Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van elektriciteitscabine Prinsenhof in Gent

Provmc1e: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Gent, 15de afdelmg, sect1e F
Ob]ectnummer: 4.01/44021/1454.1

Dossiernummer: 4.001/44021/132.1

OmschriJVIng:
Elektne~te1tscabine

Pnnsenhof, Pnnsenhof

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

1 5 JUNI 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands 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. Bele1dsdome1n Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 18 apnl 2018. Het departement noch de agentschappen brachten
adv1es u1t over de bescherming van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van
het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mmisteneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdome1n Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 18 apnl 2018. Het departement noch de agentschappen brachten
adv1es Uit over de bescherming van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van
het Onroerenderfgoeddecreet ziJn de advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1. 3. Bele1dsdome1n Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 18 apnl 2018. Het departement noch de agentschappen brachten
adv1es Uit over de bescherming van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van
het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Gent

Het advies werd gevraagd op 18 apnl 2018.
Stad Gent
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 24 me1 2018 een gunstig advles Uit
over deze beschermmg. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er of het beschermmgsbeslu1t.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 18 apnl 2018.
De VCOE bracht op 17 me1 2018 een voorwaardeliJk gunstig adv1es Uit over de bescherming
van het onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
De comm1ss1e vraagt het InhoudeliJk doss1er nader u1t te werken wat de typologische
gesch1eden1s van elektnc1te1tscabmes en de vergeliJking met andere beschermde
elektne~te1tscabmes betreft.
Antwoord: Het mhoudeiiJk doss1er bevat al volgende almea's: "De elektncttettscabme
Pnnsenhof kadert ook m een typologische geschiedenis. Elektricttettscabmes worden
(m Belgte vanaf circa 191"1) gebrwkt om hoÇJgspanpmg om te zetten naar /aagspannmg
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en zo elektriciteit te dtstnbueren. De archttectuur dte htervoor gehanteerd wordt,
bestaat enerzuds uit standaardontwerpen van de elektriCitettsmaatschappl]en.
Anderzuds zun er ook van in het begin pogmgen geweest om deze gebouwtjes aan te
passen aan hun context. In htstonsche steden ts er biJVOorbeeld een lange tradttie om
deze gebouwtjes een wtgesproken htstonserende vormgevmg te geven of om ze te doen
verdwunen in hun omgevmg door aan te sluiten op de bestaande (woon)archttectuur
qua matenaal en gabarit. De elektncttettscabine van Van Hee behoort tot deze laatste
tendens, maar op een heel kwalttatteve manier. De elektnctteitscabme Prinsenhof ts
bovendten één van de laatste realtsat/es van de Elektricttetts-, Gas- en Waterdtensten
(E.G. W.). Dat ztj aandacht besteedden aan hun archttectuur blukt ook wt hun
propagandacentrum en admmistratief complex aan het Graaf van Vlaanderenplein 36
(1954-1960) dat werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck tn een
classictstisch moderntsme.
Dertten elektncitettscabmes m Vlaanderen werden al beschermd als monument waarvan
zes als onderdeel van een groter geheel zoals een park of een mtlitalr, mdustneel of
religteus geheel. Van de zeven ovenge zun er twee te typeren als oorlogserfgoed (uit
de Eerste Wereldoorlog) en die luken bovendten eerder elektnciteitscentrales dan
elektncttettscabmes. Vter dateren wt het interbellum en ztjn gelegen in landeltjke gebted
