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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
Woning Van Wassenhave in Sint-Martens-Latem
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUir 2013, artrkel 6.1.1;
Gelet op het beslurt van de Vlaamse Regerrng van 25 JUir 2014 tot bepalrng van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artrkel 6, 1°;
Gelet op het mrnrsterreel beslurt van 16 JUni 2017 tot voorloprge beschermrng als monument
van Wonrng Van Wassenhave rn Srnt-Martens-Latem;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden rs van 3 JUir 2017 tot en met 2 augustus 2017
en waarvan de behandelrng van de opmerkrngen en bezwaren rs opgenomen rn biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen rn het
beschermrngsdossrer, de erfgoedwaarde van Wonrng Van Wassenhave aantoont;
Overwegende dat Wonrng Van Wassenhave als monument archrtecturale waarde bezrt dre
als volgt wordt gemotrveerd:
Wonrng Van Wassenhave rn Srnt-Martens-Latem rs een gaaf voorbeeld van een wonrng,
ernd Jaren 1960 ontworpen door Julraan Lampens en gebouwd tussen 1972-1974. Srnds
de bouw van ZIJn ergen wonrng rn 1960 ontwrerp Lampens rn een zeer persoonliJke,
mrnrmalrstrsche betonarchrtectuur, waardoor hiJ behoort tot de belangrr]kste naoorlogse
archrtecten rn Vlaanderen, geturge de grote archrtectuurprr]s van Belgre, dre hrJ rn 1995
ontvrng voor ZIJn oeuvre. Aan drt oeuvre werden tal van publrcatres, natronaal en
rnternatronaal, gewrJd. In de overzrchtswerken over naoorlogse archrtectuur rn Belgre
nemen Lampens en Wonrng Van Wassenhave steevast een belangn]ke plaats rn.
Het gebrurk van geometrrsche motreven rn de wonrng, de combrnatre van onbewerkte en
"eerlr]ke" matenalen als beton, glas en hout (zowel rn exteneur als rnterreur), het aanwenden
van de esthetrsche kwalrterten van het 'béton brut' en het ontbreken van alle verdere
decoratre maken van Wonrng Van Wassenhave een urtzonderll]k en representatref voorbeeld
rn de rnternatronale archrtectuurstromrng van het 'brutalrsme'.
Wonrng Van Wassenhave rs een representatref, gaaf bewaard en herkenbaar voorbeeld brnnen
het beperkt urtgevoerde archrtectonrsche oeuvre van de ontwerper dat grotendeels bestaat
urt wonrngen. De wonrng rs een herkenbare bouwsteen rn het oeuvre van de archrtect en
rllustreert rn de verschrilende fasen van ontwerp de zoektocht van Lampens rn ZIJn toenemend
gebrurk van elementarre geometrrsche vormen als het vrerkant, de crrkel en urterndelrJk ook
de drrehoek. In Wonrng Van Wassenhave krr]gt elke 'rurmte' brnnen het open plan urterndelr]k
een ergen rdentrtert door ZIJn specrfreke vormgevrng: de drrehoek voor de keuken, het
bureaumeubel en de losse stoeltJes, het vrerkant voor het bureauvolume en de crrkel voor de
slaaprurmte.
Een terugkerend element rn het oeuvre rs de dualrtert dre Lampens opzoekt tussen
transparantre en geslotenherd, tussen de open zrchten en de beschuttende betonnen schelp,
tussen het 'rn hurs halen' van het landschap (het rdee van de tent) en het 'creeren van een
ergen landschap rn hurs' (het rdee van de grot). Een keuze rn één van berde concepten ontstaat
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steeds u1t een grondige studie van het bouwperceeL Wonmg Van Wassenhave IS het
archetype van de 'grot', toegepast in de wonmgbouw.
Het bouwperceel en het gebrek aan Zichten en landschappeliJkheld ervan zetten Lampens
ertoe aan om Wonmg Van Wassenhave te ontwerpen als een besloten en mtroverte wonmg,
m het midden van het perceel mgeplant waarbiJ hiJ het bestaande landschap respecteert en
een verbondenheld zoekt met de omgevmg. Lampens schuift de won1ng als het ware tussen
de bestaande beplantmg m, opgebouwd u1t een w1ldgroe1 aan bomen en struiken als gewone
haagbeuk, gewone esdoorn, zomereik, tweest1]l1ge me1doorn en scherpe hulst, en vult deze
volgens het bouwplan aan met klimplanten d1e doorheen de tiJd moesten verwilderen opdat
een natuurliJk groen scherm ontstond.
