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PLAATSBESCHRIJVING  
SINT-AMANDSLAAN 30 
 
 

 
 
 
Het huis betreft een oudere villa, een 
halfopen bebouwing, bestaande uit een 
kelderverdieping, een gelijkvloers, een 1e 

verdieping en een 2e verdieping.  
 
 

Het gelijkvloers 
 
Op het gelijkvloers is op de linkerzijde een inkomhal met een overdekte voorruimte. Er is een open traphal naar de verdieping.  
Bevloering : vast tapijt. De muren en de zoldering zijn behangen.  Aan de inkomhal zijn 2 toiletruimten, telkens voorzien van een 
WC en een handwastafel.  
Aan de voorzijde is een salon met een trap die eertijds verbinding gaf naar nr. 26. De afwerking is identiek als in de traphal.  
Het buitenschrijnwerk is in hout en voorzien van enkele beglazing, met voorzetramen aan de buitenzijde. Er zijn houten rolluiken.  
Vervolgens zijn de leefruimten die eertijds in kantoren werden uitgewerkt.  
Vooreerst is een salon, waar één wand voorzien is van de vroegere open haard met aan weerszijden ingemaakte kasten.  
Dan is een uitbouw-eetzaal met erachter een genre orangerie. Bevloering : overal vast tapijt. De muren en de zolderingen zijn 
bepleisterd en opgeschilderd.   
Houten buitenschrijnwerk, voorzien van enkele beglazing, met voorzetramen aan de buitenzijde. De ingebouwde meubels zijn 
van Kunstwerkstede De Coene.  
Er is een uitgangsdeur naar de binnenkoer.  
Links achteraan is een keuken, voorzien van een moderne, eerder goedkopere inbouwkeuken, uitgerust met een dubbele inox 
gootsteen en een elektrisch fornuis. Aanpalend is een berging met een uitgang naar de koer. In deze berging hangt de 
wandgasketel van de centrale verwarming.  
De bevloering in de keuken en de berging is linoleum op de betonchape. De muren in de keuken zijn bepleisterd en behangen, 
rondom het aanrecht bezet met faiencetegels. De muren in de bergruimte zijn deels met mozaïektegels deels met 
decowalpanelen. Aan de keuken is een doorgeefluik naar de orangerie.  
Houten buitenschrijnwerk, voorzien van enkele beglazing, zonder voorzetramen.  
Er is een verbindingsgang van de keuken naar de inkomhal, die achter de living doorloopt, waar ook nog een diensttrap is.  
Gegoten granitovloer. De muren zijn behangen. De zoldering is bepleisterd en opgeschilderd.   
 
De kelder 
 
De woning is volledig onderkelderd. Naar de achterzijde zijn een drietal ruime kelders. Fabriekstegelvloer. Muren in 
baksteenmetselwerk. Zoldering in bakstenen gewelven. Vooral de achterste kelder heeft grondvochtproblemen.  
Dan is een lange verbindingsgang naar de kelders vooraan.  
Vooreerst is een grote wijnkelder met gemetste wijncaveaus. Er staat tevens een storckpomp voor een regenput.  
Er is nog een ruimte waar een bovengrondse metalen stookolietank ligt.  
Naar de voorzijde zijn een aantal kleinere kelderruimten met tussenmuren. De vloer en de muren zijn gecementeerd. De zoldering 
is in bakstenen gewelven. Hier is de toevoer van het stadswater.  
De kelders hebben problemen met grondvocht.  
 
De eerste verdieping 
 

In de traphal is de bevloering balatum op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn behangen.  
Er is een ruime hoekkamer. Bevloering : laminaatparket. De muren en de zoldering zijn behangen met tasso en  opgeschilderd.  
Het buitenschrijnwerk is in hout, voorzien van enkele beglazing. Er is een sierschouw, vroegere open haard. Aan weerszijden 
van de schouw zijn ingemaakte kasten. De binnendeuren zijn houten stijldeuren.  
 