m West-Vlaanderen en Limburg. Slechts één elektricttettscabme in stedelijke context
werd al beschermd als monument, met name een modernisttsch ontwerp van Jan-Aibert
De Bandt uit de jaren 1930 tn Gent (samen met een reeks onderstattons in Gent van
dezelfde ontwerper)."
Deze laatste almea bevat al een Uitputtende vergeliJking met de dert1en andere als
monument beschermde elektr1C1te1tscabmes 1n Vlaanderen. Een grondigere vergelijking
met de elektr1C1te1tscabmes d1e opgenomen ZIJn 1n de mventaris van het bouwkundig
erfgoed, zoals de comm1ss1e vraagt, 1s wem1g zmvol omdat geen enkele daarvan dateert
u1t het laatste kwart van de 20ste eeuw, zoals de elektr1C1te1tscabme Prinsenhof. Om d1e
reden wordt n1et mgegaan op deze voorwaarde.
De comm1ss1e vraagt de stedenbouwkundige waarde toe te kennen en deze verder u1t te
werken 1n het doss1er.
Antwoord: De commissie mot1veert deze voorwaarde door op te merken dat "het pand
waarde heeft door de geslaagde mpassing tn de straat en m de wijk" en dat het "tn die
zm tevens een voorbeeld is van 'mteqrattearchitectuur' en een uiting van de toenmaltge
hernteuwde aandacht voor bmnenstedelitke archttectuur." Deze waardeoordelen ZIJn
JUist maar worden al behandeld onder de architecturale waarde: "Haar oeuvre sluit aan
btj het postmodernisme tn het herwaarderen van de htstonsche stad" en "Typtsche
kenmerken van haar archttectuur, dte ook aanweztg zijn in de woning Derks-Lowte, ZIJn
( ) het geslaagde evenwtcht tussen architecturale autonomte en contextuele mteqratte
(door respectteveluk de symmetne en grote blmde muurvlakken enerziJds en de
topgevel, bepleistering en gevelopenmgen anderzijds)." De stedenbouwkundige waarde
wordt als volgt gedefm1eerd: "de mate waann het erfgoed een rol speelt tn de planmatig
mgenchte, bebouwde rwmte, mclustef de wtsselwerkmg tussen open en bebouwde
ruimte en de samenhang tussen de verschtllende schaalntveaus." Dat biJ een ontwerp
rekenmg gehouden werd met de omgevmg IS onvoldoende om -een stedenbouwkundige
waarde toe te kennen, aangezien d1t 1n min of meerdere mate opgaat voor VriJWel alle
architectuur. Om d1e reden wordt niet mgegaan op deze voorwaarde.
De comm1ss1e vraagt de Industrieel-archeologische waarde te onderzoeken.
Antwoord: Het InhoudeliJk doss1er (1.3. BeschriJVIng) bevat volgende beschriJVIng
"Oorspronkelijk stonden bovenaan de mstallatte voor hoogspannmg en beneden dte voor
laagspannmg maar de ruimte boven staat anno 2018 leeg". Deze beschriJVIng werd n1et
hernomen biJ art1kel 2 van het beschermmgsbesiUit omdat de mdustr~eel-archeologlsche
waarde van de mstallat1e te beperkt 1s om een beschermmg te verantwoorden (een
standaardinstallatie van recente datum).
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Verder merkt de comm1ss1e nog op dat 1n art1kel 5 "het vellen of beschadigen van bomen en
struiken die opgenomen zun in het beschermmgsbeslwt" opgenomen 1s als toelatmgspl1cht1ge
handelmg, terWIJl art1kel 2 geen melding maakt van de vroegere aanwez1ge lindeboom.
Antwoord: Deze opmerking 1s terecht en om d1e reden wordt de betreffende
toelatmgsplicht1ge handeling 1n art1kel 5, 5°, c) als volgt geherformuleerd: "het
terugplaatsen van een lindeboom naast de trap op de voorkoer~ en nadien het vellen of
beschadigen van die boom~ en elke handeling die een WIJZigmg van de groeiplaats en
groeiVorm van die boom tot gevolg kan hebben"
Conclusie: het adv1es heeft invloed op het beschermmgsbeslu1t.
Het beschermmgsbesiUit werd als volgt aangepast:
Artikel 5, 5°, c) werd geherformuleerd als volgt: "het terugplaatsen van een lindeboom
naast de trap op de voorkoer~ en nadien het vellen of beschadigen van die boom~ en elke
handelmg die een wijziging van de groeiplaats en groeiVorm van die boom tot gevolg kan
hebben"
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