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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de architectenwoning van los Van Driessche in Gent (Sint-DenijsWestrem)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regermg, artikel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 20 oktober 2017 tot voorlopige beschermmg als
monument van de arch1tectenwonmg van Jos Van Dnessche m Gent (Smt-DeniJS-Westrem);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 6 november 2017 tot en met 5
december 2017 en waarvan de behandeling IS opgenomen m bijlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ziJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de arch1tectenwonmg van Jos Van Dnessche
aantoont;
Overwegende dat de arch1tectenwonmg van Jos Van Dnessche architecturale waarde bezit
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Jos Van Dnessche studeerde af aan het Gentse slnt-Lucasmst1tuut m 1954. De moderne
architectuur bevond z1ch m deze penode in een 1dent1teitscns1s. Het funct1onalist1sche
modernisme bood geen antwoord meer op alle vragen en werd door veel architecten als
beperkend of zelfs remmend ervaren, ook door Jas Van Dnessche.
Van Dnessche's zoektocht naar een persoonliJke architecturale vormentaal begon tiJdens ZIJn
stud1e en stage biJ Hermann Mattem m Kassei, d1e een optimale relatle tussen mens en
leefmilieu, tussen architectuur en landschap 'nastreefde.
Re1zen d1e hiJ als Jong architect ondernam naar Fmland en Denemarken brachten Van
Driessche m contact met de moderne Scandmav1sche architectuur. Het Scandmav1sche
modernisme, dat gekenmerkt wordt door de 1ntegrat1e van architectuur m het landschap, een
voorkeur voor het gebruik van warme en natuurliJke matenalen en aandacht voor ergonomie
en menseliJke schaal van Alvar Aalto, Arne Jacobsen en Jorn Utzon sloot perfect aan biJ ZIJn
mteressesfeer en werd gekoppeld aan zun persoonlijke belangstelling voor het werk van Frank
Lloyd Wnght, w1ens pnnc1pes van organ1sche architectuur onbewust tot u1tmg komen m het
werk van Van Dnessche.
Al deze mvloeden verwerkt de architect tot een markante, md1v1duele stiJl, zoals te z1en m
vroege werken als de wonmgen Dlerckx-SchnJvers, Anerel, Moerman en Flerackers.
In 1964 begon Jas Van Dnessche les te geven aan de Gentse Smt-Lucasschool. Met zun team
van JOnge medewerkers of m samenwerking met andere architecten en kunstenaars als Jean
Van den Bogaerde en V1c Temmerman nchtte hiJ z1ch m het begm van ZIJn carrière op
(mternatlonale) wedstn]dontwerpen. Tal van bekronmgen en eervolle vermeldmgen volgden,
wat ZIJn status als mvloedn]k figuur bmnen het architectenlandschap bevestigt.
ZIJn e1gen womng, m 1974 gebouwd in Slnt-Dem]s-Westrem, betekent een keerpunt m ZIJn
oeuvre en IS een referentie voor de werken d1e erop volgen. Het exteneur met ZIJn biJZondere
matenahte1t, m harmonie met en mn1g verweven met de tum en de biJZOndere rwmtewerkmg
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m het rnteneur geturgen van een archrtecturale matuntert, een beheerst werken met
harmanreuze verhoudrngen en een doorleefd toepassen van de archrtecturale pnncrpes urt de
voorgaande fase van ZIJn werk. De opmerkeliJke volumewerkrng m het exteneur en het
ereeren van een vloerende brnnenrurmte met brjzondere doorzrchten rn het rnteneur maken
van het pand een ware archrtecturale sculptuur, dre proefondervmdei1Jk van zolder tot kelder
en van rnteneur tot exteneur tot rn het detarl werd urtgedacht op maat van de bewoners.
Vertrekkend van de kwallterten van het bouwterrem realiseerde Jos Van Dnessche een
geborgen droomwereld, een meesterwerk urtgevoerd volgens de pnncrpes van de organrsche
archrtectuur, unrek rn Vlaanderen en gaaf bewaard tot ons gekomen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassrng van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artrkel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mer 2014 worden de volgende onroerende goederen defrnrtref beschermd als
monument:
de archrtectenwonrng van Jos Van Dnessche met appartement, studro, turn en turnmuur met
turnbergrng, Preter Pauwel Rubenslaan 18 en 18A, Gent (Smt-Denrjs-Westrem), bekend ten
kadaster:~ Gent, 25ste afdelmg, sectre B, perceel 298L2.
De defrnrtref beschermde onroerende goederen ZIJn aangedurd op het plan dat als biJlage biJ
drt beslurt wordt gevoegd.
