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BIJLAGE 1: KAART MET STRAATNAMEN (EIGEN BEWERKING) 
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BIJLAGE 2: E.V. STADE, PANORAMA (1776) 
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BIJLAGE 3: SCHUMACHER, PANORAMA (1776) 
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BIJLAGE 4: HERTZOG (1817) 
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BIJLAGE 5: HISTORISCH OVERZICHT VLAAMSE WETGEVING 

België kent een lange geschiedenis wat betreft monumentenzorg. Reeds in 1824, gedurende het 

Hollandse bewind, was er, tegen het daglicht van de Franse Revolutie waarbij een groot aantal 

monumenten sneuvelden, een drang om het erfgoed te beschermen.1 Kort na de onafhankelijkheid 

van België werd in 1835 de Koninklijke Commissie van Monumenten (hierna KCM) opgericht. Het was 

het eerste officiële orgaan van monumenten- en landschapszorg in Europa. Het jonge land was op 

zoek naar zijn identiteit en vermeende helden, grootse monumenten en dus erfgoed speelden daar 

een belangrijke rol in. De voornaamste opdracht was het begeleiden en adviseren van gebouwen ‘die 

waardevol waren omwille van hun ouderdom, van de historische herinneringen die zij opriepen of 

omwille van hun kunstwaarde’.2 De voorzitters konden enkel advies verschaffen, maar genoten wel 

enorm moreel gezag. 

Vanaf 1861 stelt de KCM een adviserende inventaris op die vanaf 1872 definitief wordt. Vanaf dan 

worden de monumenten ‘geklasseerd’. De gebouwen werden onder één van de drie verschillende 

klassen gecategoriseerd naargelang hun monumentale waarde. Ze moeten minstens 100 jaar oud zijn 

en een artistieke, historische, archeologisch of esthetische waarde hebben. De KCM kon zo 

maatregelen vorderen voor de conservatie van het onroerende erfgoed, maar juridische draagkracht 

kwam pas in 1931 met de eerste wet op het behoud van monumenten en landschappen.3 In de 

praktijk lag de nadruk voornamelijk op de grote en publieke monumenten. 

Rond de eeuwwisseling kwamen onder invloed van de tweede industrialisatiegolf en de 

verstedelijking in Europa meer en meer monumenten maar deze keer ook landschappen onder druk 

te staan. Vanaf 1912 veranderde de KCM naar de Koninklijke Commissie van Monumenten en 

Landschappen (hierna KCML).4 Veel gebouwen werden afgebroken maar tegelijkertijd werden de 

eerste gebouwen gerestaureerd, zij het met nadruk op stijleenheid en niet zozeer authenticiteit.5 

Na de vernielingen van de eerste Wereldoorlog was de KCML vragende partij voor een specifiekere 

wetgeving. Er was een gebrek aan een welomlijnde beschermingsprocedure en er waren geen 

juridisch afdwingbare rechtsgevolgen. De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten 

en landschappen werd de juridische bekrachtiging van de feitelijke toestand waarin de primitieve 

bescherming -het ‘klasseren’ van gebouwen- het onroerende erfgoed in stand hield.6 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het besef dat monumenten geen entiteiten op zich zijn maar in 

een bepaalde context staan. Op dat moment was het enige instrument om dat op te vangen het 

beschermen als landschap. De wet van 1931 omschrijft een landschap echter als een natuurlijk 

                                                           
1
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende 

omgeving, p. 8. 
2
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, onuitgegeven cursustekst, 2011-2012, p. 11. 

3
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende 

omgeving, p. 9. 
4
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 11. 

5
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende 

omgeving, p. 12. 
6
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende 

omgeving, p. 13. 
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gegeven. De Raad van State besliste in 1954 dat een landschap ook een product van de mens kon 

zijn.7 

In 1972 werd onder het ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse cultuur de Rijksdienst 

voor Monumenten- en Landschapszorg (hierna Rijksdienst) opgericht om de KCML bij te staan bij de 

uitvoering van haar taak. De Rijksdienst zet zich in voor het welslagen van het Europees 

Monumentenjaar in 1975 en in het zog van deze internationale sociaal-culturele ontwikkelingen 

komt op 3 maart 1976 het decreet van monumenten en stads- en dorpsgezichten tot stand (hierna 

monumentenwet). Het decreet is sindsdien op geregelde tijdstippen aangepast, maar vormt vandaag 

nog steeds de basis voor het Vlaamse onroerende erfgoed.8 

Een niet onbelangrijk gegeven in de geschiedenis van de Vlaamse wetgeving rond erfgoed, is de 

federalisering van België in de jaren ’70 en ’80. Reeds in 1968 werd de KCML opgesplitst in een 

Vlaamse en een Waalse afdeling. Vervolgens deed de Grondwetswijziging in 1970 en 1971 de 

verschillende gemeenschappen en gewesten ontstaan in België.9 Aangezien monumenten en 

landschappen als een culturele aangelegenheid werd aanzien, ressorteerde het onder de Vlaamse 

Gemeenschap.10 Praktisch gezien betekende dit dat de Rijksdienst werd ondergebracht bij 

Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en het vanaf dan Bestuur Monumenten en Landschappen ging 

heten. Acht jaar later, door de bepaling ingevoegd door de Wet van 8 augustus 1988, werd 

monumenten- en landschapszorg overgeheveld naar het gewest omdat het officieel als een materie 

werd aanzien die de ruimtelijke ordening betrof.11 Vanaf dan kwam het Bestuur Monumenten en 

Landschappen binnen het departement Leefmilieu en Infrastructuur onder de Administratie 

Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen te liggen.12 

In 1993 werd de eerste wet om het archeologisch patrimonium te beschermen uitgevaardigd. België 

had in 1969 het Europees verdrag tot bescherming van het archeologisch patrimonium in London 

reeds bekrachtigd.13 Het voorzag niet alleen in een specifiek beschermingsmechanisme voor het 

archeologische erfgoed, maar reglementeerde eveneens de organisatie van archeologisch 

opgravingen. Op zich was het een implementatie van het verdrag van London een dikke 20 jaar 

later.14 

Veel belangrijk is het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. Het vroegste initiatief 

van overheidswege “tot het behoud van de schoonheid der landschappen” dateert van de wet van 

12 augustus 1911, die bovendien nog steeds van kracht is.15 Vervolgens geeft de wet van 1931 op het 

                                                           
7
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende 

omgeving, p. 15. 
8
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 12. 

9
 De vier gemeenschappen, namelijk de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitse gemeenschap, staan in voor 

culturele aangelegenheden. De drie gewesten, namelijk het Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijke en Waalse 
gewest staan in voor plaatsgebonden aangelegenheden. 
10

 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS …, art. 4, 4°. 
11

 Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980, BS …, art. 6, §1, 7°. 
12

VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 12. 
13

DRAYE A.M., De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, p. 46. 
14

DRAYE A.M., De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, p. 156. 
15

DRAYE A.M., De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, p. 5. 
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behoud van monumenten en landschappen in de tweede onderafdeling regels op ter bescherming 

van landschappen. Een definitie wordt niet gegeven, maar alles wijst erop dat het om werken van de 

natuur van een bepaalde omvang gaan.16 Het is pas met de wet van 1996 betreffende de 

landschapszorg dat de voorgaande werd gemoderniseerd. Verschillende pogingen werden 

ondernomen om dit eerder te voltooien. Zo was het de bedoeling dat het decreet van 1976 een 

regeling inzake landschapsbescherming zou bevatten, maar dit werd steevast onder druk van de 

Boerenbond tegengewerkt.17 In het verlengde van de landschapszorg werd in 1998 het besluit van de 

Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van 

regionale landschappen afgekondigd. Hierin worden gebieden groter dan 30.000ha die een 

samenwerkingsverband hebben en een bepaald erfgoed met elkaar delen erkend en gesubsidieerd 

door de Vlaamse overheid.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, BS 5 september 1931, art. 6-11. 
17

DRAYE A.M., De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, p. 231. 
18

 Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 betreffende de regionale landschappen, BS 12 februari 
1999. 
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BIJLAGE 6: GEVOLGEN VAN DE BESCHERMING IN DE VLAAMSE WETGEVING 

De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- 

of dorpsgezicht gelegen onroerend goed zijn ertoe gebonden, door de nodige instandhoudings- en 

onderhoudswerken uit te voeren, het onroerend goed in goede staat te behouden en het niet te 

ontsieren, te beschadigen of te vernielen.19 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden is een vergunning of machtiging vereist. Dit betekent niet 

dat geen ingrepen aan de onroerende goederen mogelijk zijn. Deze ingrepen moeten wel afgewogen 

worden ten opzichte van de waarden waarvoor het historische gebouw beschermd werd.  

Sommige ingrepen zijn ook vergunningsplichtig in het kader van de wetgeving rond de ruimtelijke 

ordening. De gemeente of de diensten ruimtelijke ordening moeten dan verplicht het advies 

inwinnen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij werken aan beschermde monumenten wordt de 

machtiging rechtstreeks bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd, voor een vergunning 

voor werkzaamheden aan een beschermd stads- en dorpsgezicht wordt eerst de lokale overheid 

geraadpleegd.20  Als hulp bij de instandhouding en het onderhoud biedt de overheid verschillende 

financiële tegemoetkomingen om de eigenaars of vruchtgebruikers te helpen. 

Ook is er een efficiënt en duidelijk handhavingsbeleid voor handen. Het decreet bepaalt dat 
personen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete 
van 26 tot 10.000 euro  

- die handelingen of werkzaamheden aan een voorlopig of definitief beschermd monument, 
stads- of dorpsgezicht die strijdig zijn met de wettelijke bepalingen; 

- die als eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker verzuimt de wettelijke 
voorschriften na te leven; 

- die een voorlopig of definitief beschermd monument of een goed, gelegen in een voor 
bescherming vatbaar of definitief stads-of dorpsgezicht, ontsiert, beschadigt of vernielt; 

- die zonder vergunning of in strijd met de voorwaarden bepaald in de machtiging, werken 
uitvoert of handelingen stelt aan een voorlopig of definitief beschermd gebouw of onroerend 
goed gelegen in een stads-of dorpsgezicht; 

