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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
dokterspraktijk JacquesCoupezin Gent
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 bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het advles van het college van burgemeester en schepenen van Gent, gegeven op
29 november 2018, waarvan de behandeling IS opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het advles van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en VlssenJ, waarvan de behandeling IS
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 13 december
2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de opmerkingen van de zakeiiJkrechthouder, gegeven op 4 Januan 2019, waarvan
de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de dokterspraktiJk Jacques Coupez aantoont;
Overwegende dat de dokterspraktiJk Jacques Coupez als monument architecturale waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige dokterspraktiJk Jacques Coupez (1972-1973) 1s typologisch een
hulsartspraktiJk met als biJkomende funct1e een garage en bergmg ten behoeve van de
dokterswoning gelegen aan de Mu1nkkaa1.
Architect Ivan Van Mossevelde ereeerde de woning toen hiJ 32 Jaar oud was. Ondanks ZIJn
relatief Jeugdige leeftiJd was hiJ er op dat moment al 1n geslaagd om een e1gen én e1genz1nn1ge
stiJl te ontwikkelen. Het gebruik van ruw beton kende hiJ onder meer van Jullaan Lampens,
docent aan de architectenopleiding 1n Sint-Lucas 1n Gent en toen al een frequent gebruiker
van deze techmek s1nds de Jaren 1960. Van Mossevelde tracht 1n ZIJn architectuur te zoeken
naar de essentie van wat een gebouw, 1n d1t geval een dokterspraktiJk, moet ZIJn. Bemvloed
door de 1deeen van Rudofsky zoekt hiJ naar wat de oplossmgen d1e mensen doorheen de
eeuwen bedacht hebben om gekoesterd te worden 1n de gebouwde ru1mte. De architectuur
van het pand, d1e omw1lle van het matenaalgebruik 1n het exteneur de term brutalisme
meekreeg, omhult een warme leefomgeving waar de gebruiker geborgen 1s, een eigenschap
d1e 1n de dokterspraktiJk een pos1t1eve mvloed Uitoefende op de pat1enten. De architectuur 1n
d1e penode breekt met het starre functionalistische modernisme. Een aantal architecten gaat
er creatief mee aan het werk. Ze brengen vern1euw1ng en geven er, zoals Van Mossevelde,
een e1gen 1nterpretat1e aan.
De voorgevel van de dokterswoning 1s heel erg monol1th1sch. D1t aspect komt dikWIJls aan
bod 1n het moderne oeuvre van de architect en hiJ deelt d1t met Lou1s Khan w1ens werk hiJ
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kende. Het monolithisch karakter 1s kenmerkend voor het werk van Van Mossevelde en komt
biJVoorbeeld ook terug m de fabnekshallen gebouwd voor de KortnJkse KatoenspmnenJ m
Harelbeke en de Villa's MatthiJS-Colle m Smt-Martens-Latem en Van Ongevalle-Debruyne m
Knesselare.
Bmnenm zorgt hiJ met tal van schiJnbaar eenvoudige architecturale mgrepen voor zowel de
functionele kwaliteiten als de 1mmatenele kwal1te1ten zoals een aangename sfeer en
geborgenheid. De bmnenmdel1ng getuigt van een slimme d1stnbut1e, waarbiJ vele functies op
een beperkte oppervlakte gerealiseerd worden. Het licht speelt 1n het ontwerp een cruCiale
rol. De belichtmg die de ru1mtes mee bepaalt, wordt binnengetrokken v1a de pat1o, v1a talnJke
dakdoorbrekmgen, glazen wanden en Ingebouwde verlichting. Ze IS functioneel en zorgt
tegeliJk voor sfeer.
De mtegrat1e 1n de h1stonsche en natuurliJke omgevmg IS biJZOnder u1tgek1end. De doorzichten
vanuit de dokterspraktiJk ZIJn doelgencht gekozen om zowel voldoende pnvacy als perspeetlef
te bieden aan de bezoeker. De architectuur zoekt tegeliJk contact met de natuur door haar
'naar binnen te trekken' v1a verschillende doorkiJken en door het plaatsen van plantenbakken
op be1de gevels.
Het oeuvre van Ivan Van Mossevelde liJkt op het eerste gezicht heel heterogeen aangezien
hiJ zowel bednJfsgebouwen als res1dent1ele wonmgen ontwierp en bovendien ook nog eens
mstond voor onder meer de restauratie van het Italiaanse bergdorpJe Labro. Toch kan gesteld
worden dat ZIJn werk dat 1n de Jaren 1970 1n het Gentse tot stand kwam aansluiting vmdt biJ
de vooruitstrevende architectuurstiJl die op dat moment 1nternat1onaal reeds emge tiJd
gangbaar was. De meeste van d1e realisaties ZIJn vriJ nante wonmgen, die werden gebouwd
op grote percelen. De dokterspraktiJk 1s dan ook een u1tzondenng zowel qua typologie als qua
schaal. Het matenaalgebruik slUit echter aan biJ dat van ZIJn meest m het oog spnngende
werken: het ruw z1chtbeton, het gnJs get1nte glas gevat 1n staal en warme matenalen 1n het
mteneur,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
De dokterspraktiJk Jacques Coupez, Hertstraat 6A m Gent, bekend ten kadaster: Gent, 4de
afdeling, sect1e D, perceelnummer 2709/A9.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit besluit wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit besluit gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft architecturale waarde.
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De dokterspraktiJk IS gebouwd op een trapeziumvormig perceel 1n de Hertstraat, gelegen 1n
het verlengde van de dokterswonmg met tum die gelegen 1s aan de Mumkkaa1.