De fotoregrstratre van de fysreke toestand van de defrnrtref beschermde goederen wordt als
bijlage biJ drt besluit gevoegd.
Art. 2. § 1. Het monument heeft archrtecturale waarde.
§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De wonmg rs rngeplant op een grosso modo rechthoekig bouwperceel op de hoek van de
Preter Pauwel Rubenslaan en de KortnJksesteenweg. Het bouwperceel rs drchtbegroerd.
Het parament urt Scheldesteen (veldovensteen) rn berge en brurne trnten, heeft kenmerkend
gnJs, urtpurlend voegwerk. De steen wordt gecombmeerd met beton, dat op enkele plaatsen
ZIChtbaar IS.
Het exteneur van de wonrng rs nret eenvoudrg leesbaar. Het geheel rs een complexe
aaneenschakeling en stapeling van sterk sculpturaal opgevatte, soms overkragende of van
nrssen voorzrene volumes van maxrmaal twee bouwlagen, vra aanslurtende terrassen en
trappartiJen met de turn verbonden en gevat onder een samenstel van lessenaarsdaken
(bedekt met leren) en platte daken, veelal urtgewerkt rn de vorm van dakterrassen.
Andere architecturale elementen, zoals biJVoorbeeld halfhoge brnnenmuren, lopen door van
binnen naar burten. Alle rurmtes op de benedenverdreprng staan ook m verbrndrng met de
turn. De rechthoekrge vensters met bewaard houten schnJnwerk ZIJn vaak m verdrepte nrssen
gezet of overlurfeld. De wonrng heeft een verhoogde begane grond en rs helemaal
onderkelderd, waarbiJ de kelder ook volledrg voorzren rs van natuurlijk licht, door
bovengrondse ramen rn het gevelvlak en door schum geplaatste bovenlichten in de turn.
De toegang tot het terrem bevrndt zrch aan de Preter Pauwel Rubenslaan, met links vooraan
een klem, onregelmatrg opgebouwd volume van één bouwlaag, met daann de tuinberging en
de bnevenbus, met erboven een bronskleunge plaat met opschnft 'ARCHITECT Jos VAN
DRIESSCHE'.
Het hoofdvolume van de wonrng heeft een onregelmatrg grondplan. In de lengtenchtrng
parallel aan de lengteas van het terrern, ZIJn rn het voorste blok aan de Preter Pauwel
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Rubenslaan de garage en de bergmg ondergebracht. De garage aan de lmkerkant, met
overkragend, blind, trapez1umvorm1g gevelvlak erboven, heeft een opnt m grote,
rechthoekige slabben natuursteen en een brede, honzontale poort bestaande u1t een
blauwgelakt stalen frame voorzien van glas en brede, verticale plankel) m teakhout. De
bergmg rechts, met verspnngende, sculpturaal Uitgewerkte gevel, telt één bouwlaag en heeft
een plat dak met een dakterras.
Een blauw gelakt, rechthoekig stalen hek met eenvoudige, verticale spijlen, aangebracht
tussen de tumberg1ng en de voorgevel, geeft aan de Imkerkant toegang tot een eerste
tumpad.
De aarde, afkomstig Uit de kelder en de fundenngen, werd aan de kant van de weg
opgeworpen als een wal en aangevuld met een muur m Scheldesteen met kenmerkend
voegwerk. Net als de wonmg IS de muur biJ Uitstek sculpturaal opgevat, met n~ssen,
Uitsprongen (onder meer als plantenbak Uitgewerkt) en hoogteverschillen. Enkele bomen
langs het tuinpad ZIJn gevat m nngen van baksteen.
Ook de noordgevel zelf 1s sculpturaal opgevat en ontwikkelt z1ch naar de tum met m- en
Uitsprongen, overkragmgen, plantenbakken, sokkels en muurtJes m metselwerk, terrassen
en trappartiJen. De e1genli]ke mgang van de wonmg bevmdt z1ch VriJ ver achteraan op het
terrem, onder een brede overkragmg en wordt door een dwarsmuur aan het z1cht onttrokken.
De rood gelakte voordeur, aan de Imkerkant geflankeerd door een breed, gevelhoog venster,
1s qua kleur complementair aan het blauw van garagepoort en tumhek.
Helemaal achteraan op het terrem, rechts achteraan aan de oostkant aansluitend op de
wonmg, bevindt z1ch de m dezelfde stiJl opgetrokken stud1o.
