Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van de Gemeenteschool in Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem)
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De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming

Omwille van de dnngende noodzakeliJkheld van de voorlopige beschermmg, zoals gemotiveerd
m de aanhef van het mm1steneel besluit, werd conform artikel 6.1.3. van het
Onroerenderfgoeddecreet voorbiJgegaan aan de adv1esvere1ste voorafgaand aan de voorlopige
beschermmg. Zowel de departementen en agentschappen van de bele1dsdomemen Omgeving,
MOW en LV, als de· gemeente en de VCOE brachten geen adv1es u1t voorafgaand aan de
voorlopige beschermmg.
2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
2.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Omwille van de dnngende noodzakeliJkheld van de voorlopige beschermmg, zoals gemotiveerd
m de aanhef van het mm1steneel besluit, werd conform art1kel 6.1.8. van het
Onroerenderfgoeddecreet na de voorlopige beschermmg adv1es ingewonnen biJ de Vlaamse
Comm1ss1e Onroerend Erfgoed. Het adv1es werd gevraagd op 2 maart 2018.
De VCOE bracht op 23 apnl 2018 een voorwaardeliJk gunstig advies u1t over de voorlopige
beschermmg van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
Artikel 2 van het mimsteneel beslwt verwust naar de h1stonsche en architecturale
waarden d1e de beschermmg verantwoorden. De gemeenteschool m Zwalm wordt
daarbiJ omschreven als een representatief en zeldzaam voorbeeld van de tradJtJOne/e
plattelandsschool uit het interbellum. De school zou bovendJen één van de eerste
traditionele plattelandsscholen ZIJn waar beroepsvoorbereidende mfrastructuur aan de
onderwustokalen werd toegevoegd. Op architecturaal vlak wordt de schoolsite
aangewezen als een representatief en relatief gaaf bewaard voorbeeld van de vroeg
20ste-eeuwse schoolbouw m landeliJke context, waarbij nagenoeg alle typologische
kenmerken en elementen bewaard bleven.
De comm1ssJe erkent dat de h1stonsche waarde van de gemeenteschool onderbouwd
wordt door het uitgebrelde h1stonsche luik van het mhoudell}k doss1er, waann diverse
archiefbronnen en publicaties worden aangehaald. Anderzijds merkt de commJssJe op
dat noch het mhoudell}k doss1er, noch het beschermmgsbeslwt de 'voorbeeldfunctie'
van de gemeenteschool met vergelukmgsmatenaal staven. Er wordt geen vergetukmg
gemaakt met andere gelukaardige schoolgebouwen m Vlaanderen, om zo het belang
van de beschermmg van dit speCifieke gebouw te onderbouwen. Dit IS een belangrijke
tekortkommg m het doss1er, die volgens de VCOE niet verantwoord kan worden door
het fe1t dat het een ad-hoc-beschermmg betreft. De commiSSie vraagt daarom de
zeldzaamheld en representatiVIteit van de gemeenteschool verder te onderzoeken en te
onderbouwen. De school dient te worden vergeleken met reeds beschermde
plattelandsscholen en met gelukaardige scholen opgenomen m de mventans van het
bouwkundig erfgoed. De commiSSie vraagt daarbij tevens aan te geven of er nog (beter)
bewaarde h1stonsche plattelandsscholen m Vlaanderen te vmden zijn en of er nog
andere scholen een bescherming verdienen.
Om de bovenstaande cntena te staven werd m het evaluerend gedeelte van het InhoudeliJk
doss1er een paragraaf toegevoegd (2.1.1. Evaluatie en selectie), waann de zeldzaamheld en
representat1v1te1t van de gemeenteschaolm Nederzwalm door m1ddel van een kort vergeliJkend
onderzoek aangetoond wordt. r
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Wat de erfgoedwaarden van de gemeenteschool betreft, vraagt de commtssie daarnaast
te onderzoeken of tevens de soCJale erfgoedwaarde kan worden opgenomen. Het
gebouw doet momenteel tmmers dtenst als verenigingslokaal van de Jeugdbewegmg.
De voormaltge gemeenteschool heeft m dte zm nog steeds betekents als
ontmoetmgsplek voor de Jokale gemeenschap.
In het m1n1steneel beslult tot vaststelling van de 1nventansmethodolog1e voor de mventans van
het bouwkundig erfgoed wordt de erfgoedwaarde 'soCiale waarde' als volgt omschreven: "Een
onroerend goed heeft soc1ale waarde als het 1n de hedendaagse gemeenschap nog een act1ef,
overgeleverd soc1aal gebruik heeft of gemeenschapsvormend IS bliJven werken." De tot dusver
aangehouden Interpretatle 1ndacht1g, kan deze erfgoedwaarde slechts toegekend worden 1n d1e
gevallen waann het goed of de locatle tot op heden een aantoonbare soc1ale of
gemeenschapsvormende functie Uitoefent. Bovendien veronderstelt de toekenning van deze
erfgoedwaarde een zekere contmu1te1t 1n het maatschappeliJk dienstbaar karakter van het
vruchtgebruik. BIJ een stnkte lez1ng van de def1n1t1e liJkt de voormalige gemeenteschool van
Nederzwalm n1et aan deze voorwaarden te voldoen. Het schoolgebouw was slechts tot het
mldden van de Jaren 1960 1n gebruik als gemeenteliJke JOngensschool. Daarna kende het
complex opeenvolgend een aantal n1euwe 1nvull1ngen met tussenpenodes van leegstand. Het
gebouw deed onder meer dienst als gemeenschapslokaal voor ouderen en VriJ atelier voor
kunstenaars. Momenteel 1s het gebouw n1et langer 1n gebruik. De gemeente nam onlangs de
beslissmg om de laatste twee vruchtgebrulkers 1n een n1euw gemeenschapslokaal onder te
brengen. Tot voor kort waren er de vereniging Femma vzw en de plaatseliJke Jeugdbeweging
gehuisvest. Hoewel het schoolgebouw 1n het verleden een aantal sociaal-culturele mvullingen
kende, 1s het gemeenschapsvormend en soc1aal dienstbaar karakter ontoereikend om de
soc1ale waarde als afzonderliJke erfgoedwaarde toe te kennen. Bovendien IS er geen sprake
van een h1stonsche continUltelt 1n het maatschappeliJk dienstbaar karakter van het