- die werken of handelingen voortzet in strijd met een bevel tot stillegging of een beschikking in 
kort geding; 

- die als instrumenterende ambtenaar verzuimt, bij overdracht van een monument dat op een 
ontwerp van lijst is opgenomen of van een beschermd monument of bij overdracht van een 
onroerend goed gelegen in een op een ontwerp van lijst opgenomen stads- of dorpsgezicht of 
beschermd stads- of dorpsgezicht, in de overdrachtsakte te vermelden dat genoemd monument 
of onroerend goed in een ontwerp van lijst is opgenomen of beschermd werd; 

- die als eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker nalaat de mededeling aan de 
huurders of bewoners, pachters of gebruikers te doen of die nalaat de administratie op de 
hoogte te brengen; 

- die als betrokkene nalaat de herstelmaatregelen, vermeld in de overdrachtsakte, uit te voeren. 

Er is strafverzwaring indien de misdrijven gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 

                                                           
19

 Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976, 
art. 11, 1. 
20

 Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976, 
art. 2 en 3. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/Default.aspx?tabid=14620
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onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen 
of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen. De strafverzwaring geldt tevens voor recidivisme 
binnen de 2 jaar na een vorig vonnis of arrest dat een veroordeling bevat wegens één van de 
bedoelde misdrijven en kracht van gewijsde heeft verkregen. Bij het niet-betalen van de geldboete 
kan een dwangbevel worden uitgevaardigd. Bovendien kan de rechtbank bevelen, onverminderd de 
straf en de eventuele schadeloosstelling, de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
binnen een termijn van maximaal drie jaar.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976. 
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BIJLAGE 7: LIJST MET VLAAMSE INSTELLINGEN 

 

- KCML 

- Agentschap Onroerend Erfgoed 

- Inspectie  

- NEO (Nieuwe Erfgoedorganisatie): 

o FORUM 

o Erfgoed Vlaanderen 

o Open Monumentendag 

- Expertencommissie 

- Monumentenwacht Vlaanderen 

- Regionale Landsdchappen 
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BIJLAGE 8: SCHEMA VAN DE OVERHEIDSINSTELLINGEN
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BIJLAGE 9: INVENTARIS OMLIGGENDE GEBOUWEN 

 

                                                           
22

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/post-office  
23

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/the-old-mutual 
24

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/the-old-mutual 

Nr. Naam Huidige functie Periode Oorspr. functie Foto 

      
 Birdstraat     

1 Post22 
 
Erf 2051 
 
 

Post Post 1950 - 

 
2 The Old Mutual23 

 
Erf 2119 

Kantoorruimte, 
Appartementen 
(Sotheby, Nedbank) 

Post 1950 - 

24 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/post-office
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/the-old-mutual
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/the-old-mutual
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25

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-2055  
26

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-2456 
27

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/eikestad-mall-2 

3 Twin Oaks at 56 Bird25 
 
Erf 2055 

Winkel- en 
kantoorruimte, 
appartementen 

Post 1950 -  

 
4 Travel Centre at 58 

Bird26 
 
Erf 2456 

Winkel- en 
kantoorruimte, 
appartementen 

Post 1950 - 

 
5 Eikestad Mall27 

 
Erf 6083 

Winkelcentrum, wordt 
momenteel vernieuwd 

1990 - 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-2055
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-2456
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/eikestad-mall-2
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28

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/eikestad-mall  
29

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/drostdy-centre 

6 Eikestad Mall28 
 
Erf 7365 

Winkelcentrum, wordt 
momenteel vernieuwd 

1970 - 

 
      
 Alexanderstraat     

7 Drostdy Centre29 
 
Erf 5357 

Winkelcentrum, 
horeca 

- 
 
Beschermd in 1967 
(Enkel de façade). 

Hotel 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/eikestad-mall
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/drostdy-centre


17 
 

                                                           
30

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/winelands-district-council 
31

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/laetitia  
32

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/martinus-bijleveld-house 

8 Winelands District 
Council30 
 
Erf 566 

Kantoorruimte  - 
 
Beschermd in 1967 
(Enkel de façade). 

- 

 
9 Laetitia31 

 
Erf 556  
 

Kantoorruimte, lokale 
redactie 

Ca.1875-1899 
 
Beschermd in 1970. 

Woning 

 
10 Martinus Bijleveld 

House32 
 
Erf 12590 

Kantoorruimte,  
Anglicaanse 
rectorwoning 

Ca.1980 
(reconstructie) 

- 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/winelands-district-council
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/laetitia
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/martinus-bijleveld-house
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33

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/coachmans-cottage-lankhoff-cottage 
34

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/burgher-house 
35

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/st-marys-anglican-church 

11 Koetsierhuis 
(Coachman’s 
Cottage/Lankhoff 
Cottage)33 
 
Erf 3433 

Administratieve dienst 
St-Mary’s kerk 

Ca.1791 
 
Beschermd in 1966. 

Woning 
 
 

 
12 Burgerhuis34 

 
Erf 3389, 607 & 604 

Museum 1797 
1839: Rijnse Pastorie 
1879: verval 
1957: bezit overheid 
1959: restauratie 
 
Beschermd in 1961. 