Vanaf de toegang tot het terrem aan de P1eter Pauwel Ru benslaan vertrekt aan de rechterkant
(zwdkant) een tweede tumpad, waarvan het begm aan straatZIJde gemarkeerd wordt door
een groep van dne cirkelvormige constructles m Scheldesteen van verschillende hoogte, twee
met bomen en één oorspronkelijk bedoeld als waterput. De twnmuur aan de west- en
zuidkant IS Uitgewerkt met veel nissen. In de ZUidwesthoek IS er één openmg m de muur.
Kenmerkend voor de ZUidgevel van de woning IS een 1ets grotere openheid, met meer
glaspartuen dan aan de noordkant. Ook h1er vertoont de gevel verspnngmgen, zowel m de
hoogte als m de diepte, naast overkragende delen, aansluitende plantenbakken en terrassen.
Een belangnJk element is de centraal gelegen vierkante pat1o met barbecue/tumhaard en
v1erkant VIJVertJe (momenteel plantenbak), waar de kmderkamers, de eethoek en de llvmg
op UitkiJken. Op de verdieping ZIJn de platte daken, gez1en de onentat1e, Uitgewerkt als
dakterrassen, zodat ook het appartement op de verd1epmg over een e1gen bu1tenru1mte
beschikt. Het appartement IS grotendeels beglaasd aan deze kant en voowen van een houten
pergola-achtige constructie.
De wonmg heeft een onregelmatig grondplan. Alle rUimtes staan met elkaar m verbindmg.
De nod1ge visuele afscheiding en pnvacy worden gecreeerd door sporadisch opgehangen
rolgordiJnen 1n para na pme (Araucana angustlfol1a) of door mass1eve meubelacht1ge obJecten
uit bepleisterde baksteen, natuursteen en beton.
Kenmerkend ZIJn verder verschillen m hoogte van de ru1mtes, waarbiJ de grootste hoogte m
de livmg bere1kt wordt (tot onder het dak) en de slaapkamers de laagste plafonds hebben.
Ook z1jn er verschillende n1veauversch1llen bmnen de wonmg, zoals tussen delen van de hvmg,
d1e ook voowen 1s van een mezzanme, wat eveneens voor biJZOndere doorzichten zorgt.
Het matenaal- en kleurgebruik 1s 1n de hele wonmg consistent, beperkt en harmonieus.
Terugkerende elementen voor de vloeren ZIJn VriJ ruwe, Witte Franse natuursteen (afkomstig
u1t een WIJnkelder), Moulmemteak en Zuld-Afnkaanse le1steen. Voor plafonds, wanden,
trappen en vast meub1la1r worden grenen, ceder, kurk, blauwe geglazuurde tegels en Witte,
ruwe beple1stenng gebru1kt. Een Congolese houtsoort en parana ptne d1enen voor schn]nwerk
en rolgordijnen voor de vensters (en ook als afscheiding tussen kamers). Het huis wordt
verwarmd door mlddel van vloerconvectoren, afgedekt met roosters m teak of m n1ssen langs
de ramen verwerkt.
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Van west naar oost, m de lengtenchtmg, volgen v1er functionele blokken elkaar op: de garage
annex bergruimte ten westen, gevolgd door het nachtgedeelte met twee kmderkamers met
e1gen san1ta1r en toegang tot de zuidgenchte pat1o en de ouderslaapkamer op twee n1veaus
met e1gen badkamer en ontbiJthoek ook met toegang tot de tum. De dne ruimtes worden aan
de noordkant verbonden door een gang. Deze gang heeft eveneens een smalle, moelliJk
zichtbare buitendeur aan de noordkant.
Het volgende blok telt twee bouwlagen en groepeert verschillende functies. Het gaat op de
benedenverdieping m totaal om VIJf ru1mtes d1e alle Uitgeven op de hall aan de noordgeveL
Ten oosten van de hall liggen het bureau van Jos Van Dnessche met ten zu1den ervan, lager
gelegen, een ru1mte d1e oorspronkeliJk m gebruik was als ontvangstsalon voor het
architectenbureau. In de zuidoosthoek van de hall bev1ndt z1ch het toilet, met ernaast een
trap naar de verd1epmg, met enerZIJds de mezzanme van de livmg boven het ontvangstsalon
aan zuidZIJde en aan de noordkant de ru1mtes van het architectenbureau, nu appartement.
Ten noordwesten sluit op de hall de keuken aan, d1e m de noordgevel voorzien 1s van een
bandraam en daardoor z1cht heeft op de toegang tot de wonmg. Ten zuiden slu1t op de hall
de livmg aan, met Uitzicht op de patio. Tussen keuken en livmg IS een eethoek voorz1en, met
vaste kastenwand en bar (wandsysteem Tecno).