Lampens ereeert landschappeliJkheld m de wonmg, enerziJds door de radicale toepassmg van
het open plan, mspelend op de niveauverschillen van het terrem. AnderziJdS wordt
landschappeliJkheld gecreeerd door het kenmerkende matenaalgebruik van gewapend beton
met 'beton brut'-afwerkmg, gecombmeerd met hout en glas, dat doorgetrokken wordt m het
mteneur van de wonmg.
Lampens ontwerpt voor Wonmg Van Wassenhave een totaalconcept waarbiJ exteneur,
mteneur, mkledmg, vast (de keuken1nnchtmg, de betonnen eettafel, de slaapCIIinder, het
bureauvolume, de kast, de san1ta1re mnchtmg en de boekenplanken) en los meub1la1r (de
biJhorende cultuurgoederen als de krukjes aan de eettafel en het bureau) zorgvuldig worden
ontworpen. Ook de plaatsmg van het vaste meub1la1r wordt secuur afgewogen vanu1t het 1dee
dat alles 'één beste plaats heeft'. Wonmg Van Wassenhave 1s dan ook een gaaf bewaarde
getu1ge van dit totaalconcept. Het geheel heeft een grote ensemblewaarde en getu1gt van
een grote authent1c1te1t, mede doordat de wonmg tot 2012 m ZIJn oorspronkeliJk functie bleef
bestaan en vandaag ook zo bewaard wordt;
Overwegende dat Wonmg Van Wassenhave als monument art1st1eke waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Wonmg Van Wassenhave heeft een grote art1st1eke waarde d1e bekomen wordt door
enerZIJdS het ongmele en vooruitstrevende, hedendaagse ontwerp van zowel het exteneur
als het mteneur van de wonmg en anderziJds door het optimaal benutten van de kwal1te1ten
van het zu1vere matenaalgebrwk, zowel m exteneur, mteneur als meubelontwerp
waardoor het geheel een grote eenheld en ensemblewaarde heeft.
Inspelend op de niveauverschillen d1e het perceel vertoont, ontwerpt Lampens een
architectuur met sterke plast1sche kwaliteiten, gekenmerkt door een getrapt proflel waardoor
m het bouwvolume dne niVeaus worden gecreeerd. Deze dne n1veaus tonen z1ch m de platte
daken met getrapt verloop, aflopend van west naar oost. Het open plan van Wonmg Van
Wassenhave IS opgebouwd u1t dne n1veaus d1e met elkaar m verbmdmg staan door trappen.
De verschillende n1veaus of splitlevels worden gentmeerd door de gloo1mgen van het terrem.
Halfhoge tussenwanden bakenen de verschillende zones af.
Wonmg Van Wassenhave voldoet volledig aan de pnnc1pes van Jullaan Lampens: met 'pure'
matenalen als beton, hout en glas kleedt de architect de rwmte aan, overtollige details
worden geweerd. De volled1ge wonmg 1s opgetrokken m 'verzorgd ruw gewapend beton' met
een afwerkmg m 'béton brut' of ruw z1chtbeton. De afdrukken van de henzontale beplankmg
geven een esthetisch effect aan het geheel. Alle verdere decoratle 1s afwezig. Vanaf de straat
(zuidZIJde) b1edt de wonmg een gesloten UitZicht met enkel een open garage of carport
waaronder z1ch de hoofdtoegang van de wonmg bevmdt.
Ook m het mteneur ZIJn muren en plafond onbekleed en tonen het ruwe, gewapende beton
met 'béton brut'-afwerkmg. De mass1v1te1t van het beton wordt doorbroken door het
gebru1k van het warme hout. Als vloerbedekking k1est Lampens voor een afwerkmg m Rode
Noorse Den (RND, ook wel grenenhout). Voor het ovenge meub1la1r (als het bureaumeubel,
het bedvolume, de boekenplanken, de legplanken m de keuken en de biJhorende
cultuurgoederen als de ZltkrukJes) k1est Lampens resoluut voor naaldhout (RND of Oregon
Pme) dat z1ch kenmerkt z1ch door ZIJn duideliJke groe1nngen d1e z1ch, afhankeliJk van de
zaagnchtmg, tonen als duideliJk onderschelden fiJne liJnen of fraa1e vlammentekenmgen.
Naast de glazen wand m het oosten en het hoge bandraam m het westen verl1cht een
centraal geplaatste, c1rkelvorm1ge koepel het bureau en de leefruimte met keuken.
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Bedachtzaam geplaatste lichtpunten, rechtstreeks m het plafond geplaatst zonder verdere
armatuur, voorz1en m biJkomende verl1chtmg.