vruchtgebruik. De hu1d1ge en toekomstige maatschappeliJke betekenis van de voormalige
gemeenteschool wordt op afdoende WIJZe gevat 1n de reeds aan het goed toegekende
erfgoedwaarden, nameliJk de h1stonsche en architecturale waarde.
De beheersviste is opgenomen m artikel 3 van het beschermmgsbeslwt. Het ts postttef
dat deze wtgaat van een gemtegreerde opwaardering van de site en de nadruk legt op
de draagkracht van het gebouw.
Wat doelstellmg 3 betreft, ts het voor de commisste onvoldoende dwdell)k tn hoeverre
het behoud van de speelplaats, de omhemmgsmuren en toegangspoorten, het samtaire
blok en de overdekte speelplaats essentteel ts voor de beschermmg als monument. De
formulenng 'het behoud (. ) draagt biJ tot de herkenbaarheld als voormaltge
dorpsschool' ts te vaag. De commtsste vraagt doe/ste/Jmg 3° te verdutde/IJken en te
herformuleren. Hetzelfde geldt voor doelstellmg 4° mzake het inteneur. De formulering
'het behoud van de herkenbaarheld als lagere school' ts onvoldoende dwdell)k.
Het beschermenswaard1g karakter van de voormalige gemeenteschool van Nederzwalm
ontleent z1ch 1n sterke mate aan de ensemblewaarde d1e aan het schoolgebouw toegeschreven
wordt en d1e de aanwezige erfgoedwaarden ondersteunt. Het spreekt voor z1ch dat de
erkenn1ng van dit entenurn z1ch best vertaald z1et 1n een aangepaste beheersv1s1e, die
doelstellingen formuleert waann de ruimteliJke samenhang tussen de constituerende
onderdelen van de bouwtypologie gevnJwaard wordt. Het behoud van de speelplaats, de
omhemmgsmuren en toegangspoorten, de san1ta1re blok en overdekte speelplaats IS 1n d1t
opzicht aanbevelenswaardig. Ind1en het Integraal behoud van één of meerdere onderdelen n1et
verzoenbaar IS met een rendabele, duurzame herbestemmmg, moet voorrang verleend worden
aan een beheersstrategie die de ensemblewaarde en de ruimteliJke samenhang tussen de
verschillende onderdelen van de s1te tot op zekere hoogte respecteert. Deze hoeft de Inbreng
van n1euwe volumes of aanpassing van de bestaande structuren evenwel n1et 1n de weg te
staan, 1n zoverre de vooropgestelde Ingrepen geen afbreuk doen aan de aanwezige de
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erfgoedwaarden. Hoewel de schoolmuur, toegangspoorten, overdekte speelplaats en
biJgebouwen Integraal onderdeel Uitmaken van het ensemble, staat het toekomstige eigenaars
of gebruikers VriJ om aan deze onderdelen een n1euwe 1nvullmg te geven of deze aan te passen.
De vooropgestelde beheersdoelstelling legt voor deze onderdelen dan ook geen mtegraal
behoud op. Om deze beheersvisie verder te duiden werd beheersdoelstelling J 0 1n artikel J als
volgt aangepast: "met betrekking tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
buitenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik en afwerking. Het behoud van
de speelplaats met omhemmgsmuren en toegangspoorten, de san1ta1re blok en overdekte
speelplaats met biJgebouwen draagt biJ tot de herkenbaarheid als voormalige dorpsschool.
Hoewel de beschermmg eventuele aanpassingen en toevoegmgen aan deze volumes met
Uitsluit, dienen deze mgrepen de ensemblewaarde van de verschillende onderdelen te
VriJWaren".
Met betrekking tot het mteneur stelt beheersdoelstelling 4° het behoud van de nog resterende
ongmele mteneurelementen voorop. Naast het ongmeel bmnenschn]nwerk, gaat het onder
meer om de ongmele wand- en vloerbekleding evenals de hardstenen schouwelementen. De
formulenng 'het behoud van de herkenbaarheid van de als lagere school' werd Uit de
doelstelling geschrapt. De beheersdoelstelling 4° werd als volgt aangepast: "met betrekking
tot het mteneur beoogt de bescherming het behoud van de ongmele mteneurelementen".
Daarnaast vraagt de commJssJe verdere verduide!J;kmg met betrekkmg tot eventueel
aanvaardbare mgrepen of meuwe invullingen. Het is pos1tref dat doelstellmg 5° h1er
alvast op mspeelt, maar deze doelstellmg blijft volgens de commJssJe eerder vaag. De
commissie vraagt buvoorbeeld aan te geven of het mogeluk zou zun om onder bepaalde
voorwaarden een (hedendaags) volume toe te voegen aan het gebouw, ter
ondersteunmg van een eventuele meuwe functie. De kans dat het gebouw opmeuw als
school m gebrwk genomen wordt, is vn;wel mh1l. Vandaag wordt de school gebrwkt als
veremgmgslokaal voor de scouts, maar IS het onderkomen door het nalaten van
regelmatig onderhoud. Ind1en het gebouw verder een gemeenschapsfunctie zou kn;gen
(als verenigingslokaal of anders), moeten volgens de commJssJe aanpassingen kunnen
doorgevoerd worden om d1t gebrwk met hedendaags comfort- en vei!Jghe1dsnormen m
overeenstemmmg te brengen. Een uitbreidmg (biJvoorbeeld op de plaats van de
verdwenen onderwuzerswonmg) zou een dergeliJke meuwe functie kunnen
ondersteunen. De commissie adviseert daarom volgende doelstellmg op te nemen m
artikel 3: 'Een eventuele kwa!JtatJeve en duurzame wtbre1dmg kan overwogen worden.
Een nieuwbouw d1ent duide!Jjk ondergeschikt te zun ten opzichte van het hoofdgebouw
en zal de erfgoedwaarden ondersteunen.'
Met betrekking tot de ontwlkkelmgsmogeli]kheden 1n functie van een n1euwe bestemming
werden 1n de beheersdoelstellingen bewust geen stnkte voorwaarden uitgezet voor de
toevoeging van n1euwe volumes of aanpassing van de hu1d1ge structuren. D1t betekent evenwel
n1et dat deze n1et ZIJn toegestaan. BIJ een eventuele herbestemming ZIJn toekomstige eigenaars
en gebruikers reeds gehouden aan het roolliJnplan, zoals goedgekeurd biJ konmkliJk besluit van
28 februan 196J. De daann vastgelegde bouwliJn beperkt de mbre1dmgsmogei1Jkheden van de