Het VIJfde blok van de wonmg wordt gevormd door de kleme studio ten oosten.
Zoals eerder aangegeven IS de volledige womng onderkelderd. Ook m de kelder ZIJn
architecturale elementen terug te vmden met eenzelfde hoge graad van deta1llenng en
sculpturale u1twerkmg als m de rest van het hu1s.

Beschrijving van de verschillende rwmtes
Inkomhal
De brede, roodgelakte voordeur, geflankeerd door een breed, kamerhoog venster met een
fiJn, honzontaal gelamelleerd rolgordiJn m parana pme geeft toegang tot een ru1m opgevatte
hall met onregelmatig, rechthoekig grondplan.
De afwerkmg van de hall gebeurde overwegend met natuurliJke matenalen m warme tmten.
De vloer bestaat u1t dne zones: aan de voordeur een licht verd1ept, halfcirkelvormig gedeelte
met een kokosmat, gevolgd door een zone m gebroken w1tte natuursteen -een matenaal dat
doorloopt m de keuken, d1e ten westen aansluit op de hall - en tot slot een L-vorm1g deel m
brede planken Uit teakhout, het matenaal dat eveneens m de aansluitende ruimtes (het
bureau ten oosten en de l1vmg ten zu1den) als vloerbedekking gebruikt wordt. De noord- en
oostwand zun voorz1en van een ruwe, witte beple1stenng, de ovenge wanden ZIJn afgewerkt
met een verticale beplankmg m grenen. Het plafond IS afgewerkt met natuurkurk met een
fiJnkorrelige textuur. De verl1chtmg bestaat Uit plafondspots m zwart en mat z1lver van Erco.
In de oostwand van de hall bevmdt z1ch de doorgang naar het bureau, met als afsche1dmg
een rolgordun m fiJn, honzontaal gelamelleerd parana pme, aan de rechterkant geflankeerd
door het to1let, met opvallende, mass1eve, 10 cm d1kke deur met ruwe, w1tte afwerkmg.
Links aan de zu1dkant geeft de hall toegang tot de trap naar de mezzanme. De trap heeft
treden u1t w1tte natuursteen en stootborden voorzien van blauwe, geglazuurde tegels, gezet
m cement.
Bureau
Het bureau ligt ten oosten van de mkomhal. Het 1s een ru1mte met v1erkant grondplan, met
brede plankenvloer Uit teak en plafond u1t natuurkurk met fiJnkorrelige structuur. De wanden
van de ru1mte ZIJn n1et volledig vlak, maar worden op bepaalde punten verlevendigd door
haaks erop staande kamerhoge muren van beperkte breedte, waardoor mssen gecreeerd
worden. De wanden ZIJn overwegend afgewerkt met ruwe Witte bepleistering.
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De noordwand heeft aan de Imkerkant twee van d1e kamerhoge haakse muren, waarop rechts
een modulair wandsysteem aanslwt (merk Tecno), met verstelbare legplanken en een
gesloten kastje. De muurvlakken ter hoogte van het wandsysteem z1jn voorz1en van een
wandbetimmenng m grenen, zoals d1e ook m de hall voorkomt. Een deel van de muur 1s h1er
blauw geverfd.
Een breed venster, met houten schnJnwerk en rolgordiJn m parana pme aan de oostkant kiJkt

wt over het pad naar de mgang van de stud1o. Het venster heeft een brede vensterbank in
teak op z1thoqgte met ervoor, parallel ermee en even hoog en breed, een opengewerkt
sculpturaal opgevat Zitelement (of een legplank), voorz~en van een natuurstenen blad en een
ruwe, w1tte beple1stenng. D1t element slwt aan de Imkerkant op een dwarsmuw (zoals hoger
omschreven) aan. Het verwarmmgselement m deze ru1mte 1s tussen d1t Zitelement en de
vensterbank Ingewerkt.
Het bureau staat m open verbmdmg met een lager gelegen ru1mte ten zu1den ervan d1e
vroeger het ontvangstsalon van het architectenbureau was. Be1de ruimtes worden van elkaar
gescheiden door twee vaste, kubJstJsch vormgegeven afsche1dmgen. Het centrale element
h1er 1s aan de kant van het ontvangstsalon opengewerkt. Ter hoogte van deze afscheidende
elementen bevmdt z1ch een trap naar de kelder. Verder le1den v1er betonnen trapJes naar
beneden, naar het ontvangstsalon. Kenmerkend voor bJ]na alle trappen m de wonmg 1s dat
één (of meer) van de onderste treden steeds breder Js Uitgewerkt, wat steeds zorgt voor een
biJZonder sculpturaal effect. Ook biJ deze trap IS d1t het geval.