In d1t alles staat het totaalconcept, zoals besproken biJ de architecturale waarde, centraal en
zoekt de ontwerper m het gebru1k van zu1vere matenalen, lichtinval en aankledmg naar een
aangename, overzichteliJke en warme landschappeliJkheld m het gebouw;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd m de biJlage biJ het mm1steneel
beslult mtegrerend deel Uitmaken van het monument en de architecturale en art1st1eke
waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd m de biJlage biJ het beslu1t,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1mt1ef beschermd als
monument:
Wonmg Van Wassenhave met mbegnp van de omliggende tUin met tummuur en opnt,
Brakelstraat 50, Smt-Martens-Latem, bekend ten kadaster: Smt-Martens-Latem 1ste
afdeling, sect1e A, perceelnummer 3415.
De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen m biJlage.
De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
architecturale waarde;
2°
art1st1eke waarde.
§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het langwerpige perceel waar Wonmg Van Wassenhave op werd gebouwd, kenmerkt z1ch
door een licht gloOiend landschap. Tussen het straatniveau en de achterZIJde van het perceel
telt het n1veauversch1l zo'n 1,20 meter. Architect Jullaan Lampens heeft de mplantmg van de
woning goed doordacht en plaatst de womng centraal op het perceel waarbiJ hiJ het
omliggende landschap respecteert en een verbondenheld zoekt tussen de omgevmg en de
wonmg. Lampens schuift de womng als het ware tussen de bestaande beplantmg, opgebouwd
Uit een w1ldgroe1 aan bomen en struiken als gewone haagbeuk, gewone esdoorn, zomereik,
tweestiJIIge me1doorn en scherpe hulst, en vult deze volgens het bouwplan aan met
klimplanten d1e doorheen de tiJd moesten verwilderen opdat een natuurluk groen scherm
ontstond.
De opnt l1gt aan de ImkerZIJde van het perceel, gelegen op zo'n twee meter van de westelijke
perceelsgrens zodat h1er nog voldoende ru1mte IS voor de groe1 van een natuurluk
groenscherm. Enkel de opnt werd Uitgegraven tot op straatmveau en le1dt naar de carport
d1e mtegraal deel Uitmaakt van de wonmg en toegang geeft tot de hoofdmgang van de
womng. De opnt wordt gedekt met gnjs gnnd. Ze wordt over haar volledige lengte aan de
Imkerzijde begrensd door een muur m ruw z1chtbeton. De muur stopt op het emde van de
opnt aan een brede betonnen trap van v1er treden v1a welke men langs de westelijke ZIJgevel
rondom de wonmg kan lopen op een met aangelegd, aarden pad. De rechterziJde van de opnt
IS geliJk met de opnt afgeboord met een mgewerkte betonnen boordsteen of looppad, dat tot
aan de achterzijde van de carport, als het ware tot m de wonmg, doorloopt.
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Wonmg Van Wassenhave IS een Uitgesproken voorbeeld van het m1mmalist1sche brutalisme
waann architect Jullaan Lampens ontwerpt smds de bouw van ZIJn e1gen wonmg m Nazareth
(Eke) m 1960. Kenmerkend IS enerZIJdS de vormgevmg van de wonmg en anderziJdS het
matenaalgebruik m gewapend beton met 'béton brut'-afwerkmg.
Door gebruik te maken van de niVeauverschillen d1e het perceel vertoont, ontwerpt Lampens
een architectuur met sterke plastische kwaliteiten, gekenmerkt door een getrapt prof1el
waardoor m het bouwvolume dne mveaus worden gecreeerd. Deze dne mveaus tonen z1ch m
de platte daken met getrapt verloop, aflopend van west naar oost. De oostZIJde 1s h1erb1J
markant Uitgewerkt met een schum opgaande lUlfel d1e doet denken aan de lUlfel van de kapel
Onze-L1eve-Vrouw van Kerselare m Oudenaarde (Edelare). De lulfel d1ent als alternatlef voor
de stedenbouwkundige voorschnften voor een hellend dak.
De volledige wonmg IS opgetrokken m 'verzorgd ruw gewapend beton' met een afwerkmg m
'béton brut' of ruw Zichtbeton waarbiJ m het ter plaatse gestort beton de afdrukken van de
houten bek1stmg zichtbaar bliJven. De afdrukken van de henzontale beplankmg geven een
esthetisch effect aan het geheel. Alle verdere decoratle 1s afwezig. Over de volledige wonmg
(zowel exteneur als mteneur) werden de centerpengaten van de bek1stmg stelselmatig
opgevuld met kurken van WIJnflessen. De gaten bleven m het concept van Lampens open en
zorgden voor een soort natuurliJke verluchtmg, maar bewoner Albert Van Wassenhave sloot
stelselmatig deze tochtgaatJes af.