s1te reeds 1n belangn]ke mate. Gelet op de hu1d1ge stedenbouwkundige bepalmgen behoort de
toevoegmg van een volume op de plaats van de verdwenen onderwiJzerswoning n1et tot de
mogeliJkheden. Om de herbestemming en ontwikkeling van de s1te zo mm mogeliJk in de weg
te staan werd beheersdoelstelling J 0 1n artikel J aangepast en werd 1n navolging van het adv1es
onderstaande doelstelling toegevoegd (beheersdoelstellmg 6° n1euwe nummenng): 'Een
eventuele kwalitatieve en duurzame Uitbreiding kan overwogen worden. Een meuwbouw dient
duideliJk ondergeschikt te ZIJn ten opzichte van het hoofdgebouw en zal de erfgoedwaarden
ondersteunen.'
Met betrekking tot beheersdoelstelling 6° suggereert de commiSSie volgende toevoegmg
'het terug aanbrengen van het h1stonsch kleurenpalet op het schn;nwerk, op bas1s van
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de aanweztge sporen'. De commtsste verwust htervoor naar foto 12 van de
fotoregtstratte biJ het mmtsteriee/ beslwt.
De mhoudeliJke suggest1e van de comm1ss1e met betrekking tot beheersdoelstelling 6° werd
nagevolgd en volgende formulenng werd aan het desbetreffend art1kel toegevoegd: 'het terug
aanbrengen van de h1stonsche kleurstelling van het schnJnwerk, op bas1s van een stratigrafisch
onderzoek.'
In arttkel 5 van het beschermingsbeslwt worden de toelatmgsplichttge handelmgen
opgesomd. Het ts voor de commtsste ondwdelijk waarom 'de aanmerkeluke
reltefwl)ztgmg van de bodem' wordt opgenomen. De commisste vraagt dtt te
verdtJideluken of te schrappen.
De toelatmgsplicht zoals geformuleerd 1n artikel 5, 1 o heeft betrekking op "de aanmerkeliJke
rellefw1jz1gmg van de bodem". De speelkoer maakt Integraal deel u1t van de aanwez1ge
erfgoedkenmerken en ondersteunt de ensemblewaarde. Voor handelingen d1e een v1suele
Impact hebben op het ensemble 1s een biJkomende erfgoedtoets wenseliJk. Een aanmerkeliJke
rellefWIJZiging van de bodem ter hoogte van de speelkoer kan 1mmers een negatieve mvloed
hebben op de erfgoedwaarden van de gemeenteschool en IS biJgevolg een toelatmgsplicht1ge
handelmg.
Tot slot formuleert de commisste een aantal opmerktngen biJ het mhoude/tjk dosster:
Aansluitend op de bemerkmg mzake de soctale erfgoedwaarde vraagt de commtsste
om tn het mhoude/ijk dosster de histonek van het gebrwk van het gebouw stnds de
slwtmg als school te beschrijven. DaarbiJ dtent tevens het hutdtge gebruik te worden
gedwd en vanaf wanneer dtt het geval is.
De commisste heeft verder een mhoude/ijke suggestte: De dnek/eunge band m
zwarte, okerk/eunge en rode tegels tn de klasvloeren ts mogetuks een exp!tCJete
verwijzmg naar de Belgtsche dnek/eur, als een uiting van Belgtsch patnottsme zo
kort na de Eerste Wereldoorlog.
De commtsste wust er tot slot op dat het dosster (beschermmgsvoorstel en
mintsteneet besluit) emgszms ontsierd wordt door een aantal slordtgheden, taal- en
schnjffouten. Een grondtge taa/kundtge screenmg ts noodzakelijk. Verder dtent de
over/udensdatum van archttect Ju/es Colpaert te worden gecorngeerd: volgens
ODIS, dat m voetnoot als referentte wordt aangegeven, ts dat 1975 in plaats van
1979. De commisste wust verder op volgende zmnen, vermeld op pagma 16 van het
tnhoudeltjk dosster onder hoofdstuk 3.3. (toelatmgspltchttge handeltngen': "De
toelatmgspltchttge handelmgen zijn op maat van de beschermmg. Hteronder ltchten
we een aantal van deze toelatmgsp,ftchten toe zodat dutde/uk ts wat er mee wordt
bedoeld'~ Er volgt echter geen verder toeltchttng. De commtsste vraagt de toeltchtmg
alsnog op te nemen, of deze vermelding weg te laten. En tot slot vraagt de
commtsste m de documentatle biJ het mhoude/ijk dosster de biJschriften biJ
afbeeldmgen 6,7 en 8 aan te vullen.
Op basts van bovenstaande argumentatle en opmerkmgen geeft de commtsste een
voorwaardetuk gunsttg advtes voor de voorloptge beschermmg als monument van de
gemeenteschool m Zwalm. De commtsste vraagt:
De 'voorbeeldfunctie' van de gemeenteschool verder te staven met het nodtge
verge/ljkingsmatenaa/:
Te onderzoeken of tevens de soctale erfgoedwaarde kan worden opgenomen;
De beheersdoelstellingen 3° en 4° verder te verdwdeluken en te herformuleren,
verdere verdutdeliJking te geven mzake eventueel aanvaardbare mgrepen,
mvullmgen of wtbreidtngen en beheersdoelstellmg 6° aan te vullen;
Het mhoude!ljk dosster op een aantal punten aan te vullen en te verbeteren.
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Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit. Het
inhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslult werden als volgt aangepast:
De zeldzaamheid en representat1v1te1t van de voormalige gemeenteliJke
JOngensschool 1n Nederzwalm werd geexpliCiteerd 1n een afzonderliJk onderdeel 1n
het evaluerend deel. Aan het InhoudeliJk doss1er werd een apart onderdeel '2.1.1.
Evaluatie en selectie' toegevoegd.
De beheersv1s1e 1n art1kel 3 van het m1n1steneel beslult werd op bas1s van het
Uitgebracht adv1es van de VCOE verder aangescherpt, waarbiJ beheersdoelstelling
3°, 4°, 5° en 7° (n1euwe nummenng) aangepast werden. Om de mogeliJkheden naar
herbestemming en ontw1kkelmg zo m1n mogeliJk tegen te gaan werd een aparte
doelstelling 6° aan het m1n1steneel beslult toegevoegd.
Om het hu1d1g gebruik van de s1te te du1den werd een biJkomende al1nea aan het
InhoudeliJk doss1er toegevoegd onder het beschriJVend deel (1.2,5. Ontwikkelingen
1n de tweede helft van de 20ste eeuw).
Het sterfteJaar van architect Jules Colpaert (Bevere, 1881 - Kortnjk, 1975) werd 1n
het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslult aangepast.
Het doss1er werd gescreend op taalfouten.