Voormalig ontvangstsalon van het architectenbureau
Het voormalige ontvangstsalon van het architectenbureau, ten zuiden van het bureau, heeft
een VIerkant grondplan. Het ligt lager dan de hv1ng en het bureau, waarmee het in verbmdmg
staat. De vloer IS Uitgevoerd m Vlerkante tegels Uit lelsteen (30 x 30 cm), het plafond m
natuurkurk (1dem bureau en hall). De muren ziJn voorz~en van een ruwe, witte beple1stenng.
Twee kamerhoge vensters met rolgordiJnen 1n parana pme kljken u1t op de tum ten zu1den.
In de oostwand bevmdt z1ch een deur naar de studio.
Livmg
De hvmg heeft een dubbele hoogte, een rechthoekig grondplan en wordt aan de zu1dkant
gedommeerd door een kamerhoge, sterk honzontaal geaccentueerde open haard. De haard
JS Uitgewerkt m baksteen en hout m combmatJe met een laag, aansluitend Zitelement met
ruwe w1tte beple1stenng. Een bijzonder detail IS dat 1n de haard ook plaats IS voor een
bakkersoven.
De llvmg kiJkt u1t op de pat1o aan de westkant, door m1ddel van een kamerbreed en
kamerhoog vert1caal onderverdeeld venster, waann ook de deur naar de pat1o IS verwerkt.
De hvmg wordt overspannen door een gebogen plafond met vriJ smalle latten m cederhout.
De vloer 1n brede planken teakhout vult het warme kleurenpalet aan. De wanden z1jn deels
afgewerkt met de ruwe, w1tte beple1stenng en deels voorz~en van verticale latjes in grenen.
De noordwand Js bovenaan afgewerkt met natuurkurk.
In de l1vmg komen dne VriJ omvangrijke vaste sokkels voor van verschillende hoogte, met
wanden voorzien van een ruwe, w1tte beple1stenng en met een blad 1n Witte natuursteen, dat
meer of mmder ruw kan z1jn afgewerkt. Ook de sche1dmg tussen de llvmg en de
ontvangstsaloh wordt door een dergelijk element gevormd.
De 'meubelsokkel' d1e de sche1dmg vormt tussen de llvmg en de eethoek Js voorz1en van
u1tspanngen. Ook de sokkel tussen llvmg en ontvangstsalon heeft een u1tspanng.
De arch1tect bepaalde ook de lichtpunten 1n de living. Het gaat enerZIJdS om een aantal spots
van het merk Erco d1e we ook elders m de wonmg terugvmden. BIJZOnder en opvallend ZIJn
de twee groepen van dne bolvormige hanglampen m Japans riJstpapier met verschillende
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diameters (Akan van Isamu Noguch1), d1e op verschillende hoogte m twee hoeken van de
livmg ZIJn opgehangen.
De livmg heeft ook een mezzan~ne, boven het ontvangstsalon van het architectenbureau met
dakterras aan de ZUidkant.
Eethoek
De eethoek vormt samen met de l1vmg een L-vorm en ligt er ten noorden van. Het lage
plafond 1s bedekt met natuurkurk met een fiJnkorrelig patroon. De vloerbedekking bestaat u1t
twee matenalen: teak, zoals m de l1vmg, onder de eettafel en een loopvlak m w1tte
natuursteen dat de verbmdmg vormt met de keuken. De sche1dmg tussen be1de wordt
gevormd door de hoger beschreven sokkel. De eethoek heeft een vaste tafel (verankerd m
de vloer) met rond, w1t marmeren blad. VriJ dicht boven de tafel hangt een luchter.
Achter de eettafel bevmdt z1ch de bar m een n~s, afgescheiden van de eethoek door een vaste
toog (zelfde vormgevmg als de sokkels) met blad met verspnngende hoogte. Het barmeubel
zelf 1s van hetzelfde wandsysteem als d1t m het bureau (Tecno).
In de wand tegenover de bar IS een open mgebouwde kast gemaakt m grenen.
Keuken
De keuken heeft een VriJ laag plafond m hetzelfde type kurk dat ook elders in de wonmg
gebruikt wordt en een vloer Uit w1tte natuursteen. Er ZIJn geen kasten, maar open vakken
met wanden Uit baksteen,/ afgewerkt met de ruwe w1tte beple1stenng en voorz1en van
legplanken. Het werkblad bestaat u1t bru1ne geglazuurde tegels van kle1n formaat. De
dampkap met houten bekledmg 1s een e1gen ontwerp. Achter het kookvuur, aan de kant van
de eethoek, is het keukenblok lager. De keuken staat aan de oostkant m een open verbmding
met de hall.
