelang". Bakstenen gebouw van vier traveeën en vier en
een halve bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Traveeën gescheiden door verankerde
lisenen, welke tevens druiplijst boven de vierde bouwlaag doorbreken. Industriële boogramen, met
soms nog aanwezige metalen roedeverdeling; hardstenen dorpels. Gestileerde lelieankers boven
elke bouwlaag op de lisenen.

Interieur: in de kelder rusten bakstenen troggewelven tussen I-balken op gietijzeren vleugelzuilen
en zware muurpartijen; de zolderingen rusten op zware houten balken, op de begane grond
telkens in het midden ondersteund door een onversierde gietijzeren zuil, op de bovenverdieping
op sommige plaatsen door een houten balk.

Vroeger stond dit complex in verbinding met de mechanische broodbakkerij
(https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26106) van de N.V. "Volksbelang": getuige daarvan de
sporen van afbraak in de noordoostelijke gevel.

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/149
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/328
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1065
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/797
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Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.

 

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van
Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent. 
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke  
Datum  : 1976

Is deel van 
Waaistraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/2986) 
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Besluiten
Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde
lijst (https://id.erfgoed.net/besluiten/5825) 
ophe�ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Alternatieve namen
Boekweitmolen De Lelie

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat

10 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/5825
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Meerseniersstraat

Locatie
Meerseniersstraat 16-18 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
385m²

Typologie: pellerijen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/341), 
watermolens (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/498)  

Datering: 17de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/17), 
eerste helft 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061)  

Beschrijving
Nr. 10. Z.g. "De lelie", eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van vier
trav., vier bouwl. onder een afgesnuit zadeldak (pannen). Oude kern (XVII) zichtbaar in de begane
grond: verankerde bak- en zandsteenpui met kruiskozijnen, o.m. twee aangepaste, afgelijnd door
een waterlijst. Borstweringen met sculpturale panelen en als centraal motief een lelie in een
medai

 

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Molens Goethals
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/25388)

Meerseniersstraat 16-18 (Gent)  
Eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van vier
traveeën, vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met oude kern uit
de 17de eeuw, zichtbaar in de begane grond. Achterpuntgevel met aandak.
Bijbouw uitziend op de Leie, bakstenen gebouw van twee traveeën en
drie bouwlagen onder een zadeldak. In de gevel ingebouwde industriële
schoorsteen, afkomstig van een verbouwing tot brouwerij later tot
maalderij in de eerste helft van de 19de eeuw.

 

Onroerenderfgoed.be is een o�ciële website van de Vlaanderen
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Vlaamse overheid
uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed
(https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons)

PRIVACYVERKLARING
(HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/PRIVACYVERKLARING)

JURIDISCHE INFORMATIE
(HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/JURIDISCHE-INFORMATIE)

https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring
https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-informatie

