Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van Woning De Somviele in Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Gent, 25ste afdeling, sectie B
Dossiernummer: 4 .001/44021/130.1

Objectnummer: 4.01/44021/1452.1

Omschrijving:
Woning De Somviele, Oudeheerweg

a

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

Brussel,

2 7 JUNI 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. Bele1dsdomem Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 28 maart 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advles 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 mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob111te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 28 maart 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 gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het min1steneel beslu1t.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 28 maart 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 gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Gent

Het advles werd gevraagd op 28 maart 2018.
Gemeente Gent
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 19 apnl 2018 een gunst1g adv1es u1t
over deze bescherming. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 28 maart 2018.
De VCOE bracht op 23 apnl 2018 een voorwaardeliJk gunstig advles u1t over de bescherming
van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.

Pag1na 2 van 4

Behandeling van het adv1es:
Met betrekking tot artikel 1 van het mimsteneel beslult merkt de comm1ss1e op dat de
bescherming kadert bmnen het bele1dsthema van de hennventansat1e van naoorlogse
architectuur 1n Gent. Een nota omtrent de selectie bmnen d1t bele1dsthema zou aan de
comm1ss1e worden overgemaakt, maar werd tot op heden n1et ontvangen. De comm1ss1e WIJSt
er echter wel op dat 1n het InhoudeliJk doss1er de selectie en afweging van Wonmg De Somv1ele
wordt gekaderd en gemotiveerd. Hierdoor bevestigt ze dat een weloverwogen keuze gemaakt
kon worden voor de bescherming van Woning De Somv1ele als Grootaerts voornaamste
real1sat1e. De commissie v1ndt het pos1t1ef dat dankziJ deze mventansat1ecampagne verder
onderzoek 1s gebeurd naar het oeuvre en de architectuurpraktiJk van Dan Grootaert.
Antwoord:
De beschermmgskalender en de selectie van het pakket naoorlogse architectuur m Gent
werden toegelicht door het agentschap op de commissievergadenng van 22 maart 2018.
De VCOE werd op dat moment op de hoogte gebracht van de selectie, de dossiers m
opmaak en de doss1ers d1e later dit }aar Zijn gepland. Het bezorgen van een nota /Ijkt
aldus met langer wenselijk, aangezien de mformatie al werd teruggekoppeld met de
commissie.
Womng De Somvie/e vormt mderdaad tot op heden het meest representatieve voorbeeld
van het momenteel gekende oeuvre van de architect. De beperkte oeuvrestudJe over
architect Grootaert, opgestart naar aanle1dmg van de mventarisatJe en de opmaak van
dit beschermmgsdossJer, Wil een aanzet vormen tot verder, grootschaliger onderzoek.
De comm1ss1e erkent de architecturale en art1st1eke erfgoedwaarden van Woning De Somv1ele,
zoals gemotiveerd 1n artikel 2. Ook de erfgoedkenmerken en -elementen worden u1tgebre1d
beschreven. De commissie vraagt wel om een verduideliJking omtrent de slaapvertrekken,
aangeZien deze momenteel enkel qua planmdelmg worden vermeld en n1et fotografisch worden
geregistreerd. De comm1ss1e vraagt om te verduideliJken of in deze vertrekken waardevolle
1nteneurkenmerken ZIJn bewaard.
Antwoord:
De fotoregistratie van de slaapkamers werd met toegevoegd m bijlage 2 van het
mm1sterieel beslwt, aangezien in deze ruimtes geen erfgoedkenmerken en -elementen
z1jn gesitueerd. De kamers zijn heden voorzien van recentere vloeren en meubilair. Er
z1jn geen bronnen voorhanden van de oorspronkelijke afwerkmg, maar er zvn geen
tndJcaties dat er Zich h1er oorspronkeliJk waardevolle Interieurelementen bevonden. Het
JS wel wense/uk dat dit wordt verduidelijkt m het mhoudeluk dossier en het wordt dus
aldaar toegevoegd.
Ook met betrekking tot art1kel 2 vraagt de comm1ss1e biJzondere aandacht voor de bescherming
van de waardevolle kunstwerken en losse mteneurelementen. Zowel de haard naar ontwerp
van De Buck als de ongmele lichtarmaturen en lusters maken Integrerend deel u1t van het
ensemble. De comm1ss1e vraagt om de heden gedemonteerde schouwbekroning als
cultuurgoed op te nemen aangez1en het momenteel een roerend element 1s. Ook voor de lusters
en verlichtingsarmaturen wordt de vraag gesteld om ze op te nemen als cultuurgoederen.
Antwoord:
Wat betreft de schouwbekronmq is het wenselijk om een zmvol gebrwk van het
instrument 'cu/tuurgoederen' na te streven en dit- tijdelijk roerend- gebouwonderdeel
met afzonderluk te beschermen als cultuurgoed. Dit gebeurt naar analogie van en
eenvormig met gelijkaardige gevallen m recente beschermmgsdoss1ers, zoals
biJvoorbeeld de voormalige porselemwmkel Vanhoecke in Gent met haar
gedemonteerde tegels en tegelfragmenten, en Villa Coppm m Zaventem, waar enkele
deuren gedemonteerd waren en m s1tu zijn bewaard. Het tudelljk gedemonteerd zvn
van de schouwbekronmg, d1e opgenomen Js als erfgoedelement, wordt m het
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m1mstenee/ beslwt opgevangen door te benadrukken dat het beschouwd wordt als
integrerend deel van het monument, zie artlke/2: "Deze bekronmg werd gedemonteerd,
maar bleef tn s1tu bewaard en maakt mtegrerend deel wt van het monument". D1t wordt
bevestigd tn artikel 3, waann onder het 7° punt van de beheersdoelstellmgen wordt
wtgedrukt dat hermontage wenselijk is voor d1t onderdeel: "het 1s wense/uk dat de
schouw terug wordt hersteld tn zun oorspronke/uke vorm met de bekronmg d1e deel
wtmaakt van het ontwerp en d1e tn s1tu 1s bewaard".
De verltchtmqsarmaturen werden tn eerste instantie beschouwd als vaste
erfgoedelementen, mtegrerend deel wtmakend van het mteneur van het onroerend
goed en biJdragend tot de erfgoedwaarde. Hierdoor werden ze niet afzondertuk
opgenomen als cultuurgoederen. Na verder mtern overleg werd dutde/uk dat omtrent
lusters en aanverwanten discussie mogeluk 1s wat betreft hun vaste of al dan niet losse
aard. Het blukt daarom toch wenselijk om deze elementen afzonderltjk op te nemen als
cultuurgoederen. Hierdoor wordt mgegaan op de vraag van de commissie en wordt een
bijlage 3, Cultuurgoederen, toegevoegd aan het beschermingsbesluit. De spots d1e
ingewerkt zun tn het plafond van de eetkamer en de inkom, worden h1enn met
opgenomen, omdat deze wel als vaste elementen beschouwd worden.
De comm1ss1e ondersteunt de beheersv1s1e voor de wonmg (artikel 3) en heeft evenmln
bemerkmgen omtrent de voorschnften voor 1nstandhoudmg en onderhoud (art1kel 4) en de
toelatmgspllcht1ge handelingen (art1kel 5).
Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
InhoudeliJk doss1er en het beschermir1gsbeslu1t werden als volgt aangepast:
•