Nachtgedeelte
Op de keuken slu1ten ten westen een kle1ne bergruimte en een gang aan, d1e de dne
slaapkamers met elkaar verbmden. Plafonds m deze ru1mtes bestaan u1t natuurkurk of hebben
een vlakke, w1tte afwerkmg. Ook h1er geen deuren, alleen de rolgordiJnen m parana pme, d1e
ook elders m de wonmg terugkomen. Be1de kmderkamers hebben een v1erkant grondplan,
geven u1t op de patio en ZIJn voorz1en van een e1gen san~ta1re cel met een lavabo m een blad
met blauw geglazuurde tegels en een toilet.
Het slaapgedeelte voor de ouders 1s rUim opgevat en heeft een bijzondere ru1mtewerkmg.
Het bed met nachtkastJe IS m fe1te een vaste structuur, waarop matrassen worden gelegd.
Het bed staat op een verd1epmg, d1e enkele treden hoger gelegen 1s dan de kleedruimte met
ontbl]thoek, d1e Uitgeeft op de twn. De entbuthoek slwt aan op een rwme badkamer met
blauwe betegeling, waarvan het bad/douche/tolletgedeelte e1geni1Jk als één grote, un~eke,
kub1st1sche sculptuur 1s opgevat.
Appartement
Het appartement, de vroegere arch1tectenstud1o, strekt z1ch wt op de verd1ep1ng over de
volled1ge noordkant van de wonmg, met aansluitende dakterrassen op het zu1den. Het heeft
een e1gen toegang Vla een trap m de garage. Het kleurenpalet 1s h1er 1ets koeler dan m de
wonmg zelf: Witgeschilderde plafonds (aan de noordkant komt eveneens een houten
beplanking voor) en gebroken w1tte natuursteen.
In het westen ligt de liv1ng met open keuken, van elkaar gescheiden door een sculpturaal
opgezette wand. Tussen livmg en keuken bevmdt ZICh de eethoek. Het plafond vertoont een
n1veauversch1l: de noordkant is hoger dan de zuidkant. Een opvallend element m deze ru1mte
verder IS de deels Zichtbare dakstructuur, een expressieve, repet1t1eve reeks van kort biJ
elkaar geplaatste Witgeschilderde houten elementen, d1e over de volledige lengte van de
ru1mte lopen. Een smalle lichtstrook zorgt voor lichtmval Uit het noorden..
Een breed venster met deurvenster op het zu1den geeft toegang tot twee met elkaar
verbonden dakterrassen (met n1veauversch1l) aan de zuidkant. Voor het venster is een bijna
Pagma 6 van 10

kamerbrede vensterbank voorzien, met bergruimte eronder. In de zuidwesthoek van de
kamer slUit deze vensterbank aan op een groep van w1tbeple1sterde sokkels van verschillende
hoogte.
De keuken 1s op dezelfde man1er Uitgewerkt als de keuken beneden, met d1t verschil dat m
de open vakken stalen rolkasten geplaatst ZIJn. Het werkblad 1s van blauwe hardsteen.
Het appartement omvat verder slaapkamers en een badkamer, d1e ook weer sculpturaal 1s
opgevat, ZIJ het mmder Uitgesproken. LichtgriJZe natuursteen en be1ge keramische tegels
worden h1er gecombmeerd met rookkleung spiegelglas en een houten plafond.
Vroeger stond de voormalige architectenbureau ook in verbmdmg met de rest van de wonmg
v1a de mezzanme boven het ontvangstsalon. Een biJZonder element m deze zone 1s de bar
van het architectenbureau: opn1euw een hoog en breed, sculpturaal element 1n de ru1mte met
verschillende mssen en mveauversch1llen, dat momenteel als opbergruimte d1enst doet.
StudiO
De studio 1s een afzonderliJke ent1te1t ten oosten van de wonmg, met e1gen voordeur en stukJe
tum. De studio 1s compact en functioneel opgevat, met een ruwere afwerking: het metselwerk
met u1tpu1lend voegwerk wordt h1er ook m het mteneur doorgetrokken en gecombmeerd met
een ruwe w1tte béple1stenng en hout. Ook h1er staan alle ru1mtes met elkaar m verbmdmg en
ZIJn sculpturaal opgevatte scheidingswanden voorZien, net als èen mezzamne en een vaste,
ronde eettafel.