Woning, Rijnse 
Pastorie 

 
13 St-Mary kerk (Anglican 

Church)35 
 
Erf 671 

Kerk 1852 
1884: klokkentoren 
 
Beschermd in 1966. 

Kerk 

 

      
      

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/coachmans-cottage-lankhoff-cottage
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/burgher-house
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/st-marys-anglican-church
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36

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/arsenal-kruithuis-and-market-square 
37

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house 
38

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house 

 Markstraat     

14 Kruithuis (Arsenal)36 
 
Erf 6194 

Dorpsmuseum VOC 1777 Arsenaal 

 
15 Leipoldthuis37 

 
Erf [onbekend] 

Onderwijs 1832 - 

 
16 Leipoldthuis38 

 
Erf [onbekend] 

Onderwijs 1832 - 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/arsenal-kruithuis-and-market-square
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house
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39

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house 
40

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rynse-hoek-old-rhenish-parsonage 

17 Leipoldthuis39 
 
Erf [onbekend] 

Onderwijs 1832 - 

 
18 Toerismebureau Toerisme Begin 19de eeuw - 

 
19 Rijnse pastorie 

(Old Rhenish 
Parsonage)40 
 
Erf 9672 

Museum voor 
Speelgoed en 
Miniaturen 

Vóór 1817, pas in 
1832 eigendom van 
de Rijnse Zendelingen. 
 
Beschermd in 1972. 

Pastorie 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/leipolt-house
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rynse-hoek-old-rhenish-parsonage
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41

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-complex-gardens  
42

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-hostel-now-pj-olivier-art-centre 

20 Rijnse tuin  
(Rhenish Complex 
Gardens)41 
 
Erf 9672 

Tuin als deel van het 
Rijnse Complex  

Onbekend, 
vermoedelijk mee 
ontwikkeld met de 
rest van het Rijnse 
Complex 

Vermoedelijk 
moestuin [zie ook 
afbeelding bij case 
‘Rijnse Complex’] 

 
      
 Blomstraat     

21 Café Art Horeca - - 

 
22 P.J.Olivier Art Centre 

(Rhenish Hostel)42 
 
Erf 3465  
 

Onderwijs, kunst  Origineel gebouwd 
omstreeks 1790, 
huidige voorkomen 
dateert uit de late 
negentiende eeuw 
(ca.1862). Restauratie 
omstreeks 1968. 
Beschermd in 1969. 

Als school en 
internaat voor meisjes 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-complex-gardens
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-hostel-now-pj-olivier-art-centre
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43

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-school 
44

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-mission-church-3 

23 Rijns Instituut 
(Rhenish School)43 
 
Erf 3465 

Onderwijs 1905 
 
Beschermd in 1988. 
(Enkel de façade) 

Onderwijs 

 
24 Sanitair blok Sanitair - - 

 
25 Rijnse kerk (Rhenish 

Mission Church)44 
 
Erf 668 

Kerk 1823, de vleugel die 
uitgeeft op Die Braak: 
1840 
 
Beschermd in 1963. 
De preekstoel werd 
beschermd in 1948. 

Kerk 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-school
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-mission-church-3
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45

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/1970s 
46

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/meulplein-building 

26 Afrikaanse markt Winkel - Winkel  

 
27 Checkers45 

 
Erf 6460 

Handelsruimte Post 1977 Aanvankelijk stond 
hier het ‘Grand Hotel’, 
dat werd afgebroken 
in 1977. 

 
28 Meulplein Building46 

 
Erf 4283 

Winkel- en 
kantoorruimte, 
appartementen 

Post 1950 - 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/1970s
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/meulplein-building
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47

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/oude-bank 
48

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-4433 
49

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/standard-bank 

29 Oude Bank47 
 
Erf 4163 

Handelsruimte 
(tentoonstellingen), 
appartementen 

- - 

 
30 Buro, BeHair,…48 

 
Erf 4433 

Winkel- en 
kantoorruimte, 
appartementen 

- - 

 
31 Standard Bank49 

 
Erf 5156 

Kantoorruimte Post 1950 - 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/oude-bank
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-4433
http://www.stellenboschheritage.co.za/property/standard-bank
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50

 Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-5140 

32 naamloos50 
 
Erf 5140 

Winkel- en 
kantoorruimte, 
appartementen 

Post 1950 - 

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/property/erf-no-5140
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BIJLAGE 10: RESULTATEN WORKSHOP EN PRESENTATIE 

 

Verslag 6 
Actieve workshop en presentatie 
 

Datum   3 en 15 december 2011 

Aanwezigen  Cyril Carton – Virgini Ryckeboer 

   Zie aanwezigenlijst 

Locatie   P.J. Olivier Kunssentrum en Municipaliteit  

Aandachtspunten Inhoud workshop en presentatie 

   Resultaat van de survey  

   Opinies rond de voorstellen 

   Werkpunten 

Inhoud 
Inhoud workshop in het P.J. Olivier Art Center ..................................................................................... 27 

Conclusie van de survey ........................................................................................................................ 27 

Inhoud presentatie op de municipaliteit ............................................................................................... 27 

Opmerkingen na de presentatie op de municipaliteit .......................................................................... 27 

De openbare ruimte als plaats voor interactie.............................................................................. 27 

De functie van Die Braak en het Rijnse complex ........................................................................... 28 

Transport ....................................................................................................................................... 28 

Andere ........................................................................................................................................... 29 

Werkpunten .......................................................................................................................................... 29 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 30 

Samenvatting van de survey ............................................................................................................. 30 

Opinies rond de displays/voorstellen ................................................................................................ 34 
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Inhoud workshop in het P.J. Olivier Art Center 
 

Op 3 december 2011 organiseerden we een actieve workshop. Het doel van de workshop was 

enerzijds het verspreiden van onze kennis en voorstellen van ons gedane werk aan de gemeenschap 

en anderzijds het op zoek gaan naar de opinies en meningen van de gemeenschap. 