Het gebouw IS opgetrokken op een biJna vierkant plattegrond. Vanaf de straat (ZUidZIJde)
b1edt de wonmg een gesloten uitZicht met enkel een open garage of carport waaronder z1ch
de hoofdtoegang van de wonmg bevmdt. Onder de carport loopt de opnt door, gedekt met
gnJS gnnd en voorzien van een betonnen looppad aan de rechterziJde. Zowel het plafond als
de wanden van de open garage ZIJn opgetrokken m ruw z1chtbeton. Het plafond IS voorz1en
van VIJf zorgvuldig geplaatste lichtpunten, rechtstreeks geplaatst m de beton, zonder
armatuur. Het concept van de lichten zonder armatuur wordt m beperkte mate voor het eerst
gebru1kt m de wonmg Vandenhaute-KJebooms m Zmgem om dan meer Uitgewerkt en m
grotere aantallen m de voormalige bibhotheek m Nazareth (Eke) en 1n latere ontwerpen als
Wonmg Van Wassenhave opn1euw te worden gebruikt. De hoofdtoegang tot de wonmg
bevmdt z1ch m de noordwand van de open garage en bestaat Uit een brede schuifdeur m
naaldhout. De deur geeft toegang tot de hal van de womng. Een verdiepte c1rkel d1ent als
handvat. Rechts van het handvat, op ongeveer ooghoogte, 1s de deur doorbroken door een
ronde u1tspanng, gevuld met een c1rkelvorm1g glas, dat d1ent als kiJkvenstertJe.
De westZIJde van de wonmg kenmerkt z1ch door het hoog geplaatste, rechthoekige bandraam
dat z1ch u1tstrekt over de volledige breedte van de gevel. Het bandraam 1s geplaatst onder
een kleme rechthoekige lulfel en IS m twee delen gesplitst door een centraal geplaatste en
gnJs geschilderde stalen ligger met I-profiel ('poutrel'). D1t venster verlicht de badkamer en
het slaapgedeelte, gelegen op het hoogste n1veau m de wonmg. Het vaste raam IS
rechtstreeks m de beton geplaatst en IS mgevuld met het nog ongmele, dubbele glas. Lmks
van de stalen ligger IS een naar bmnen draaiend, houten 'oplegraam' m afzelia geplaatst. De
draalende vleugel l1gt op het koziJn en valt er met m.
Een lange, afdalende hellmg van zeven treden aan de noordZIJde van de wonmg le1dt naar
een tweede, deur m naaldhout. De steektrap met lange treden IS aan be1de ZIJden voorz1en
van betonnen muren. De schUifdeur IS voorz1en van eenzelfde verdiept, Cirkelvormig handvat
als de voordeur van de wonmg. De deur geeft toegang tot de bergmg van de wonmg met
ru1mte voor de centrale verwarmmg, op eenzelfde n1veau gelegen als de hoofdmgang en hal.
De Uitlaatgassen van de centrale verwarmmg worden naar bu1ten geleld v1a een lange, brede
betonnen schouw d1e UJt de grond steekt en tot boven de wonmg uittorent. Deze achtergevel
1s, net als de voorgevel, met UJtzondenng van de toegangsdeur en een kleme Cirkelvormige
doorbrekmg van de verluchtmg van de dampkap m de keuken, volledig gesloten.
De oostziJde van de wonmg IS het meest markant uitgewerkt en kenmerkt z1ch door de hoog
oplopende betonnen lUlfel d1e het betonnen terras met gnlhge, afgeronde vormen overdekt.
Een u1tspanng m de betonnen lulfel en een aansluitende spuwer, deels bedekt met roofmg
d1e vanop het dak als een dnehoek1ge tong Uitloopt op de spuwer, lelden het regenwater van
het dak naar een c1rkelvorm1ge VIJver op het terras. Onder de lu1fel voorz1et een gevelbreed
venster de wonmg van het nod1ge licht. D1t venster, m twee delen gedeeld door een gnJS
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geschilderde stalen ligger met I-profiel ('poutrel'), IS mgevuld met dubbel glas dat
rechtstreeks m de beton werd geplaatst. De centraal geplaatste deuropenmg IS een
'oplegdeur' d1e bestaat Uit een bmnen- en bu1tenkader. Lampens heeft deze deur zodamg
ontworpen opdat Je zowel van bmnen als van bulten u1t zo we1mg mogeliJk kan z1en dat z1ch
m het brede raam een deur bevmdt.