2.2.

Openbaar onderzoek en hoorrecht

De gemeente Zwalm organiseerde het openbaar onderzoek van 17 maart 2018 tot en met 16
apnl 2018.
TiJdens het openbaar onderzoek
achtereenvolgens behandeld.

werden

twee

bezwaren

1nged1end.

Deze

worden

De gemeente Zwalm benep z1ch als zakeliJkrechthouder op het hoorrecht en vroeg gehoord te
worden door het agentschap. Het agentschap hoorde de zakeliJkrechthouder op 2 JUli 2018.
Ook het op deze WIJZe geu1te bezwaar wordt hieronder behandeld.
Omwille van pnvacy-redenen ZIJn de bezwaren anon1em opgenomen 1n d1t document. Het
beschermmgsdoss1er bevat een overzicht van alle bezwaren en de gegevens van de
bezwaannd1eners.
2.2.1. Bezwaar één Uitgebracht tiJdens het openbaar onderzoek door de gemeente Zwalm:
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwalm meent dat de
(voorlopige) beschermmg als monument onmogeliJk te verantwoorden valt.
De (huidige) erfgoedwaarde vafil de voormalige schoolsite moet sterk worden
genuanceerd:
Vooreerst moet worden opgemerkt dat h1er geen sprake IS van een ongmeel bewaard
gebleven 'ensemble'. In het beschermmgsbeslwt wordt Immers abstractie gemaakt van
het fe1t dat het voormalig woonhws van de hoofdonderwiJzer tn 1964 reeds werd
afgebroken. Het onginele ensemble IS biJgevolg met meer aanwezig en kan biJgevolg
ook met als dusdanig worden bewaard.
Tevens IS van belang dat diverse elementen van de schoolsite met meer ongmeel zijn,
zodat met zozeer de ongmele toestand wt 1924 zou worden beschermd, zoals nochtans
wordt voorgehouden: [ ] De hwd1ge toestand IS biJgevolg geenszms voldoende
origmeel meer.
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In het eerste lu1k van het bezwaarschrift (deel 111.2.) maakt de gemeente een aantal kr1t1sche
kanttekenmgen biJ de cr1ter1a gaafheid, authent1c1te1t en ensemblewaarde, d1e biJ de evaluatie
van de erfgoedwaarden 1n rekenschap gebracht werden. Met betrekking tot de ensemblewaarde
wordt gewezen op het fe1t dat de onderWIJzerswoning aan noordeliJke ZIJde palend aan het
schoolgebouw 1n het midden van de ]aren 1960 reeds gesloopt werd. Het verl1es van d1t volume
doet echter geen algehele afbreuk aan de ensemblewaarde van het goed. Alle over1ge
onderdelen van de typologie, waaronder de overdekte speelplaats, de samta1re blok en
log1st1eke biJgebouwen, evenals hun ruimteliJke samenhang bleven bewaard. Wat betreft
gaafheld en authent1c1te1t ZIJn rUim voldoende erfgoedelementen aanwezig d1e be1de cnter1a
onderschriJVen. In het overzicht van vermeende erfgoedelementen dat de gemeente 1n haar
bezwaarschrift aanvoert, worden een aantal aanpassmgswerken en Ingrepen opgesomd d1e
resulteerden 1n het u1temdeli]k verlies van erfgoedelementen. Het merendeel van de 1n de liJst
opgesomde werken ZIJn echter reversibel van aard, waardoor deze 1n se geen afbreuk doen
aan de gaafheld en authent1c1te1t van het complex. Bovendien IS er 1n een aantal gevallen zelfs
helemaal geen sprake van een eigenliJk verl1es van erfgoedelementen (z1e biJVoorbeeld 'het
overschilderen van
de tegellambriser~ng').
Ondanks de storende mgrepen en
aanpassmgswerken d1e 1n art1kel 3, 6° van het mm1ster1eel beslult geexpl1c1teerd werden,
bleven voldoende erfgoedelementen en -kenmerken bewaard d1e de hierboven aangehaalde
cr1ter1a onderschriJVen.
Om [het verlies aan authentictteit] te ondervangen, wordt tn het beschermmgsbes!utt
dan maar 'aanbevolen' om 'onderstaande beschadtgde erfgoedelementen te herstellen
en storende mgrepen ongedaan te maken': [ ... ]. Dtt ts evenwel een brug te ver. Het ts
al te faciel om een voorma/tg schoolgebouw waarvan diverse ongmele elementen ZIJn
verdwenen, te beschermen en vervolgens te verlangen van de gemeente!tjke overhetd
dat ztj de ongmele toestand (utt lang vervlogen tuden) zouden terugbrengen. Indten te
veel ongme!e elementen zun verdwenen, zou ztch veeleer het bes!wt moeten opdnngen
dat het betrokken gebouw niet beschermmgswaardtg ts.
Één en ander ts bovendten strijdtg met de rechtspraak van het Hof van Cassatte, die m
haar arrest van 23 november 1999 (P970945N) stelde dat de toestand ten tude van het
beschermmgsbes/uit (dus de hutdige toestand) bepalend ts voor de aard en de omvang
van de onderhouds- en mstandhoudmgswerken: [ ... ]. Er kan bijgevolg met worden
verlangd dat de gemeente grote kosten zou maken om een toestand van decennta
geleden (van lang voor de datum van de (beoogde) beschermmg) terug te brengen.
In het eerste luik van het bezwaarschrift (deel Ill.2.) gaat de gemeente eveneens 1n op de
beheersdoelstellingen, zoals geformuleerd m art1kel 3 van het mm1ster1eel besluit.
Beheersdoelstellingen werden 1n art1kel 6.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet als volgt
omschreven: "de toekomstige beheersdoelstellingen d1e de optimale verwezenliJking van de
erfgoedwaarden omschriJven d1e aanle1d1ng gegeven hebben tot de beschermmg". De
beheersdoelstellmgen moeten zakeliJkrechthouders en gebrulkers op weg helpen om de
erfgoedwaarden maximaal m stand te houden of te verbeteren. Onder deze noemer vallen ook
werken d1e een versterkmg van de erfgoedwaarden, erfgoedelementen en -kenmerken beogen.
De onder art1kel 3, 6° van het m1n1ster~eel beslult opgesomde doelstellingen ZIJn allen
handelingen d1e de erfgoedwaarden van het goed kunnen verbeteren. Deze ZIJn wenseliJk, doch
met bmdend. De vooropgestelde handelingen worden dan ook n1et 1n striJd geacht met de
rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Verder moet opnieuw worden benadrukt dat de hutdtge bouwfystsche toestand bepalend
ts voor de toepassmg van het acttef en passief behoudsbeginse/.
Nu het goed op vandaag tn een al te slechte bouwfystsche staat verkeert, kan een
beschermmg als monument er bijgevolg niet toe leiden dat het schoolgebouw m ZIJn
oude g!one (van ttentallen Jaren geleden) zou worden hersteld. Dtt ts dus een maat voor