 

Vooreerst stelden we de omkadering van ons werk voor. Hierin werden het onderzoeksobject, de 

probleemstelling en onderzoeksvragen uit de doeken gedaan. Daarna werden de voorstellen en 

mogelijke oplossingen voorgesteld. Aan de hand van displays op A1-formaat konden de bezoekers 

vervolgens op een actieve manier hun mening en ideeën kwijt over de voorstellen. Op het einde van 

de workshop was er tijd voor een open discussie. Ter afsluiting kreeg elke aanwezige een survey 

waarbij hen enkele vragen werden gesteld. 

 

Conclusie van de survey51 
 

Die Braak wordt op dit moment als een matige plaats omschreven. Enerzijds heeft het groene plein 

verschillende negatieve punten zoals het gebrek van een welomschreven functie, een tekort aan 

nette openbare toiletten, het matige gevoel van veiligheid, het alcoholmisbruik dat gepaard gaat met 

segregatie en vervuiling. Anderzijds heeft het centraal gelegen plein veel potentieel. De historische 

gebouwen, haar centrale ligging, het gras en haar historische waarde zorgen ervoor dat het plein het 

in zich heeft beter benut te kunnen worden. 

 

Inhoud presentatie op de municipaliteit 
 

Op 15 december 2011 organiseerden we een presentatie voor de collega’s van de municipaliteit van 

Stellenbosch. Het doel van de presentatie was enerzijds het verspreiden van onze kennis en 

voorstellen van ons gedane werk aan de collega’s die we 3 maanden lang nagenoeg elke dag zagen 

en anderzijds het op zoek gaan naar de opinies en meningen van onze collega’s. Na de presentatie 

was er tijd voor een discussie. 

 

Opmerkingen na de presentatie op de municipaliteit 
 

1) De openbare ruimte als plaats voor interactie 

 

De openbare ruimte is een plaats van interactie, een plaats waar ruimte, mensen, gebouwen en tijd 

in elkaar haken. De openbare ruimte moet tot deze interactie aanzetten en versterken. De textuur 

van de openbare ruimte is van groot belang hierbij. De textuur van Die Braak, hier gras, zorgt voor 

een specifiek gebruik, namelijk rusten en slapen. Op een stenen ondergrond zal men niet liggen en 

het is gebruiksvriendelijker. De historische waarde van het gras vormt in hun ogen geen probleem: 

                                                           
51

 Voor een samenvatting van de survey: zie bijlage. 
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erfgoed moet dynamisch zijn om te kunnen overleven. Als voorbeeld word het Greenmarket Square 

in Kaapstad aangehaald. 

De manier waarop grond wordt gebruikt, bepaalt de integratie en het gevoel van plaatsen. Interactie 

tussen gebouwen en het plein zijn belangrijk. De muren en de straat mogen niet als grens optreden. 

Terrasjes kunnen als link dienen tussen het plein en de gebouwen. Het gekke, maar niet 

onrealistische, idee wordt geopperd om een restaurant in één van de kerken te bouwen. 

Een ander Zuid-Afrikaans voorbeeld gelijkaardig aan Die Braak wordt aangehaald waarbij kantoren 

ondergronds worden gebracht zodat de monumenten op de grondoppervlakte kunnen behouden 

blijven. De bomen moeten blijven staan om schaduw te verzekeren. 

 

2) De functie van Die Braak en het Rijnse complex 

 

Die Braak en het Rijnse complex moeten opnieuw gebruikt worden om het te kunnen behouden. De 

nieuwe functie moet daarom ook werkopportuniteit creëren. Dit kan aan de hand van de 

voorgestelde marktjes, maar ook door het onderhoud van Die Braak en het Rijnse Complex. 

Het linken van Die Braak, het Rijnse Complex en Voorgelegen wordt positief aanzien. Een link kan ook 

met de Markt Road. Op die manier wordt de interactie bij de openbare ruimte versterkt en kan 

iedereen genieten van geheel Stellenbosch en niet slechts enkele stadsdelen. Er is geen openbaar 

vervoer in Stellenbosch. Er zijn ideeën om parkeerplaatsen aan te leggen in een cirkel rond de stad. 

Bussen en shuttles zouden de verbinding met het centrum kunnen maken en een fietsennetwerk op 

poten gezet in het centrum. Bussen die rond Die Braak rijden wordt niet als een goed idee gezien. Er 

wordt aan een project gewerkt waarbij men studentenbusjes met verschillende haltes in de stad zou 

inleggen. 