Het bouwperceel en het gebrek aan z1chten en landschappeliJkheld ervan zetten Lampens
ertoe aan om Wonmg Van Wassenhave te ontwerpen als een besloten en mtroverte wonmg.
Een 'beschuttende grot' waar de bewoner z1ch kan terugtrekken m de landschappeliJkheld
van de wonmg zelf. Deze landschappeliJkheld ontstaat enerZIJdS door de radicale toepassmg
van het open plan, kenmerkend voor architect Lampens. AnderZIJdS wordt
landschappeliJkheld gecreeerd door het kenmerkende matenaalgebrUik.
Het open plan van Wonmg Van Wassenhave IS opgebouwd Uit dne mveaus d1e met elkaar m
verbmding staan door trappen. De verschillende mveaus of splitlevels worden gentmeerd door
de glooiingen van het terrem en veru1twend1gen z1ch, zoals vermeld, ook m het dakenspeL
Halfhoge tussenwanden bakenen de verschillende zones af. Op straatmveau bevmdt z1ch,
aansluitend op de carport, de mkomhal met tollet en bergruimte met plaats voor de centrale
verwarmmg. Een rechte steektrap le1dt naar de leefrwmte op mveau van de begane grond,
met keukengedeelte tegen de noordwand. De leefruimte 1s m het oosten volledig opengewerkt
met een glaswand, en staat m rechtstreeks contact met het overiUifelde terras. Een tweede
steektrap verleent toegang tot de 1ets hoger gelegen halve verdieping en bevat de werk- en
slaapzone met san1ta1r. D1t mveau wordt verlicht door het hoge bandraam m de westgeveL
De mnchtmg van Wonmg Van Wassenhave voldoet volledig aan de pnnc1pes van Jullaan
Lampens: met 'pure' matenalen als beton, hout en glas kleedt de architect de ru1mte aan,
overtollige deta1ls worden geweerd. Muren en plafond ZIJn onbekleed en tonen het ruwe,
gewapende beton met 'béton brut'-afwerkmg. De mass1v1te1t van het beton wordt doorbroken
door het gebruik van het warme hout. Als vloerbedekkmg k1est Lampens voor een afwerkmg
m Rode Noorse Den (RND, ook wel grenenhout). De vloer IS opgebouwd als een 'p1stevloer'
zoals Lampens' vader als schn]nwerker m de Gentse wielerbaan 't Kuipke plaatste waarbiJ
fiJne houten latJes tegen elkaar worden geplaatst. Voor de deuren en het ovenge meub1la1r
(als het bureaumeubel, het bedvolume, de boekenplanken, de legplanken m de keuken en de
Zltkruk]es) k1est Lampens eveneens voor naaldhout (Oregon Pme of rode Noorse den) dat
z1ch kenmerkt door ZIJn duideliJke groe1nngen d1e z1ch, afhankeliJk van de zaagnchtmg, tonen
als duideliJk onderschelden fiJne liJnen of fraaie vlammentekenmgen. De meubelen werden
door Van Wassenhave voorz1en van een vernislaag. Naast de glazen wand m het oosten en
het hoge bandraam m het westen verlicht een centraal geplaatste, Cirkelvormige koepel het
bureau en de leefrwmte met keuken. Bedachtzaam geplaatste lichtpunten, rechtstreeks m
het plafond geplaatst zonder verdere armatuur, voorz1en m biJkomende verhchtmg.
De houten voordeur m naaldhout met verdiept, cirkelvormig handvat (z1e besprekmg
exteneur) geeft toegang tot de mkomhal van de wonmg. In de Imker ZIJmuur (westwand) van
de mkomhal bevmdt z1ch m de betonnen ZIJWand een klem, c1rkelvorm1g venstertJe dat u1tk1]kt
op de tUin. Rechtdoor verleent een tweede houten schuifdeur, eveneens met c1rkelvorm1g
verdiept handvat, toegang tot de bergmg met centrale verwarmmg. Deze bergmg bestaat u1t
twee n1veaus, met elkaar verbonden door een klem houten trapJe van dne treden. In
tegenstellmg tot de rest van de wonmg IS de vloer van de berging met voorz1en van een
houten afwerkmg, maar IS er een betonnen vloer gegoten. De bultendeur m de noordwand
van de berging le1dt naar de lange steektrap m de achtertum (z1e bespreking exteneur).