ntets, dte de gemeente Zwa!m bovendten zou hypothekeren m haar gemeenteluk be!etd
en zou opzadelen met een ftnancte!e kater.
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Het goed beheer van een gebouwenpatnmon1um veronderstelt een regulier onderhoud en
naz1cht van de overhe1dsgebouwen (goed hUisvaderschap). Deze verantwoordeliJkheid komt
1edere zakeliJkrechthouder toe en houdt f1nanc1ele verpl1chtmgen m. De kost voor het mm1maal
regulier onderhoud en 1nstandhoudmg van een beschermd monument verschillen wem1g tot
mets ten opzichte van een met beschermd gebouw. Achterstallige onderhoudswerken mogen
m geen geval aanle1dmg geven om deze verantwoordeliJkheid te ontlopen. De onderhoudsplicht
voortvloeiend Uit het act1ef behoudsbegmsel houdt m dat de zakeliJkrechthouder het goed m
een goede staat onderhoudt, maar verplicht deze geenszms het goed 'te herstellen m ZIJn oude
glone'.
Tot slot valt met m te z1en wat de toekomstperspectieven zun m het geval de schoolsite
daadwerkelijk zou worden beschermd als monument. Gelet op de wens om het volledige
ensemble (dat eJgenll)k met meer volledig 1s) te behouden, Js het zeer moeiluk om de
schoolsite een valabele functie te geven. Volgens de beheersdoelstellmgen wt het
Mm1steriee! Beslwt beoogt men ook preeJes om de herkenbaarheid als lagere school te
behouden, zowel door het behoud van de exteneur als inteneurelementen.
Enkel voor wat de bijgebouwen aan de noordeliJke zude betreft, [laat men meer rwmte
voor meuwe mvullmgen]. Het 1s evenwel zm!oos om een dergeluk kleme ops!agrwmte
voor andere functies te gaan benutten. BovendJen moet a contrario worden afgeleid dat
de ovenge elementen bli;kbaar geen meuwe mvullmg kunnen knjgen.
Tot slot moet gezegd dat de gemeente Zwalm zeer recent (17 maart 2018) een
g/oednteuw gemeenschapscentrum heeft geopend ('De Munk~ gelegen m de Sport/aan),
dat voornametuk bedoeld IS voor alle gemeenteli;ke verenigmgen, die voordJen immers
waren gehwsvest in (verkommerde of daartoe we1ntg geschikte) schoolgebouwen,
kerken, e.d.m. Er ZIJn bijgevolg ook geen veremgmgen d1e z1ch nog zullen Willen
huisvesten m het betrokken schoolgebouw.
De schoolsite heeft dan ook geen enkel valabel toekomstperspectief, nu met valt in te
z1en welke functie aan de vroegere schoolsite zou kunnen worden gegeven.
Een beschermmg legt met betrekkmg tot het toekomstig vruchtgebruik van het goed geen
voorwaarden en e1sen op en laat de toekomstige mvulling van de s1te open. Het moet mogeliJk
ZIJn om de herbestemming van de schoolsite m te bedden m het beleid van de gemeente al of
n1et door het gebouw m e1gen beheer te herbestemmen of te vervreemden en de noodzakeliJke
bele1dsmat1ge randvoorwaarden te ereeren voor een gepaste herbestemming. De
beheersdoelstellmgen, zoals geformuleerd m artikel 3 van het mm1steneel beslu1t, sommen
maatregelen en handelmgen op die de zakeliJkrechthouder reeds op weg moeten helpen om de
erfgoedwaarden m stand te houden en en1gsz1ns te verbeteren. Om een kwaliteitsvolle en
duurzame herbestemming van de s1te zo mm mogeliJk m de weg te staan werd
beheersdoelstelling 3° aangepast en werd onderstaande doelstellmg toegevoegd: 'Een
eventuele kwal1tat1eve en duurzame U1tbre1dmg kan overwogen worden. Een meuwbouw d1ent
duideliJk ondergeschikt te ZIJn ten opzichte van het hoofdgebouw en d1ent de erfgoedwaarden
te ondersteunen.'.
Tot slot wordt de schoolsite m het Mm1stenee! Bes!wt als een "zeldzaam voorbeeld van
de tradJtJOne/e landelijke schoolsite uit de vroege ;aren 1920" bestempeld.
Evenwel moet (op basJs van een beperkte zoektocht) worden vastgesteld dat dergeli;ke
scholen wt het mterbellum veelvuldig voorkomen op de inventans van het Bouwkundig
Erfgoed en dat deze schoolgebouwen kenneliJk m veel betere staat verkeren.
De gemeente maakt ter afslu1t1ng van het eerste luik van het bezwaarschnft (deel III.2.)
eveneens een knt1sche kanttekenmg biJ het cntenum zeldzaamheid, dat biJ de evaluatie van
de erfgoedwaarden m rekenschap gebracht werd. Om het cntenum te staven werd 1n het
evaluerend gedeelte van het mhoudeiiJk doss1er een paragraaf toegevoegd (2.1.1. Evaluatie en
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select1e), waann de zeldzaamheld van de gemeenteschool m Nederzwalm door m1ddel van een
kort vergeliJkend onderzoek aangetoond wordt.
In het Mtmsteneel Beslwt wordt volstrekt onterecht gewaagd van een "relattef gaaf
bewaard voorbeeld van een tradtttonele gemeenteschool". In het beschermmgsdosster
staat mzake de fysieke toestand van het goed enkel het volgende te lezen: [ .] het goed
vertoont sporen van gebrekktg onderhoud en heeft onderhoud nodtg. Dtt kan onmogelijk
worden begrepen. Men geeft volstrekt foutief en ongemottveerd aan dat
'onderhoudswerken' zouden volstaan om het schoolgebouw te herstellen.
In het tweede luik van het bezwaarschnft (deel III.3.) gaat de gemeente d1eper m op de
bouwfysische toestand van het goed. De gemeente wenst aan te tonen dat de hu1d1ge staat
van het goed het n1et zou toelaten om over te gaan tot een beschermmg als monument en
stelde een mgenleur-archltect aan om de standzekerheld van het goed nader te onderzoeken.
De beschn]vlng van de fys1eke toestand van het onroerend goed werd m het beschn]vend
gedeelte van het mhoudei!Jk doss1er en1gszms aangepast (1.4. Fys1eke toestand van het
onroerend goed). De tweede paragraaf werd als volgt aangepast: 'Het goed vertoont sporen
van gebrekkig onderhoud. Het goed kan (behoudens verborgen gebreken) op relatief korte
termiJn met de nod1ge onderhouds- en herstellingswerken naar een aanvaarbare bouwfysische
toestand gebracht worden.'
De gemeente Zwalm heeft het schoolgebouw laten onderzoeken door mgemeurarchttect Mtchtel Beernaert, dte tn een wtvoeng verslag heeft toegelicht welke werken
ztch zouden opdnngen om het schoolgebouw te herstellen en welke kost daar tegenover
staat.