Boven de inkomhal is een tweede, iets minder goed afgewerkte kamer.  
Bevloering : balatum op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn behangen met tasso en  opgeschilderd.  
Naar de achterzijde is een ruime kamer, eertijds ingericht als bureel.  

  



Bevloering : linoleum op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn behangen met tasso en  opgeschilderd.  
Het buitenschrijnwerk is in hout, voorzien van enkele beglazing.  
Dan is een volgende middelgrote kamer, identiek afgewerkt als de vorige kamer.  
Aan de diensttrap is nog een middelgrote kamer.  
Bevloering : linoleum op de plankenvloer. De muren zijn behangen met tasso en  opgeschilderd. De zoldering is verlaagd met 
isolerende siertegels waarin lichtarmaturen zijn uitgewerkt.  
De laatste kamer werd vermoedelijk nog gebruikt als keuken. Er is een inox gootsteen en er zijn kastjes. De afwerking is identiek 
als in de vorige slaapkamer.  
Aan de diensttrap is ook een lange verbindingsgang. Bevloering : balatum op de plankenvloer.  
 
De tweede verdieping 
 

Op de 2e verdieping is de nachthal rondom de traphal. Bevloering : linoleum op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn 
bepleisterd en behangen.  
Vooraan, kant hoek Sint-Amandslaan - Kollegestraat, is een ruime slaapkamer. Bevloering : oud balatum op de plankenvloer. 
De muren en de zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd. Aan een schouw is een aansluiting met een oude gasradiator. Het 
buitenschrijnwerk is in hout en voorzien van enkele beglazing.  
Aan het middenstuk is een eerste kamer, een vroegere bergruimte, waar aansluiting voor een wasmachine geweest is.  
Vinylvloer. De muren zijn bezet met decowalpanelen. De zoldering is met houten sierpanelen.  
Aan de nachthal is een toilet met een WC en een handwastafel.  
Dan is de dienstgang. Bevloering : vast tapijt. De muren en de zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd. Aan de muur kant nr. 
26 is midden de gang een vochtprobleem.  
Er zijn nog 2 tussenkamers die niet te betreden zijn. De afwerking is identiek als in de andere kamer.  
Tot slot is uiterst links achteraan een zolderkamer. Bevloering : vast tapijt op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn 
bepleisterd en opgeschilderd. De kamer is deels in het dak uitgewerkt. Er is een houten raam met enkele beglazing.  
Er is een veluxraam met dubbele beglazing.  



PLAATSBESCHRIJVING  
SINT-AMANDSLAAN 26 
 
 

 
 
 

Het pand betreft kantoren en omvat een 
kelderverdieping, een gelijkvloers, een 
eerste verdieping en een tweede 
verdieping.  