De voorstellen worden goedgekeurd. Een mengeling van alle voorstellen lijkt het meeste slaagkansen 

te hebben. Een amfitheater voor de verschillende toneelgroepen in Stellenbosch wordt voorgesteld 

om eventueel te laten integreren in het masterplan. Bij de mengeling van de verschillende 

voorstellen is ‘diversifying’ van groot belang. Het gras heeft een bepaalde waarde, maar het is 

tegelijk nodig het mogelijk te maken alle verschillende activiteiten te kunnen combineren, niet alleen 

door de textuur aan te passen, maar ook door het gebied te openen voor de mensen. 

 

3) Transport 

 

Parkeergelegenheid is van groot belang in Stellenbosch. De parkeerplaatsen bij Die Braak en het 

Rijnse complex moeten worden aangepakt, maar er zijn ook nog andere parkeerplaatsen in 

Stellenbosch, o.a. bij het gemeentehuis. 

Er is geen openbaar vervoer in Stellenbosch. Er zijn ideeën om parkeerplaatsen aan te leggen in een 

cirkel rond de stad. Bussen en shuttles zouden de verbinding met het centrum kunnen maken en een 

fietsennetwerk op poten gezet in het centrum. Bussen die rond Die Braak rijden wordt niet als een 

goed idee gezien. Er wordt aan een project gewerkt waarbij men studentenbusjes met verschillende 

haltes in de stad zou inleggen. 

Het deel van de Market Road tussen het Kruithuis en het Rijnse Complex kan ook gesloten worden. 

 



29 
 

4) Andere 

 

De Meulsloot is een belangrijke speler in Die Braak en het Rijnse complex. Water werkt als 

aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen, maar het speelt tevens een verbindende factor 

tussen de verschillende openbare ruimtes. 

 

De problemen rond Die Braak en het Rijnse complex zijn dieper geworteld dan de functieloosheid 

van deze ruimtes. Ook het erfgoedbeleid zelf kent moeilijkheden. ‘Take it to a higher level’. Het 

erfgoedbeleid van Stellenbosch wordt ook in de thesis verwerkt. 

 

Werkpunten 
 

5) Netheid: de ruimte moet opgekuist worden, openbare toiletten en ‘aantrekkelijke’ 

vuilbakken moeten worden geplaatst. 

6) Zoeken naar een gepast functie. Dat is op dit moment het grootste probleem: doordat het 

centrale groene plein geen welomschreven en duidelijke functie heeft, worden haar 

potenties niet naar believen benut. 

De nieuwe functie moet werkopportuniteit creëren. Een samengaan van de gedane 

voorstellen kan leiden tot het beste resultaat. 

7) Openbare ruimte is een plaats van interactie. Het linken van de verschillende ruimtes en het 

aanpassen van de textuur om dit gegeven te versterken komt het erfgoed ten goede. 

8) Niet alleen Die Braak en het Rijnse complex moeten worden aangepakt, maar ook het 

erfgoedbeleid van Stellenbosch zelf moet herzien worden. 
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Bijlagen workshop 

9) Samenvatting van de survey 
De resultaten in het groen zijn positief, in het oranje matig en in het rood negatief. De onderlijnde 

resultaten zijn de meest opvallende of meest voorkomende. 

 

10) Informatie rond de aanwezigen 

1) 53% van de aanwezigen waren inwoners van Stellenbosch 

2) 40% van de aanwezigen waren tussen de 19 en de 30 jaar oud 

3) 64% van de aanwezigen dacht dat er minder dan 8 beschermde monumenten op Die Braak 

waren. 

4) 31% van de aanwezigen komen eenmaal per week naar Die Braak. 69% van de aanwezigen 

komen hier wekelijks. 12,5% van de aanwezigen was hier nog nooit. 

 

11) Die Braak en het Rijnse complex 

1) Reden om naar Die Braak en het Rijnse complex te komen: 

a. 20% van de aanwezigen komt naar Die Braak om het plein over te steken 

b. 15% van de aanwezigen komt naar Die Braak om te winkelen 

c. 10% van de aanwezigen komt naar Die Braak om te werken 

2) Die Braak en het Rijnse complex is: 

a. Geen plaats om kinderen op te voeden 

b. Geen plaats om te mijden 

c. Geen plaats om iets te gaan drinken 

d. Geen plaats om naar de kerk te gaan 

e. Wel een plaats om te wandelen 

f. Wel een plaats om te bezoeken 

g. Wel een plaats om over te steken 

3) Wat maakt Stellenbosch tot Stellenbosch? 

a. 47% van de aanwezigen kiest voor de universiteit 

b. 47% van de aanwezigen kiest voor de historische gebouwen 

c. 33% van de aanwezigen kiest voor het gevoel 

d. Aanvullingen: 

i. De bergen, de mogelijkheid om overal te wandelen, Stellenbosch is klein 

genoeg om te wonen en groot genoeg om werk te vinden, Kaap-Hollandse 

bouwstijl 

 

12) De functie van Die Braak en het Rijnse complex 

1) Wat schept (geen) voldoening aan Die Braak? 