[ 1
Aldus zouden de meeste elementen dte lutdens het Mtnisterieel Besluit waardevol
worden geacht, prectes moeten verdwunen om het goed op een redeliJke en ernsttge
mamer te renoveren. Zie voornameltjk de vloer, het authenttek plafond, het volledtge
dak, de twnmuur waar deze overhelt, e.d.m.
[ ... ]
De restaurattekost (938.380 EUR!) neemt dan ook gtganttsche proporttes aan en betreft
zelf nog een onderschattmg van de werkeluke kost. Een dergelijke kost is onredelt]k
hoog en geenszms in verhoudmg tot de beperkte erfgoedwaarde van de schoolsite. De
zeer slechte bouwfystsche toestand van het goed en de daarmee gepaard gaande
restaurattekost staat een bescherming als monument dan ook tn de weg.
Zte dtenaangaande ook de zeer recente nchtlun 'Beoordelen van sloopaanvragen van
gebouwen opgenomen tn de vastgestelde mventans van het Bouwkundtg Erfgoed' van
15 februan 2018, [ ]. Zoals toegeltcht, zou een renovatte van de schoolstte tmpltceren
dat de meeste waardevol geachte elementen zouden verdwiJnen enjof worden
vervangen, zodat zelfs een sloop te verantwoorden ts. Al zeker kan het goed dan met
als monument worden beschermd.
Aan het bezwaarschnft werd een technisch verslag, opgemaakt op 12 apnl 2018 door 1r.architect Miehiel Beernaert, toegevoegd. In de standzekerhe1dsnota worden een aantal
bouwfysische gebreken vastgesteld en worden aansluitend mogeliJke herstelmaatregelen
aangereikt. Deze worden achter de standzekerhe1dsnota 1n een voorlopige kostenraming
opgeii]St. Er d1ent te worden vastgesteld dat het standzekerhe1dsonderzoek Uitgevoerd werd
op bas1s van een v1suele mspect1e van het gebouw, waarbiJ geen eigenliJke proeven en
metmgen Uitgevoerd werden. Een enkele VIsuele schouwmg volstaat 1n vele gevallen n1et om
de kwal1te1t van de bestaande fundenngen te kunnen beoordelen, noch om er de
klimaathulshouding en IsolatiemogeliJkheden van het gebouw u1t af te kunnen lelden.
Daarnaast d1ent te worden opgemerkt dat 1n de kostenrammg tal van geneneke werken
opgesomd staan d1e 1n pnnc1pe voor zowel renovatie als n1euwbouw opgaan. Het IS aangewezen
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om de restauratieve Ingrepen door een gespeCialiseerd bureau te laten vaststellen om de
verschillende behoudsoptles beter te kunnen afwegen en een 1nz1cht te kn]gen 1n de
restaurat1ekost. Deze aanpak laat eveneens toe om te streven naar herstel met max1maal
behoud van de ongmele erfgoedelementen, zoals omschreven 1n art1kel 2 van het mm1steneel
besluit. Een groot aantal erfgoedelementen van zowel exteneur als mteneur bevmden z1ch
Immers 1n een staat d1e het verder behoud en de aanpassing aan de moderne comforteisen wel
degeliJk toelaat. HierbiJ aansluitend d1ent te worden opgemerkt dat de zakeliJkrechthouder het
gevaar loopt de restauratiekost biJ verder onthouding van de nod1ge mstandhoudmgswerken
en verwaarlozing van het goed de hoogte 1n te dn]ven.
Hoger werd reeds toegeltcht dat het hoofdschoolgebouw ztch tn een binnenbocht van de
Schoolstraat of N436 en omzeggens tegen de straat bevindt, zodat dtt gebouw het zicht
aanmerkelijk verhindert. Dtt vormt al lang een zeer verkeersonvetltge sttuatie dte het
hutdtge gemeentebestuur wil verhelpen.
Een beschermmg als monument zou de verkeersvetltghetd bijgevolg m gedrang brengen.
De Schoolstraat maakt deel u1t van de N435 en vormt een belangn]k onderdeel van de
gewestweg tussen Lozer en Nederzwalm. Het aanleggen van een parking ter hoogte van de
binnenbocht van de Schoolstraat veronderstelt de mrichtmg van een m- en u1tnt, wat
ontegensprekeliJk tot toenemende verkeersdrukte ter hoogte van het kruispunt Schoolstraat
en Lindestraat zal lelden. Het liJkt hoogst onwaarschiJnliJk dat de komst van meuwe
parkeergelegenheld aan een moelliJk ZIChtbare binnenbocht tot een ve1l1gere verkeerss1tuat1e
zal le1den. Bovendien werd de hu1d1ge mnchtmg door het Agentschap Wegen en Verkeer tot
dusver met als verkeersonve11ig aangeduid.
Zoals hoger aangegeven, wordt het hoofdschoolgebouw doorsneden door zowel de
bouwltjn als de rootlijn. Hteraan wordt in het beschermmgsdossier of m het Mtntsteneel
Besluit geen enkele aandacht besteed. Nochtans heeft dtt een belangrijke impact op de
verbouwmgsmogelijkheden en de waarde van het goed.
De 1nplantmg van het schoolgebouw op het perceel gaat terug op de h1stonsche rooiliJn d1e z1ch
op het moment van de aanbouw van het schoolgebouw een aantal meter dichter biJ de
straatZIJde bevond. Het roolliJnplan, zoals vastgelegd biJ koninkliJk beslult van 28 februan 1963,
hield we1n1g tot geen rekening met de reeds bestaande bebouwing aan weersZIJden van de
Schoolstraat. Nagenoeg alle woningen aan de westeliJke straatZIJde bevinden z1ch deels voor
de rooiliJn, evenals de bouwiiJn. Deze problematiek liJkt dus op te gaan voor het merendeel
van de percelen 1n de SchoolstraaL Ondanks de ruimteliJk structurerende 1mpl1cat1es van het
rooiliJnplan biedt de Uitgestrekte s1te voldoende ontwlkkelmgsmogell]kheden naar
herbestemming toe. De beheersdoelstelllngen, zoals gespee1f1eerd 1n art1kel 3 van het
m1n1steneel beslult laten de zakeliJkrechthouder of toekomstige gebruiker voldoende
mogeliJkheden om de s1te verder te ontwikkelen ter hoogte van de biJgebouwen en de
overdekte speelplaats.
Het gemeentebestuur heeft de tntentte om op deze locatie een groene parkmg aan te
leggen, nu er dnngend een oplossing moet worden gevonden om de parkeerdruk tn het
centrum van Nederzwalm- Hermeigem (door bewoners, kerkbezoekers en recreanten)
op te vangen. Een bescherming als monument van de schoolstte zou dtt onmogelijk
maken. Het zou bovendten tmpltceren dat (1) een andere locatte tn het centrum moet
worden gevonden om als parkmg te benutten (hetgeen allermmst evtdent is) en (2) dtt
andere terrem zou moeten worden aangekocht door de gemeente. Ook dtt gegeven zou
de gemeente dus met een ernsttge meerkost opzadelen.
Het valt te betreuren dat de gemeente 1nzake ru1mtegebru1k en mob111te1t een beleid wenst u1t
te stippelen dat afbreuk doet aan het lokaal bouwkundig erfgoed en hierbiJ de hu1d1ge InZichten
omtrent duurzaamheld en de rol d1e erfgoed als h1stonsche en structurerende component h1enn
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kan spelen verzaakt. Het 1s onduideliJk m hoeverre de gemeente andere beleidsoptles omtrent
de aangegeven problematiek 1nzake parkeergelegenheid onderzocht heeft. Een weloverwogen
gemeenteliJk beleid veronderstelt een duideliJke afwegmg van de verschillende
maatschappeliJke belangen d1e z1ch opdnngen. Gelet op het groot maatschappeliJk draagvlak
voor het behoud van de gemeenteschool (Zie hiertoe de verschillende persbenchten en de
pet1t1e van de Vnenden van de Zwalmse Dorpen vzw) houdt de zorg en het behoud van het
lokaal bouwkundig erfgoed een duideliJk maatschappeliJk belang m. Het 1s dan ook wenseliJk
dat de gemeente 1n haar rUirT)teiiJk-mfrastructureel beleid oplossmgen zoekt die de
gevoeligheden vanuit erfgoedzorg en mob111te1t met elkaar tracht te verzoenen.
Een eventuele herbestemming van het schoolgebouw (waarvan momenteel niet valt tn
te zien welke valabele meuwe functie er aan de schoolsite zou kunnen worden gegeven
- cf. supra), zou ook preeJes een bijkomende parkeerdruk genereren, die momenteel
met kan worden ondervangen.
Bovendien zou daardoor de hwd1ge verkeersonveJ!Jge situatie tn stand worden
gehouden.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de gemeente er reeds gerwme tl]d naar streeft om
alle gemeentelijke verenigmgen een volwaardig onderkomen te bieden, voorzien van
alle nodige faciliteiten (hetgeen met meer mogelijk IS tn verouderde of onaangepaste
schoolgebouwen, kerken, e.d.m.). Aldus werd op 17 maart 2018 het gloednieuwe
gemeenschapscentrum 'De Munk' geopend, waar alle veremgmgen terecht kunnen. De
gemeente heeft ook een stuk grond in erfpacht gegeven aan Scouts en Femma, die er
een meuwbouw op zullen plaatsen. Er ZIJn dus geen veremgmgen meer die het
betrokken schoolgebouw kunnen of willen benutten, zodat geen valabele functie aan de
schoolsite zou kunnen worden gegeven.
Dit weloverwogen gemeenteliJk beleid zou biJgevolg op diverse punten volkomen
worden gehypothekeerd tndJen de schoolsite zou worden beschermd als monument.