Naast de rechte steektrap m de mkomhal die naar de leefrUimte le1dt, bevmdt z1ch een
t01letru1mte, geplaatst onder de trap d1e van de leefrwmte naar het bureau, de slaaprUimte
en de san1ta1re voorz1emngen le1dt. De to1letrwmte heeft een achterwand m naaldhout
waartegen het eenvoudige, w1tte tollet geplaatst IS. De tolletrUimte wordt afgesloten van de
mkomhal met een enkele houten draaldeur m naaldhout. Kenmerkend IS het handvat van de
deur bestaande Uit een eenvoudig houten staafJe aan belde ZIJden van de deur dat d1ent als
trekker.
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De rechte steektrap m de mkomhal geeft toegang tot de leefruimte en de keuken. De
oostwand van deze ru1mte 1s volledig opengewerkt met een glaswand d1e rechtstreeks m
contact staat met het overlwfelde terras en z1cht geeft op de waterspuwer met VIJVer. D1t
venster kan volledig worden afgesloten met een stoffen gordiJn m be1ge kleur.
Over de volledige lengte van het venster werden convectoren m de vloer mgewerkt. De
convectoren ZIJn afgedekt met houten roosters m rode Noorse den waarbiJ het mterval van
de spat1ènng tussen de houten lat]es verschilt naargelang ZIJ voor de deuropenmg gelegen IS
(waar geen verwarmmg nodig 1s en het mterval klemer 1s) of ZIJ voor het vaste venster gelegen
IS (waar wel verwarmmg nod1g IS en het mterval groter 1s). Soortgelijke convectoren werden
ook tegen de westeluke rand van de leefruimte, met grotere mtervallen onder de
slaapCIIinder, en onder het bureauvolume, geplaatst.
De keuken bevmdt z1ch tegen de noordwand van de wonmg. Een aanrecht m naaldhout loopt
tegen de noordeliJke zumuur. Centraal tegen de noordwand hangt m een dnehoek1ge,
betonnen afzwgkap de dampkap. Onder het aanrecht bevmden z1ch twee houten legplanken,
ondersteund door kleme houten stiJlen. De legplanken hebben aan de rechterZIJde elk een
e1gen startpunt d1e de liJn volgt van de dnehoek1ge afzuigkap. Be1de legplanken kunnen deels
afgesloten worden met een schu1vende kastdeur d1e z1ch over de volledige lengte van de
legplank kan bewegen maar telkens maar een deel afslwt. De kastdeurtjes hebben be1de een
ronde u1tspanng als handvat. Tegen de westeliJke wand bevmdt z1ch nog een kortere houten
legplank m naaldhout.
Tussen de leefruimte en de keuken plaatst Lampens evenWIJdig met de oostwand, een
langwerpige, betonnen tafel. In het oorspronkeliJke concept van Lampens hangt de tafel
slechts gedeelteliJk aan het overkragende bureauvolume waardoor ZIJ als een betonnen
volume m de rwmte zweeft. Op vraag van de bouwheer, d1e de wetten van de zwaartekracht
met langer wou tarten, plaatst Lampens na 1991 aan de zuidZIJde een ondersteunende
metalen tafelpoot.
Een rechte steektrap, centraal m de leefruimte, geeft toegang tot het derde mveau waar z1ch
een kleme bibl1otheekru1mte, de slaapCIIinder, de san1ta1re ru1mtes en het bureau bevinden.
Bovenaan de muur waann de trap IS mgewerkt, s1gneerde Lampens de wonmg met ZIJn
handtekenmg en het Jaartal '1973'.
Kenmerkend voor d1t mveau ZIJn de overkragende Cirkelvormige slaapruimte en het
rechthoekige bureauvolume.
De slaapcilinder van naaldhout kraagt deels wt over de leefruimte. De halfhoge wand 1s
doorbroken met een houten draaldeurtJe m het westen. Het bed IS geplaatst m het
Cirkelvormige volume en heeft een licht opstaand hoofdemde. Achter d1t hoofdemde loopt een
open, houten roostenng waarlangs de warmte van de onderliggende convectoren naar boven
StiJgt.
De rechthoekige bureauzone bestaat wt een kub1sch volume van halfhoge betonnen muren.
D1t volume kraagt deels u1t over de leefruimte en keuken. Aan de onderziJde heeft Lampens
het betonnen tafelblad vastgehangen. In het betonnen volume plaatst Lampens m de
noordoosteliJke hoek een houten, vast bureau. Het bureau IS opgebouwd wt een dnehoek1g
tafelblad met daarboven op twee verschillende n1veaus twee dnehoek1ge legplanken.