a. Geen voldoening: onderwijs 

b. Voldoening: historische gebouwen 

c. Voldoening: open ruimte 
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d. Voldoening: centraal gelegen 

e. 70% van de aanwezigen vindt Die Braak matig tot geen voldoening geven. 

i. Gemiddeld: totale waarde, kwaliteit van de omgeving, Die Braak als groen 

plein, religie. 

f. 41% van de aanwezigen vindt Die Braak helemaal geen voldoening geven. 

i. Onder het gemiddelde: veiligheid, verkeersdrukte, economische 

ontwikkeling, de stiltemomenten, cultuur en het winkelen  

2) Wordt Die Braak gebruikt zoals het moet? 

a. Goed wat betreft  

i. open ruimte 

ii. groen plein 

iii. religie 

b. Niet goed wat betreft  

i. toiletten 

ii. veiligheid 

iii. alcoholmisbruik 

iv. solidariteit 

3) Wat zijn de problemen op Die Braak? 

a. 87% van de aanwezigen vinden functieloosheid 

b. 53% van de aanwezigen vinden toiletten 

c. 53% van de aanwezigen vinden onveiligheid 

d. 47% van de aanwezigen vinden alcohol 

e. 47% van de aanwezigen vinden vervuiling/afval 

4) Veiligheid 

a. 87% van de aanwezigen vindt het overdag veiliger. De rest had geen mening. 

5) Statement: Die Braak is: 

a. Niet geïsoleerd 

b. Slechts matig aantrekkelijk, ontwikkeld en veilig. 

c. Vrij gevaarlijk 

d. 83% van de aanwezigen scoort Die Braak slecht tot matig. 20% van de aanwezigen 

scoort Die Braak zelf slecht. 

6) Score van Die Braak 

a. 60% van de aanwezigen geeft een gemiddelde score. De rest is verdeeld. 

b. Redenen: 

i. Bad condition,  sidewalk could be kept cleaner, control, historical, 

surrounding moutains 

ii. It is a nice area but not properly utilised and not safe at night 

iii. It is good but could be better 

iv. Most important available open space in center of Stellenbosch 

v. Aesthetics; good use-education,  gatherings 

vi. Much potential but not fully put to use 

vii. Nothing there at Die Braak 

viii. Important cultural center for town has potential for more activities 

ix. It is a good area for education, church and the market place but it is unkept 

and untidy 
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x. Potential not realized 

7) De unieke bijdrage van Die Braak aan Stellenbosch 

a. 87% van de aanwezigen vinden dat Die Braak een unieke bijdrage is voor de stad. 

b. 80% van de aanwezigen door de historische waarde 

c. 47% van de aanwezigen door het groene plein. 

d. Andere: 

i. Cultureel landschap 

ii. Vredig gevoel 

iii. Op dit moment is het geen plaats om te relaxen, maar het kan op termijn. 

iv. Onderwijs 

8) De verschillende sectoren in Stellenbosch: 

a. Voldoende: 

i. Zakensector, cafés en bars, restaurants, winkels, supermarkten, hotels, 

B&B’s. 

b. Te weinig: 

i. Huizen, openbare toiletten, openbaar vervoer, fietsen, ‘conservationists’ 

c. Te veel: 

i. Daklozen, auto’s. 

d. In procenten: 

i. 87% van de aanwezigen vindt de zakensector voldoende 

ii. 80% van de aanwezigen vindt de horeca voldoende 

iii. 63% van de aanwezigen vindt de winkels voldoende 

iv. 60% vindt de infrastructuur te kort schieten (zoals toiletten, openbaar 

vervoer, fietsmogelijkheden, daklozen,…) 

v. 47% van de aanwezigen vindt dat er te weinig woningen zijn 

e. Meningen: 

i. Town bearring capacity exceeded with current services & infrastructure 

ii. Poor mix of shops 

9) Die Braak moet de open ruimte gebruiken voor 

a. Festivals: 34% 

b. Actieve recreatie (sport, feesten,…): 26% 

 

13) Transport 

1) Transport: hoe kwamen de aanwezigen naar de workshop? 

a. 63% van de aanwezigen kwam met de auto 

b. 25% van de aanwezigen kwam met de fiets 

2) Is er nood aan meer parkeerplaatsen? 

a. 45% van de aanwezigen vindt niet. 18% vindt van wel, 36% heeft geen mening. 

b. Meningen: 

i. parking atracts parkers! 

ii. keep the current amount 

iii. fine as it is 

iv. go underground with the cars 

3) Auto’s rond Die Braak 
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a. 47% van de aanwezigen stoort zich er niet aan 

b. 40% van de aanwezigen stoort zich er wel aan 

c. Mening: er is nood aan veilige openbare parking 

4) Het sluiten van enkele straten 

a. 49% van de aanwezigen zou geen straten sluiten. 21% wel, de overige 30% heeft 

geen mening. 

b. De Blomstraat is de enige straat waarbij 33% van de aanwezigen de straat zou 

sluiten, 33% de straat zou open laten en 33% geen mening heeft. 

c. De andere straten mogen niet worden gesloten. 

d. Meningen: 

i. traffic calming, not exclusion 

ii. A balance should be maintained 

iii. Dorpstreet one way 

iv. Checkers? 