Conclusie: het bezwaarschnft heeft Invloed op het mhoudell]k doss1er en het mm1steneel
besluit. Het mhoudeiiJk doss1er en het m1n1steneel beslult werden als volgt aangepast:
De beheersv1s1e m art1kel 3 van het mm1steneel beslult werd op bas1s van het
Uitgebracht adv1es van de VCOE en het bezwaarschnft en1gszms aangepast. Om de
mogeliJkheden naar herbestemmmg en ontwikkeling zo mm mogeliJk tegen te gaan
werd een aparte doelstelling 6° aan het mm1steneel beslult toegevoegd.
Om het entenurn zeldzaamheid van de gemeenteliJke Jongensschool m Nederzwalm
te staven werd een afzonderliJk onderdeel m het evaluerende gedeelte toegevoegd.
Aan het mhoudeli]k doss1er werd een apart onderdeel '2.1.1. Evaluatie en selectie'
toegevoegd.
De beschn]vmg van de fysieke toestand werd 1n het mhoudell]k doss1er aangepast
(1.4. Fys1eke toestand van het onroerend goed)
2.2.2. Bezwaar twee Uitgebracht t11dens het openbaar onderzoek door de gemeente Zwalm:
Graag wens Ik een bezwaarschnft neer te leggen tnzake de beschermmg van de
gemeenteschool in de Schoolstraat te Nederzwalm.
In bijlage vmdt u een aangepast beschermmgsdossJer waarin de bezwaren verwerkt
ZIJn. De aanvullingen werden aangedwd met een !Jchtgn}Ze achtergrond.
Een foto van het mteneur en de dne foto's van het exteneur (voor- en achtergevelfoto)
van de modelschool van 1913 te Gent werden bijgevoegd ter Illustratie.
Verder Is er mi) nog één Jets ondwdell)k mzake de bouwfysische staat wordt gemeld dat
er sporen ZIJn van gebrekkig onderhoud. Er wordt echter enkel verwezen naar
fotomatenaal. Waarom ontbreekt hier een beschn}vmg m meer detail? Wat zijn preeJes
deze sporen van gebrekkig onderhoud?
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Zowel op bas1s van het aangepast beschermmgsdoss1er als de begeleidende br1ef van 14 apr1l
d1ent te worden vastgesteld dat de bezwaar1nd1ener z1ch n1et verzet tegen de beschermmg van
de gemeenteschool m Nederzwalm als monument. Het bezwaarschrift bevat veeleer
InhoudeliJke opmerkmgen en aanvullingen op het dossier. De bezwaar1nd1ener had graag de
behandelmg van het prototype van de landeliJke lagere school aan het doss1er toegevoegd,
evenals een IUJk waar1n de voorbeeldfunctie van de Modelschool op de Wereldtentoonstelling
van 1913 m Gent aangetoond wordt. In het aangepast Jrihoudei!Jk doss1er wordt hiertoe om
een apart onderdeel (1.2.3. Het prototype voor de landeliJke lagere school - de modelschool
van 1913) verzocht. De bezwaar1nd1ener meent m de gemeenteschool van Nederzwalm een
feiteliJke dochterschool van de Modelschool van 1913 te z1en. Zowel 1n het bouwdossier als de
over1ge doss1erstukken, bewaard m verschillende arch1efmstellmgen, werden geen sluitende
beWIJZen gevonden, d1e de gemeenteschool m Nederzwalm en de Modelschool van 1913 met
elkaar m verband brengen. De door de bezwaar1nd1ener aangehaalde UiterliJke overeenkomsten
ZIJn met toerelkend om dergeliJke stellingname vanu1t wetenschappeliJk oogpunt te kunnen
valideren. Met betrekking tot de beschriJVIng van de bouwfysische toestand van het goed,
wordt n1et Ingegaan op de gebouwenpatholog1e. In d1t onderdeel u1t het beschriJVend gedeelte
van het InhoudeliJk doss1er wordt m algemene termen aangegeven m welke bouwfysische staat
het goed verkeert, zonder m te gaan op spec1f1eke gebreken.
Conclus1e: het bezwaarschrift heeft geen Invloed op het mhoudei!Jk doss1er, noch op het
mm1ster~eel besluit.

