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Burgerwoning Oostende 

1. Ligging 

 

De woning betreft een gesloten bebouwing, type burgerwoning gelegen op de kadastrale kavel 
‘Oostende, 1ste afdeling, sectie A, 1657w13’, gesitueerd Leon Spilliaertstraat 29 te 8400 
Oostende. Oppervlakte perceel ca. 105,00m². 
 
De woning situeert zich in de directe omgeving van het Leopoldpark. 
 
Is aangeduid als beschermd monument Koninklijk Atheneum I: Conciërgerie 
Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis 
 

 
 

 

 

 

 

GO! Vastgoed 

Infrastructuur 

https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=http%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FGeopunt-kaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab248f0753610b50175693a507a010d
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2. Gebouwkenmerken 

Enkelhuis met drie bouwlagen en ongelijke traveeën, twee à drie, onder zadeldak. 

De woning is voorzien van een ruime kelder die onderverdeeld is in verschillende 
lokalen bereikbaar via een houten keldertrap. 

Op het gelijkvloers links van de inkomhal situeren zich twee in elkaar lopende lokalen met hoge 
plafonds. De inkomhal is afgewerkt met een vestibule met sokkellambrisering, een authentieke 
mozaïektegelvloer en trap voorzien van uitgewerkte trappaal. Aansluitend een gang naar de 
achterliggende keuken en lokalen in de annex. Links van de inkomhal heeft men salontoegang via 
een Neobarok getinte, drieledige houten constructie. In salon aan straatzijde, soortgelijk 
uitgewerkte houten schouwmantel en dito hoekversieringen in doorgang naar aansluitend salon. 
De raamopeningen zijn groot en voorzien van houten schrijnwerk met enkelvoudige beglazing. De 
lokalen zijn voorzien van radiatoren. 
Het houten schrijnwerk zoals de trap met balustrade, de binnendeuren en de lambriseringen zijn 
in originele staat. De inkomhal scoort weliswaar zeer gunstig omwille van de authentiek bewaarde 
elementen. 
Langs de authentieke trap in het trappenhuis heeft men toegang tot de eerste verdieping. Tegen 
de muren van de overloop zijn donkerbruine houten lambriseringen en een typische raampje ”oeil 
de boeuf” in geplaatst. 
Op de tweede verdieping In de voorste kamer situeert zich een originele sierschouw in zwarte 
natuursteen. Het inpandige balkon is afgewerkt met een open balustrade die via een centrale 
porte-fenêtre toegankelijk is. 
Op de zolder of 3de verdieping vindt men eveneens een bordes met open trappenhuis en een 
authentieke houten balustrade. 
 
 