Tuin
De wonmg staat centraal op het perceel Ingeplant tussen bestaande volwassen grove dennen
(Pmus sylvestns). De tum IS geheel, ommuurd met halfsteense verspnngende en overhoekse
muren met hoogtes van 160 cm tot 200 cm en ond1epe mssen. De tum IS verder
gestructureerd door plantenbakken met vanerende diameters van 120 cm tot 350 cm en
hoogten van 30 cm tot 140 cm in het voor de wonmg typische metselwerk.
De tumpaden ZIJn uitgevoerd m dezelfde veldovensteen met vanerende breedten van 80 cm
tot 150 cm. De tumpaden vormen een rondweg en verbmden ru1mere plankieren m
veldovensteen d1e her en der aansluiten biJ de gevels en tummuren.
Tussen de ranke, opgaande stammen van de oude grove dennen en spontaan gegroe1de ruwe
berken (Betula pendula), JOnge zomereiken (Quercus robur) en een paar doorgeschoten fiJne
sparren (Ptcea abtes), ontvouwt Zich op de volle grond langs de tumpaden en plankleren en
m de plantenbakken de 'ontworpen en aangeplante w1lde tum' met typ1sche plantenkeuze uit
de Jaren 1970 van Jas van Dnessche: Witte sneeuwbes (Symphoncarpus a/bus var.
!aevtgatus), Pont1sche rododendron (Rhododendron ponttcum), Pontische azalea
(Rhododendron /uteum) en schermvormige hortensla (Hydrangea macrophyl/a 'Taube'),
rnahomestruik (Mahonta aqwfo!tum), trosrozen (Rosa 'L1ll Marleen'? (Kordes 1959)). De
aangeplante en spontaan gegroeide mannetjesvarens (Dryoptens ftlix-mas) en WijfJesvarens
(Athynum ftltx-femma), de spontane boshyacmten (Endymion non-scnpta), de aangeplante
lelletJes-der-dalen (Coval!ana ma]alts), de ooievaarsbek (Geranium maccrorrh1zum),
hemelsleutel (Sedum spectabile) de spontane breedbladige wespenorchis (Eptpactis
he!ebonne) en de alom aanwez1ge grootbladige kl1mop (Hedera he!tx 'H1bermca') versterken
het Wilde u1tz1cht van de tum.
In de tum staan ook tumlampen opgesteld naar e1gen ontwerp. De tuinlampen bestaan u1t
twee armaturen met een d1e naadloos op een geliJkZIJdig stalen L-prof1el van gennge hoogte
gelast ZIJn. De stalen deksels van de twee armaturen z1jn even hoog als het L-prof1el breed
1s. L-prof1el en deksels ZIJn lichtblauw geschilderd. Elk deksel omvat voor 1/5 een
roestvriJstalen Vlerkante bu1s d1e op haar beurt de lichtbron m een grotendeels verzonken
kubus m de melkwit glas met zwarte randen bedekt. De twee armaturen ZIJn naast elkaar
met een dekselhoogte verschil op het L-prof1el gelast.
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Art.3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:

De beschermmg beoogt het behoud van de arch1tectenwonmg van Jas Van Dnessche, met
mbegnp van het appartement, de studio, de tUin en de tummuur met tumbergmg. Vermits
het hier gaat om een totaalontwerp voor de architect, dat met veel aandacht tot In het detail
ontworpen IS en waar een biJZonder belang gehecht wordt aan de gekozen matenalen en
kleurstellingen, staat het behoud hiervan centraal. Een biJzonder aspect van het exteneur is
het metselwerk met uitpuilende voegen. Dit unieke kenmerk van de wonmg dient steeds
bewaard te worden.
Het mteneur IS ontworpen als één doorlopende ruimte, m pnnc1pe zonder bmnendeuren. Met
name In de zone met de woonvertrekken (hall, bureau, voormalige ontvangstsalon, IIvmg,
mezzanme, eethoek, keuken) dient dit open karakter behouden te bliJVen. De bestaande
architecturale scheidmgselementen tussen de ruimtes en de vaste sokkels m het Inteneur
mogen niet gewiJZigd worden, vermits ze deel uitmaken van het oorspronkeliJke concept en
op weloverwogen manier door de architect voor een welbepaalde plaats ontworpen ZIJn. Dit
geldt eveneens voor de veriichtmgselementen Uit de sene Akan van Isamu Noguchi die op
een welbepaalde plaats In de IIvmg ZIJn opgehangen en deel Uitmaken van het architecturale
concept.