5) Zijn de straten grenzen voor Die Braak? 

a. 53% van de aanwezigen zegt van wel. 

b. 40% heeft geen mening. 

c. Mening: but they should 

 

14) De noden van Die Braak 

1) Wat zijn de noden? 

a. 30% van de aanwezigen vindt dat er toiletten moeten komen 

b. 23% van de aanwezigen vindt dat er cafés moeten komen 

c. 16% van de aanwezigen vindt dat er een markt moet komen 

d. Mening: a welcoming feeling 

2) De municipaliteit en haar taken 

a. 23% van de aanwezigen vindt beschermen van historische gebouwen en sites. 

b. 21% van de aanwezigen vindt financiële ondersteuning 

c. 14% van de aanwezigen vindt veiligheid 

3) De bouwrichtlijnen vastgelegd door de overheid 

a. 87% van de aanwezigen vinden dit goed 

4) Deze regels moeten: 

a. Strikter worden (57%) 

b. Hetzelfde blijven (36%) 

5) Zijn deze regels belangrijk? 

a. 100% van de aanwezigen vindt van wel. 

6) Zijn er andere gebieden die onderzocht moeten worden? 

a. 23% van de aanwezigen beveelt Birdstreet aan 

b. 18% van de aanwezigen beveelt Pleinstreet aan 

c. Suggesties: 

i. Whole historic core: Ryneveld, Andringa, Die Laan 

ii. Rustenburg, St. Idas Valley 

iii. Business Core Cloetesville 

iv. Eersterivier: Hangbrug (Vergelegen): Die Boord 
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Opinies rond de displays/voorstellen 
 

15) Positief  

- Beautiful views 

- Central location  

- After a hard day’s work, walking across the Braak and seeing the mountains is breath taking 

- People using the park to sit and play in is positive 

- People sitting on grass currently is positive 

- Historic value! 

- Public outdoor room 

16) Negatief  

- Public drinking at night 

- Without a purpose … 

- Too many vagabonds 

- … in evenings as a drinking, … … 

- Racing course 

- Under utilized 

- Under valued  

- No purpose 

- No plan 

- No vision 

- Only one group of people! Stellenbosch is already very segregated 

17) Voorstellen 

- Should make it a place for students, families, kids. Everyone! 

- Should not be a def… … but a place for all groups, classes, races etc. 

- Views towards the mountains should be preserved 

- Families picknicking 

- Sitting together playing games (youth groups) 

- A lot of NGO’s use sport to bring the community together and to help children 

- Target the Braak as a place for games days etc. 

18) Displays 

 

1) Bars and restaurants 

a. Good: meer koffiehuise en bistro’s – langs Rynse kerk, langs Checkers. Nie 

studentesuipplekke nie! 

b. Good –good/ bad?: more places are needed which open in the night to make the 

place safer (2 green dots) 

c. Good/bad:  

i. to make the area better perhaps places like terrace which is often full of 

drunk students should be moved 
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ii. we need commercial functions like Rust & Vrede, Durbanville: ceramic 

studies, gift shops, florist (like Okkasi), nursery and tea garden, spilling over 

into Voorgelegen site 

iii. there are a lof of bars around the Braak (sic). A lot of negative elements 

picknic and party around the Braak in the evenings, especially weekends. If 

the Braak became “up-market” with security, it would be safe and properly 

used 

2) Tourism office on the Braak 

a. I like the idea possibly suggested in the PJ Olivier […] opp. the Kruithuis or where the 

African curio’s are 

b. Houthulst: 

i. 1 groen 

ii. 2 geel 

iii. 4 rood 

c. Illinois:  

i. 11 groen 

ii. 1 geel 

iii. 1 rood 

d. Antwerp: 

i. 3 groen 

ii. 1 geel 

iii. 4 rood 

e. Zenkaya: 

i. 2 groen 

ii. 2 geel 

iii. 1 rood 

3) Extreme architecture 

a. Geel: 1 

b. Groen: 3 

4) Pavements on the Braak 

a. Portland, USA:  

i. 3 geel, 4 groen 

ii. goed, maar ook gras en sekuriteitswagte 

b. Stellenbosch, library:  

i. 3 rood, 2 groen 

c. Vancouver:  

i. good idea if you have theater shape in the park also 

ii. Ja, maar nie arbitrere paadjies nie – moet betekenis hê 

iii. Maybe keep a large section open where a market or a show can take place 

iv. 7 groen, 2 geel 

d. Sienna:  

i. 8 rood, 1 geel 

5) Die Braak, what do you think off? 

a. Green space which is needed: 2 groen 

b. Historical value, green space (needs attention) 



36 
 

c. That should be the hub of the town 

d. Place with purpose 

e. Potensiaal om ‘n lewendige plek te wees 

f. Center focal point for town: 2 groen 

6) Markets on Die Braak 

a. Place du Tertre: 7 groen, 2 geel 

b. Cannes: 7 groen, 1 rood 

c. Gamla Stan: 2 groen, 3 geel, 3 rood 

d. Omaha: 2 groen, 2 geel, 3 rood 

7) Masterplan: 

a. 15 groen, 2 geel 
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BIJLAGE 11: CHARTER VAN VENETIË (ENGELSTALIGE VERSIE) 
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