Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke in Gent

Provincie: Oost- Vlaanderen
Gemeente: Gent, 4de afdeling, sectie D
Dossiernummer: 4.001/44021/127.1

Objectnummer: 4.01/44021/1449.1

Omschrijving:
Voormalige porseleinwinkel Vanhoecke, Brusselsepoortstraat 61

Mij bekend orn gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel I-

9 MAART 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Belerdsdomern Omgevrng
Het advres werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van
het onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.
Conclusre: Het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudeluk dossrer en het mrnrsteneel beslurt.
1.1.2. Belerdsdomern Mobrlrtert en Openbare Werken
Het advres werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van
het onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunst1g.
Conclusre: Het advres heeft geen rnvloed op het inhoudeliJk dossrer en het mrnrsteneel beslurt.
1.1.3. Belerdsdomern Landbouw en Vrssem
Het advres werd gevraagd op 13 december 2017.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van
het onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zun de
advrezen gunstrg.
Conclusre: Het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudei!Jk dossrer en het mrnrsteneel beslurt.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Gent

Het adv1es werd gevraagd op 13 december 2017.
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent bracht geen advres urt over
deze beschermrng. In urtvoenng van artrkel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet rs het
adv1es gunst1g.
Op 9 Januan 2018 ontvrng het agentschap
dat de advresvraag nret tr]drg kon worden
Burgemeester en Schepenen omwrlle van
desalnrettemrn pos1t1ef. Er werden geen
beschermrngsdossrer.

Onroerend Erfgoed de meldrng van de Stad Gent
geagendeerd op de agenda van het college van
het kerstreces. Het adv1es van de stad Gent rs
biJkomende opmerkrngen geformuleerd op het

Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het rnhoudeiiJk doss1er en het beschermrngsbeslu1t.

Pagrna 2 van 4

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 13 december 2017.
De VCOE bracht op 18 Januan 2018 een gunstig advJes Uit over de beschermmg van het
onroerend goed. Het advJes maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
Art1kel 1 van het mm1steneel beslult legt de beschermmg van de 'voormalige porselemwmkel
Vanhoecke, woonwmkelhu1s met betegelde voorgevel' als monument vast en verWIJSt naar het
afbakenmgsplan, de fotoreg1strat1e en de liJSt met cultuurgoederen d1e als biJlagen biJ het
beschermmgsbesiUJt werden gevoegd. Met betrekkmg tot d1t art1kel 1, benadrukt de commiSSie
dat de gevel van de voormalige porselemwmkel één van de meest JconJsche pubiiCJtaJre gevels
m keramiektegels m Vlaanderen 1s. Reeds biJ de eerste mventansat1e van Gent werd de gevel
opgenomen en als waardevol aangemerkt. De commiSSie kan aldus de voorlopige beschermmg
ondersteunen. De commiSSie stelt tevens dat het pos1t1ef IS dat de elf bewaarde
tegel(fragmenten) van het tegelensemble als cultuurgoederen worden beschermd .

•

Art1kel 2 van het mm1steneel beslult verWIJSt naar de h1stonsche en art1st1eke waarde d1e de
beschermmg als monument verantwoorden en beschn]ft de aanwez1ge erfgoedkenmerken en
-elementen. Met betrekkmg tot d1t art1kel 2 vmdt de commJssJe het pos1t1ef dat een u1tgebre1de
en gedetailleerde beschn]vmg van het tegelensemble wordt opgenomen.
De beheersvisJe voor het beschermde monument 1s opgenomen m art1kel 3 van het mm1steneel
besluit. De commiSSie kan de beheersdoelstellmgen ondersteunen, m het biJZonder de
doelstellingen met betrekkmg tot de waardevolle gevelbetegehng. De comm1ss1e beaamt dat m
geval van restauratie, zoveel mogeliJk van het oorspronkeliJke keramische matenaal d1ent te
worden hergebruikt.
De toelatmgspllchtJge handelingen voor het beschermde monument ZIJn opgenomen m art1kel
5 van het mm1steneel besluit. De comm1ss1e formuleert hierbiJ geen bemerkmgen.
De commiSSie beslult met een algemene bemerkmg waann ZIJ erop WIJSt dat d1t soort
(publicitaire) tegelgevels vroeger meer voorkwamen. Er waren verschillende bedn]ven d1e d1t
soort gevels en ook mteneurs 'op bestellmg' maakten, onder meer Ma1son Helman Brussel,
Céram1que d'Hem1xem, S.A. de Céram1ques d'Hasselt. De commiSSie meent dat het
mteressanter zou ZIJn om een vergeliJkend onderzoek rond tegelgevels op te maken, op bas1s
waarvan een globaal beschermmgsdoss1er- m plaats van telkens mdJVJduele beschermmgen kan worden voorgedragen.