De wonmg heeft steeds een evolutie gekend, aangepast aan de noden van de architect en
ZIJn gezm. Het appartement, vroeger de architectenstudio, IS nu afgescheiden, maar kan m
de toekomst terug biJ de rest van de wonmg gevoegd worden. Het oorspronkeliJke meer open
karakter van zowel het appartement als de kelder kan desgewenst worden hersteld.
Vermits het pand door de architect gezien wordt als een work m progress en er ontwerpen
van ZIJn hand bestaan om bepaalde elementen te voltooien of nog een afwerking m een ander
matenaal te voorzien, IS dit mogeliJk, evenwel mits toestemming van Onroerend Erfgoed waar
nodig. Eveneens IS het mogeliJk om bepaalde elementen die nu In opslag ZIJn In de wonmg
zelf, als het barmeubel en de legplanken van de vaste kast aan de eethoek, terug te plaatsen.
BelangriJk biJ het architecturale concept van zowel wonmg als tum IS de mteract1e met de
natuur. De verwenng en de patine van het architecturale matenaal die hierdoor veroorzaakt
worden, maken deel Uit van het architecturale concept. Dit aspect verdient de nodige
aandacht biJ het beheer van de woning.
De beheersdoelstellingen van de tUin ZIJn erop gencht om de wonmg In ZIJn groene canyon
van grove dennen te bewaren en het aspect van de 'wilde tum' met ZIJn ordenende
architecturale tuinelementen als tuinmuren en plantenbakken, paden en plankreren en met
de plantenkeuze van Jas Van Dnessche 1n stand te houden.

1°

2°

3°

4°

Bij restauratie-, onderhouds- en beheerswerkzaamheden en -handelingen aan de
wonmg, de tummuren, tumbakken, paden en plankieren en de tum zelf moeten de
mtussen volwassen grove dennen, hun wortelzones, stammen en krumen, geVriJWaard
worden van Ingrepen die hun voortbestaan bedreigen en/ of verkorten.
De volwassen grove dennen mogen geen vormsnoei of wortelsnoei ondergaan. Indien
een boom een aantoonbaar gevaar oplevert voor de wonmg, de tuin of tumelementen,
moet hiJ zonder schade aan de wonmg, de tuinelementen of de tum aan te brengen
geveld en afgevoerd worden.
Uit respect voor de typische plantenkeuze van architect Jas Van Dnessche mogen geen
andere dan de aanwezige plantensoorten gebruikt worden voor aanvulling of
vervangmg.
Zaailingen moeten systematisch weggenomen worden omdat ZIJ een potentiele
bedreiging vormen voor de wonmg, de tuinelementen en de tUin zelf.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme,· wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. §1. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
2°
3°
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 aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bUltenmuren van constructies:
a) het verwuderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of wiJZigen van bUitenschnJnwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, mclus1ef de al dan met figuratieve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publ1c1te1tsmnchtmgen of
f)
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublicite1t en met u1tzondenng van
publie~te1tsmnchtmgen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte met meer bedraagt dan

4 m2 ;
5°

het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- of ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken d1e opgenomen ZIJn m het
beschermingsbesiUit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling d1e een
WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de bomen en de struiken d1e
opgenomen ZIJn m het beschermmgsbeslu1t of meen goedgekeurd beheersplan tot
gevolg kan hebben;
e) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg of het u1tbre1den van bestaande
verhardmgen;
f) het plaatsen of WIJZigen van straatmeub1la1r, met u1tzondenng van n1et-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld 1n art1kel 65 van het
KonmkliJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
h) het structureel en fundamenteel Wijzigen van de aanleg van de tu1n;
1)
het WIJZingen of verWIJderen van de door de architect ontworpen
verlicht1ngselementen m de tum;
J) het WIJZigen of verWIJderen van de door de architect ontworpen vaste architecturale
elementen m de tum, als onder meer de cirkels Uit baksteen rond bepaalde bomen,
de waterput en de VIJVer;
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k)

het WIJZigen of verwuderen van terrassen, met mbegrip van dakterrassen.

In het eerste lid wordt verstaan onder aard- en nagelvast: duurzaam met de grond, of met
gebouwen of constructies veremgd.
§2. De volgende handelmgen aan of m het mteneur van het beschermde monument kunnen
met worden aangevat zonder toelatmg:
1o
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
2°
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1mgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschrunwerken, mclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng, beslag,
hang- en slUitwerk, en van de waardevolle 1nteneurdecorat1e;
5°
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
6°
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren of
kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.
§3. Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1llgmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 3 FEB. 2018
De Vlaamse mimster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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