Het gelijkvloers 
 
Op het gelijkvloers is centraal een voorinkom. Bevloering : vast tapijt. De muren zijn bepleisterd en opgeschilderd. De zoldering 
is met sierplanchetten, opgeschilderd.  
Vervolgens is een zeer ruime hal met een receptiebalie, identiek afgewerkt als de voorinkom.  
Naar de achterzijde is een uitgang naar de parking die achterin kant Diksmuidekaai is gelegen. Bevloering : linoleum. De muren 
en de zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd.  
Naar de achterzijde is een ruim bureel. Bevloering : visgraatparket. De muren en de zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd.  
Vernieuwd buitenschrijnwerk in gelakt aluminium, voorzien van dubbele beglazing.  
Naar de voorzijde, kant villa nr. 30, is een ruim bureel. Bevloering : vast tapijt op de plankenvloer. De muren en de zoldering zijn 
bepleisterd en opgeschilderd.  Houten buitenschrijnwerk, voorzien van enkele beglazing.  
Naast de inkomhal is nog een kleine bureelruimte. Bevloering : vast tapijt. De muren zijn behangen met tasso en opgeschilderd. 
De zoldering is met sierplanchetten.  
Aan de inkomhal is kant Diksmuidekaai nog een bureelruimte. Bevloering : linoleum op de plankenvloer. De muren zijn behangen 
met tasso en opgeschilderd. De zoldering is met sierplanchetten.  
Op de rechterzijde is een ruime open hal van het gelijkvloers tot en met de eerste verdieping, met rondom burelen. Bevloering : 
visgraatparket. De muren zijn behangen met tasso en opgeschilderd. De zoldering is een lichtkoepel in gelakt aluminium, 
voorzien van dubbele beglazing (plexiglas).  
Aan de voorzijde is naast de inkom, kant Diksmuidekaai,  een eerste bureelruimte. Bevloering : visgraatparket. De muren en de 
zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd.  Er zijn metalen ramen, voorzien van enkele beglazing.  
Vervolgens is een grotere bureelruimte, ingericht als bar. Bevloering : visgraatparket. De muren en de zoldering zijn bepleisterd 
en opgeschilderd.   
Naar de voorzijde is één groot landschapsbureel met tussenwanden in gyproc. Bevloering : visgraatparket. De muren en de 
zoldering zijn bepleisterd en opgeschilderd.  Houten buitenschrijnwerk, voorzien van enkele beglazing.  
 
De eerste verdieping 
 
Er is een brede trap naar de 1e verdieping. De 1e verdieping heeft rondom een rondgang. Er zijn verschillende bureelruimten. 
Bevloering : deels visgraatparket deels balatum op de plankenvloer. De muren en de zolderingen zijn bepleisterd en 
opgeschilderd. Er is nog een afzonderlijke traphal naar de 2e verdieping met 2 burelen naar straatzijde, 1 bureel kant 
Diksmuidekaai, en een toiletruimte met een WC.  
 
De tweede verdieping 
 
Kant Kollegestraat is tegenaan de villa nog een 2e verdieping.  
Kant Diksmuidekaai is een middelgroot bureel. Bevloering : laminaatparket. De muren en de zoldering zijn bepleisterd en 
opgeschilderd. Vernieuwd buitenschrijnwerk in hout, voorzien van dubbele beglazing.  
Kant Sint-Amandslaan zijn nog 2 bureelruimten. Bevloering : vast tapijt op de plankenvloer. De muren en de zolderingen zijn 
behangen met tasso en opgeschilderd. Van hieruit is zicht op de koepel, op heden overplakt. Het dak betreft schilddaken, bedekt 
met dakpannen. Kant Sint-Amandslaan zijn 6 burelen, alle identiek afgewerkt. Bevloering : balatum op de plankenvloer, in enkele 
ruimten laminaatparket. De muren en de zolderingen zijn bepleisterd en opgeschilderd. Ouder houten buitenschrijnwerk, voorzien 
van enkele beglazing.  
Naar de achterzijde, kant Diksmuidekaai, is een doorgang naar een recentere uitbouw haaks op het hoofdgebouw.   
Ervóór zijn nog 4 bureelruimten. Bevloering : deels laminaatparket deels balatum. De muren en de zolderingen zijn bepleisterd 
en opgeschilderd.  
Er is een lift.  

  



PLAATSBESCHRIJVING  
ANNEX SINT-AMANDSLAAN 
 
 

 
 
 
Er is een gelijkvloers met onder het 
gelijkvloers een verdieping (gelijke hoogte 
als de binnenkoer).  
Er is een grote trappenhal over de 3 
verdiepingen (-1, gelijkvloers en 1).  
 
 
 

Het gelijkvloers 
 
Op het gelijkvloers is een sanitaire cel met een WC, een douchecel, 2 urinoirs en 2 wastafels. Bevloering : keramische tegels. 
De muren zijn tot op ± 1,60 m hoogte bezet met faiencetegels. De rest van de muren en de zoldering zijn bepleisterd en 
opgeschilderd.  
In deze uitbouw is nu een ruimte ingericht als keuken. Bevloering : linoleum op de betonchape. De muren zijn behangen met 
structuurpapier en opgeschilderd. De zoldering is verlaagd in isolerende siertegels.  
Dan zijn 2 burelen. Tot slot is een grote vergaderruimte. Het buitenschrijnwerk is in hout, voorzien van dubbele beglazing.   
Erachter zijn nog 2 kleinere bureelruimten, identiek afgewerkt.  
 