2.2.3. Hoorrecht Uitgeoefend op 2 JUli 2018
De zakeliJkrechthouder (bezwaar1nd1ener 1/ het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Zwalm) deed beroep op het hoorrecht om een aantal bezwaren u1t het
bezwaarschrift toe te lichten. De zak~IJ]krechthouder werd op maandag 2 JUli 2018 door het
agentschap gehoord. TIJdens de mondelinge u1teenzettmg m het kader van het hoorrecht werd
het bezwaarschrift toegelicht door de raadsman van de zakei!Jkrechthouder. Er werden echter
geen biJkomende feiteliJkheden of bezwaren aangebracht.

3. Conclusie
De advlezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de
defm1t1eve beschermmg hebben mvloed op het mhoudei!Jk doss1er en het mm1ster1eel besluit.
Het mhoudei!Jk doss1er en het mlnJster~eel beslult werden als volgt aangepast:
De zeldzaamheld en representatJVJteJt van de voormalige gemeenteliJke
Jongensschool m Nederzwalm werd geexpl!cJteerd m een afzonderliJk onderdeel m
het evaluerend deel. Aan het mhoudei!Jk doss1er werd een apart onderdeel '2.1.1.
Evaluatie en selectie' toegevoegd.
De beschriJVIng van de fysieke toestand werd m het mhoudei!Jk doss1er aangepast
(1.4. Fys1eke toestand van het onroerend goed)
De beheersvisJe m art1kel 3 van het mm1ster~eel beslult werd verder aangescherpt,
waarbiJ beheersdoelstelling 3°, 4°, 5° en 7° (n1euwe nummer~ng) aangepast werden.
Om de mogeliJkheden naar herbestemmmg en ontwikkeling zo mm mogeliJk tegen
te gaan werd een aparte doelstellmg 6° aan het ministerieel beslult toegevoegd.
Om het hu1d1g gebruik van de s1te te duiden werd een biJkomende alinea aan het
mhoudei!Jk dossier toegevoegd onder het beschriJVend deel (1.2.5. Ontw1kkelmgen
m de tweede helft van de 20ste eeuw).
Het sterfteJaar van architect Jules Colpaert (Bevere, 1881 - KortriJk, 1975) werd m
het inhoudeliJk doss1er aangepast.
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