Tegen de westwand van het bureauvolume plaatst Lampens een hogere, vaste kast m
naaldhout. De kast wordt afgesloten met twee schuifdeuren, voorz1en van een ronde
u1tspanng als handvat.
Parallel aan de westeliJke achterwand schelden twee wanden, evenwiJdig aan elkaar, en
slechts gedeelteliJk overlappend, het san1ta1re gedeelte af van de rest van de wonmg. Deze
betonnen tussenmuren met 'béton brut'-afwerkmg lopen echter met door tot aan het plafond
en ZIJn dus deels open. Achter deze muren bevmdt z1ch een t01letrwmte en een 'natte cel'.
De to1letrwmte wordt van de natte cel gescheiden door een betonnen sche1dmgswand. Het
to1let wordt afgesloten met een enkele draaldeur m naaldhout, voorzien van een houten
staafJe als trekker. De natte cel bestaat u1t een douche, gevat tussen de betonnen
sche1dmgsmuur, de betonnen tussenwand en de betonnen achterwand m het westen. Tegen
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de tussenmuur hangt een eenvoudige lavabo met sp1egel. De vloer en de opstaande
omkastmg van de douchebak ZIJn afgewerkt met een houten beplanking in rode Noorse den.
Achter de slaapms voorz1et Lampens een kleine b1bhotheekrU1mte. Tegen de westeliJke wand
hangt Lampens v1er houten boekenplanken. Net als 1n het eerdere ontwerp van de
boekenplanken 1n de bibhotheek 1n Nazareth (Eke, 1970) heeft elke boekenplank een e1gen
start- en emdpunt waardoor het geheel speels overkomt. Ook h1er gebruikt Lampens metalen
staven als boekensteun. De staven gliJden 1n een gefreesde gleuf aan de onderZIJde van de
bovenliggende boekenplank.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelhngen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
2°

3°

4°

5°

6°

en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
Womng Van Wassenhave met mbegnp van de omliggende tum met tummuur en opnt
en met inbegnp van het vast meub1la1r en de cultuurgoederen zoals opgesomd 1n biJlage
vormen een herkenbaar en onlosmakeliJk geheel. Elke beheersdaad moet de
beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen respecteren en
ondersteunen. D1t vere1st een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de Impact op
het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht met wordt overschreden.
Bewaren gaat daarbiJ voor op vernieuwen. D1t veronderstelt vakkundig onderhoud en
conserverende Ingrepen;
de bescherming van de tum veronderstelt het behoud van de glooimgen van het terrem
als ook het globale, beboste en verwilderde karakter van de aanleg met een vanatle
aan loofbomen, heesters en klimplanten, het behoud van de betonnen muur, de opnt
en betonnen boordsteen;
met betrekking tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
bUltenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik en afwerking. De
architecturale e1genhe1d van de brutalistische architectuur, ZIJnde het gebruik van
gewapend beton met 'béton brut'-afwerkmg, dat door de architect spec1f1ek werd
gekozen omw1lle van ZIJn Uitzicht, kleur en textuur, d1ent gerespecteerd te worden en
herkenbaar te bliJven. Ook de WIJZe van het plaatsen van de dakbedekking waarbiJ de
roofmg tot op de rand van de muur loopt en daar wordt afgesneden, moet behouden
bliJven. Het behoud van de vormgeving en mvull1ng van de venster- en deuropeningen
staat voorop. Het behoud van de oorspronkeliJke beglazing gemet de voorkeur. Ind1en
behoud of herstel met meer mogeliJk 1s, d1ent vervangmg te gebeuren door dezelfde of
duurzamere matenalen en naar oorspronkeliJk model. HierbiJ d1ent onder meer extra
aandacht te worden besteed aan het Uitzicht, zowel aan het mteneur als exteneur, als
ook aan de kleur van de beglazing, de uitzonderliJke bevest1g1ngsw1JZe 1n het beton en
eventuele gevolgen voor de vochthuishouding. Het behoud van het oorspronkeliJke
schnJnwerk gemet de voorkeur. Ind1en behoud of herstel met meer mogeliJk IS, d1ent
vervangmg te gebeuren door dezelfde of duurzamere houtsoorten en naar
oorspronkeliJk model;
met betrekking tot het mteneur beoogt de bescherming het behoud van de open
planmdelmg als ook de mteneurafwerkmg en gebruikte matenalen zoals beschreven 1n
de erfgoedelementen en -kenmerken. Ook h1er d1ent de eigenheid van de brutalistische
architectuur, te z1en 1n onder meer de onbesch1lderde wanden van ruw Zichtbeton met
ged1chte centerpengaten, gerespecteerd te worden en herkenbaar en Zichtbaar te
bliJVen;
met betrekking tot het vaste meub1la1r beoogt de bescherming het behoud van de
betonnen eettafel, de keuken (aanrecht, maatkasten en betonnen afzUigkap), het
bureau, de kast achter het bureau, de slaapc1hnder, de boekenplanken en het samta1re
blok. Het vaste meubilair verdeelt door ZIJn vormgeving de open rUimte 1n aparte
kamers of 'ru1mtes': de dnehoek voor de keuken, het v1erkant voor de bureau en de