De eerste verdieping 
 
Op de 1e verdieping is een identieke sanitaire cel als op het gelijkvloers.  
Vervolgens is een doorgang met een tussenruimte, vroeger computerlokaal met een computervloer. De muren zijn opgeschilderd. 
De zoldering is verlaagd in isolerende siertegels.  
Dan is één groot landschapsbureel met aan de voorzijde, aan het computerlokaal, nog een apart bureel.  
In het landschapsbureel is de bevloering een computervloer. De muren zijn bepleisterd en opgeschilderd. De zoldering is verlaagd 
in isolerende siertegels waarin lichtarmaturen zijn uitgewerkt. Het buitenschrijnwerk is in hout, voorzien van enkele beglazing.   
Naar de achterzijde is nog een afzonderlijk bureel dat identiek is afgewerkt. Er is ook nog een oudere kitchenette, voorzien van 
een inox gootsteen met enkele kastjes. In de trappenhal is een groot raam, voorzien van loodglas (enkele beglazing).  
 
Niveau -1 
 
Dan is niveau -1, op gelijke hoogte als de binnenkoer.  
Er is de trappenhal met een sanitaire cel met 3 WC’s, 2 kuiskasten en 2 wastafels. De afwerking is identiek als in de andere 
toiletten.  
Naar de voorzijde, onder de voorbouw kant Sint-Amandslaan, zijn de kelders. Er is een eerste ruimte met een bevloering in 
keramische tegels. De muren zijn tot op ± 1,70 m hoogte bezet met faiencetegels. De rest van de muren is bepleisterd en 
opgeschilderd.   
Dan is een verbindingsgang met naar de voorzijde een drietal lokalen die telkens identiek zijn afgewerkt. Er is een uitgangsdeur 
naar de hal. Het betreft een L-vormige gang met een bevloering in vast tapijt op de tegelvloer. In de burelen ligt een oudere 
tegelvloer.   
Er zijn tal van verbindingsgangen en verschillende ruimten in een ± identieke structuur als op de verdieping. Er ligt hoofdzakelijk 
een oudere tegelvloer.  
Onder de uitbouw kant Diksmuidekaai, constructie van 1950, zijn op -1 niveau verschillende burelen. Het buitenschrijnwerk is 
vernieuwd in hout, voorzien van dubbele beglazing.   
Aan de achterzijde is een verbindingsgang en ervóór zijn verschillende ruimten.  
Op het einde is een uitgang met slagbomen naar de Diksmuidekaai en zijn 4 garages met oudere houten schuifpoorten.  

  



PLAATSBESCHRIJVING  
GEBOUW KOLLEGESTRAAT - 
DIKSMUIDEKAAI 
 
 

 
 

Kant Kollegestraat is een iets recentere constructie, waar het buitenschrijnwerk in gelakt aluminium is, voorzien van dubbele 
beglazing.  
Er is een inkom en er zijn verschillende bureelruimten.   
Op het einde, kant Diksmuidekaai, is nog een ruime garage.  
Polybetonvloer. Muren in baksteenmetselwerk. Het dak is vernieuwd met een houten roostering, bedekt met planken en roofing. 
Er is een houten schuifpoort. Naar de achterzijde zijn 2 bergruimten.  
In de nieuwere constructie zijn grotere bureelruimten.  
Tussen het nieuwer deel en het ouder deel is een gebouw in 2 bouwlagen, met op -1 niveau verschillende bergruimten, eertijds 
transfo’s voor de elektriciteit, en op het gelijkvloers bureelruimten.  
Metalen buitenschrijnwerk met enkele beglazing.  

  


