
 
 

Bijlage: 
Historiek Provinciaal Hof: Van huis ‘De Brock’ tot ‘Provinciaal 
open huis’ 

 
 

In 1850 kocht de Provincie West-Vlaanderen het huis ‘De Brock’ aan op de Markt van 
Brugge. In de tuin werd een raadszaal gebouwd, waarmee de Provincie voor het eerst over 
een eigen raadszaal beschikte. In de nacht van 20 februari 1878 legde een zware brand het 
gebouw grotendeels in de as.  

Vrijwel onmiddellijk na de brand besliste de Bestendige Deputatie dat een nieuwbouw nodig 
was, waarna datzelfde jaar de Provincieraad het licht op groen zette om het project voor te 
bereiden. Ook was vrij snel duidelijk dat het een gebouw moest worden in neogotische stijl, 
als een verwijzing naar het roemrijke verleden van Brugge. Een tweede belangrijke 
beslissing was om de volledige westkant van de Markt te herbouwen.  

De idee om in hetzelfde gebouw ook lokalen voor de Post en kantoren voor de dienst 
Bruggen en Wegen te voorzien, zorgde ervoor dat het Ministerie van Openbare Werken 
bereid gevonden werd om de werken mee te financieren. 

Gouverneur Heyvaert stelde in 1880 stadsarchitect Louis Delacenserie en provinciaal 
architect René Buyck aan als ontwerpers van het Provinciaal Hof. Hun plannen werden in 
1883 goedgekeurd. Vanaf 1881 werd al gestart met de funderingswerken, in 1887 startte 
ook de bouw. In eerste instantie werden, uit financiële overwegingen, enkel het postgebouw 
en het centrale en rechterdeel van het Provinciaal Hof opgetrokken. De werken werden 
gefinancierd door de Provincie en de Belgische Staat. Het Provinciaal Hof kon in 1892 in 
gebruik genomen worden. 

In 1896 startten de gesprekken over de voltooiing van het Provinciaal Hof. Het belangrijkste 
struikelblok was de financiering. Uiteindelijk werd op 17 juli 1907 een overeenkomst 
gesloten tussen de Belgische Staat en de Provincie. Hierin werd bepaald dat de eigendom 
van de grond door de Provincie zou worden overgedragen aan de Belgische Staat en dat de 
Belgische Staat zou instaan voor de voltooiing van het bouwproject en dus eigenaar van de 
grond en van het volledige complex zou worden. 

De Provincie engageerde zich om het gebouw, buiten de zitting van de provincieraad, ter 
beschikking te stellen van de Gouverneur voor de organisatie van diens feesten, bals, 
banketten en recepties en om een som van 60.000 BEF te storten in de Staatskas als 
tussenkomst in de constructie van twee zalen en de interieurafwerking met inbegrip van 
meubilair.  

De plannen voor de drie linkertraveëen van het Provinciaal Hof werden in 1909 
goedgekeurd, waarna de werken in 1914 werden aanbesteed. De voltooiing zou, door het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, tot 1921 op zich laten wachten. 

Het Provinciaal Hof mag als een van de belangrijkste 19e-eeuwse bouwprojecten in de 
Brugse binnenstad beschouwd worden.  

Het Provinciaal Hof is onlosmakelijk met het provinciebestuur verbonden. De hele 
ontstaansgeschiedenis werd ruim besproken in de Provincieraad (enkele honderden pagina’s 
verslag !). Bovendien nam de Provincie het initiatief voor de bouw en was het tot 1907 
eigenaar van de grond waar de werken op uitgevoerd werden. Het gebouw was de voorbije 
decennia eigendom van de Regie der Gebouwen. In 2016 besliste de Provincie om het 
gebouw aan te kopen, de noodzakelijke restauratie op te starten en een vernieuwde 
invulling te geven. 



 

De verkoop werd afgerond in april 2018. De Provincie betaalde uiteindelijk 7 miljoen euro 
en voorziet 7,7 miljoen euro voor de renovatie en inrichting.  

 