Deze suggestte voor het opstarten van een vergeliJkend onderzoek rond tegelgevels
werd geregtstreerd als potentieel onderwerp voor verder onderzoek binnen de werkmg
van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Conclusie: Het advJes heeft geen mvloed op het mhoudell]k doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.4.

Schrapping van de cultuurgoederen tijdens de adviesperiode voorafgaand aan
de voorlopige bescherming

TiJdens de adviespenode voorafgaand aan de voorlopige beschermmg werd, omw11le van het
streven naar een zmvol gebruik van het mstrument "cultuurgoederen" besloten om de
preventlef gedemonteerde tegels en tegelfragmenten n1et afzonderliJk te beschermen als
cultuurgoederen. De tegels en tegelfragmenten maken desaln1ettemm mtegrerend deel u1t van
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de beschermmg. De ontbrekende tegels vormen storende lacunes m het tegelensemble d1e een
negat1eve mvloed hebben op de erfgoedwaarde en de leesbaarheld van het geheel. Zoals ook
wordt aangegeven m de beheersdoelstellingen voor d1t monument (art1kel 3 van het
mm1steneel beslwt) dient het ongmele keram1sche matenaal zoveel mogeliJk hergebrwkt te
worden biJ een restauratie van de gevelbetegelmg. Met machtnemmg van deze
beheersdoelstelling 1s een beschermmg van de tegels en tegelfragmenten als cultuurgoed n1et
ZinVOl.
Behandelmg van de WIJZigmgen:
In het mhoudeliJk doss1er werd de beschriJVIng van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken aangevuld met de beschriJVIng en lokalisatie van de gedemonteerde
tegels en tegelfragmenten. De tekst werd grotendeels overgenomen u1t de BIJlage 3.
Cultuurgoederen.
In het bescherm1ngsbeslu1t werden de verWIJZingen naar de cultuurgoederen geschrapt,
samen met de BIJlage 3. Cultuurgoederen.
In het beschermmgsbeslu1t werd m art1kel 2 een korte vermeldmg van de tegels en
tegelfragmenten opgenomen.
Als gevolg van de aanpassmg met betrekkmg tot de cultuurgoederen werden zowel m
het mhoudeliJk doss1er, het mm1ster1eel beslult als m de biJlagen enkele admm1strat1eve
aanpassmgen gemaakt, voornameliJk met betrekkmg tot de nummenng van
(tussen)t1tels en de 1ndelmg. In het mm1ster1eel beslult werden aanpassmgen gemaakt
m de art1st1eke waarde en art1kel 3 met betrekkmg tot de storende lacunes d1e door
deze ontbrekende tegels worden gevormd.

l.S.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen
beschermmgsbeslu 1t.

hebben

geen

mvloed

op

het

mhoudeiiJk

doss1er en

het

De gewiJZigde v1s1e op het beschermen van de preventlef gedemonteerde tegels en
als cultuurgoederen heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:

tege~fragmenten

In het mhoudeiiJk doss1er werd de beschriJVIng van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken aangevuld met de beschn]vmg en lokal1sat1e van de gedemonteerde
tegels en tegelfragmenten. De tekst werd grotendeels overgenomen u1t de BIJlage 3.
Cultuurgoederen.
In het beschermmgsbeslu1t werden de verWIJZingen naar de cultuurgoederen geschrapt,
samen met de BIJlage 3. Cultuurgoederen.
In het beschermmgsbeslwt werd m art1kel 2 een korte vermeldmg van de tegels en
tegelfragmenten opgenomen.
Als gevolg van de aanpassmg met betrekkmg tot de cultuurgoederen werden zowel m
het mhoudeiiJk doss1er, het mm1ster1eel beslult als m de biJlagen enkele admm1strat1eve
aanpassmgen gemaakt, voornameluk met betrekkmg tot de nummenng van
(tussen)t1tels en de mdellng. In het mm1ster~eel beslult werden aanpassmgen gemaakt
m de art1st1eke waarde en art1kel 3 met betrekkmg tot de storende lacunes d1e door
deze ontbrekende tegels worden gevormd.
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