•

In het InhoudeliJk doss1er werd de beschriJVIng van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken (paragraaf 1.3.4) aangevuld op pag1na 13 met een verduideliJking
omtrent de bewanngstoestand van de slaapkamers: "De slaapkamers d1e op de galenj
wtgeven zijn heden voorz1en van recentere vloeren en meubilair. Er zun echter geen
bronnen voorhanden van de oorspronkeluke afwerking, noch zijn er indicaties dat er
z1ch h1er oorspronkelijk waardevolle inteneurelementen bevonden".
De lusters en verlichtingsarmaturen worden voorgesteld ter bescherming als
cultuurgoederen. D1t had enerZIJds beperkte aanpassmgen tot gevolg 1n het InhoudeliJk
doss1er, meer bepaald een verWIJZing naar de cultuurgoederen d1e deel Uitmaken van
de bescherming (paragraaf 1.1 Situering), het toevoegen van 5.3 1n paragraaf 5 op
pagma 29, waardoor de documentatlebiJlage werd hernummerd tot 5.4. AnderZIJdS werd
het m1n1steneel beslult aangepast met verWIJZingen naar de cultuurgoederen en werd
biJlage 3 toegevoegd aan het besluit, waann de cultuurgoederen worden opgell)st,
beschreven en gemotiveerd. Door het Uitvoeren van deze aanpassmgen werd bovendien
opgemerkt dat de plafondlampen 1n de mkom met werden vermeld. D1t werd toegevoegd
1n het InhoudeliJk doss1er (1.3.4, pagma 12) en het m1n1steneel beslult (artikel 2, pagma
6).
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