Cirkel voor de slaapru1mte. Ook het matenaalgebrUik Uitgevoerd 1n ruw Zichtbeton en
naaldhout waarbiJ de kenmerkende houtnerven en vlammotleven Zichtbaar ZIJn
gebleven, IS kenmerkend en moet herkenbaar en Zichtbaar bliJven. De meuw
toegevoegde wandkast tegen de oosteliJke wand van de carport en de meuwe kast
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7°

tegen de westeliJke wand rn de keuken behoren met tot het oorspronkeliJk urtgevoerde
ontwerp van Juliaan Lampens. ZIJ doet geen afbreuk aan de erfgoedwaarden. Het
behoud IS echter n1et vere1st en verWIJdenng of vervangrng rs mogeliJk;
de goederen opgenomen rn de liJst van cultuurgoederen drenen rn Womng Van
Wassenhave behouden te bliJven.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebrwker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de rnstandhoudrng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hursvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bllksemrnslag, diefstal, vandalisme, wrnd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regul1er onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beverllgrngsmaatregelen te nemen rn geval van
nood.

Art. 5. §1. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatrng
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2°
elke handelmg d1e een aanzienliJke WIJZiging van de landschapskenmerken (spontane
boom- en strurkopslag) tot gevolg heeft;
3°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
4°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructreve elementen;
5°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1storrsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de hrstonsche matenalen te rern1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
6°
het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de burtenmuren van constructies:
a)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van het dakvolume, de dakbedekking en
gootconstructles;
b)
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkrngslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van burtenschnJnwerken,
deuren, ramen, koepels, rnclus1ef de beglazrng, beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclusref n1euwe toevoegrngen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, pubiiCJte1tsrnnchtrngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezrngspublrc1te1t en met urtzondenng
van pubi1CJte1tsmnchtrngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur rs, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4 m 2 ;
7°
het Uitvoeren van de volgende omgevrngswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enrngen en le1d1ngen;
b)
het urtvoeren van graafwerken d1e de stabriltelt van de gebouwen en constructres
in gevaar kunnen brengen;
c)
het plaatsen of WIJZigen van afslurtrngen;
d)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
e)
het vellen of beschadrgen van bomen en stru1ken d1e opgenomen ZIJn rn het
beschermmgsbeslult of m een goedgekeurd beheersplan, en elke handelrng die
een WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de bomen en de stru1ken d1e
opgenomen ziJn m het beschermmgsbeslwt of m een goedgekeurd beheersplan
tot gevolg kan hebben;
f)
het aanleggen, WIJZigen of wtbre1den van verhardmgen;
g)
het WIJZigen van de aanleg en matenalltelt van het terras;
h)
het aanleggen van sport- en spelmfrastructuur of parkeerplaatsen;
1)
het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van de turn.
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§2. Voor de volgende handelingen aan het mteneur van het beschermde monument moet
een toelating worden aangevraagd:
1°
het Uitvoeren van destructief matenaaltechmsch onderzoek;
2°
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
3°
het Uitvoeren van werken d1e het wtz1cht of de mdellng van het mteneur WIJZigen;
4°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
5°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerk, beslag, hang- en sluitwerk, vaste meub1la1r en van de waardevolle
mteneurdecorat1e;
6°
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
7°
het beschilderen van onbesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
8°
het plaatsen of vernieuwen van techmsche voorz1enmgen, zoals verwarmmg,
kllmaatregelmg, elektnsche mstallat1e, geluidsmstallatle, samta1r, liften en
bevelllgmgsmstallatles, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor geen
destructieve mgrepen moeten gebeuren en/ of d1e geen storende VIsuele Impact hebben
op de erfgoedelementen en -kenmerken;
go
het Uitvoeren van werken aan en het verWIJderen van de cultuurgoederen d1e
opgenomen ZIJn m een beschermmgsbeslwt.
Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1llgmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
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