Het programma voor de dokterspraktiJk bestond er 1n om een parkleerplaats voor twee
wagens, een berging en twee praktiJkruimtes te ereeren op een onregelmatig perceel met
een beperkte oppervlakte.
Het exteneur oogt monolithisch en bestaat eigenliJk u1t een grote open port1ek m een robuuste
schermgevel van ruw z1chtbeton, met de zichtbare structuur van de houten bek1stmg. Achter
deze portlek ligt de toegang tot de garage en bergmg met daarboven de vensterzone van één
van de praktiJkruimtes. Aan de andere kant geeft de port1ek u1t op een bordestrap d1e tot aan
een teruggetrokken toegangsdeur meandert. De bordestrap toont ook de zorgvuldigheid
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waarmee het schiJnbaar ruwe matenaal gevormd werd. De treden ZIJn zorgvuldig afgewerkt
en het stootbord bestaat net zoals de buitenmuren Uit beton met houtnerfstructuur van de
bek1st1ng. Tussenin de ruwe textuur van het beton IS er groenvoorz~emng 1n de ru1m voorziene
pi antenbakken.
De architect was heel creatief biJ de 1nplant1ng van het gebouw. HIJ behield 1n de gecreeerde
bmnenru1mtes rechte hoeken en maakte van de schume gevelwand handig gebruik om een
functioneel scherm op te trekken waarachter een comfortabele trap en een beschutte
wandeling tot aan de voordeur verscholen z1t.
De achtergevel heeft net als de voorgevel een zeer monolithisch karakter maar IS toch
ge1ntegreerd 1n de tUin doordat het ruwe beton, het groen 1n de plantenbak, het mos op de
gevel en de omgevende begroe11ng deze gevel voor een stuk laten opgaan 1n de natuur. De
toenadenng tussen de natuur en de architectuur IS een aspect dat vaak terugkomt 1n het
werk van de arch1tect.
De bordestrap aan de straatziJde leidt tot de verdieping, waar een glazen mkomdeur toegang
geeft tot een gang en een centrale hal. Naast die gang en hal ligt de wachtkamer, gescheiden
door glazen wanden gevat 1n zwartgeschilderd staal die voldoende doorzichten laten zodat de
pat1ent z1ch n1et besloten voelt. De wachtzaal biedt langs dne ZIJden een open perspeetlef en
aan één ZIJde een muur 1n ruw Zichtbeton d1e doorloopt over de volledige diepte van het
gebouw. Aan de straatkant 1s er de schermgevel, maar de doorkiJken v1a de port1ek en de
smalle doorbreking opziJ geven een perspeetlef op de neotrad1t1onele baksteenarchitectuur
van de Clté De Hemptmne aan de overkant van de straat. Aan de ZIJde van de 1nkom 1s door
de glazen wand de bewegmg van de pat1enten Zichtbaar en de voortgang van de praktiJk.
Aan de derde ZIJde IS er links een doorbreking die een beperkte doorkiJk geeft naar de pnvate
tUin. Rondom de wachtkamer valt overal zenitaallicht bmnen wat het mteneur sterk bepaalt.
In de consultatlerUimte van de dokter wordt het licht getemperd: 1n de eerste praktiJkruimte
aan de kant van de vroegere pat1o 1s een raam voorz1en van mat glas waarop geen
rechtstreeks zonlicht valt. Op de muur valt onrechtstreeks gefilterd licht bmnen v1a de
lichtstraat tegen de westeliJke muur. De tweede consultatlerUimte heeft een geliJkaardige
lichtmval aan de westZIJde. Aan de oostZIJde, teruggetrokken achter de schermgevel IS een
groot raam met gnJs getmt glas, verscholen onder de grote portlek aan de straatZIJde waardoor het licht gefilterd wordt. De InkiJk wordt dan weer vermeden door de
dakdoorbreking d1e voor een weerspiegeling op het venster zorgt. Tussen de beide
praktiJkruimtes bevmdt er z1ch een doorgang met voorz1enmgen voor de arts, onder meer
een tollet en een lavabo. De toegang tot het gastentollet bevindt z1ch 1n de hal.
Art. 3 Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarde;
2°
de dokterspraktiJk Jacques Coupez heeft een zeer kenmerkend exteneur met een
Uitgesproken monolithisch karakter, zowel aan de straatzijde als aan de achterZIJde. De
speCifieke opbouw met de grote portlek en de teruggetrokken gevel daarachter ZIJn
kenmerkend voor de v1s1e van de architect over het belang van de geborgenheid 1n de
gebouwde ru1mte. Elke beheersdaad, waaronder herstellingen of Ultbre1d1ngswerken,
dient het behoud van deze kenmerken te respecteren en te ondersteunen;
3°
de matenalltelt van het gebouw 1s opmerkeliJk. Grote delen van het exteneur en ook
het mteneur ZIJn opgetrokken 1n ruw zichtbeton met de zichtbare structuur van de
houten bek1stmg. Ramen ZIJn vervaardigd 1n zwartgeschilderde stalen kaders met daann
gn]s getmt glas. Deze matenal1te1t 1s karaktenst1ek voor de architectuur en dient
gerespecteerd te worden 1nd1en er herstellingen of Ultbre1d1ngswerken gebeuren;
4°
voor het mteneur 1s het behoud van de mtelligente d1stnbut1e, de verschillende
doorkiJken vanuit de verschillende ru1mtes en de opmerkelijke lichtwerking door
dakdoorbrekingen en lichtschachten noodzakeliJk.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelat1ng
worden aangevraagd:
1o
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
3°
behandelingen met als doel de histonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantast1ng;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a)
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b)
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerken,
beslag, hang- en
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de beglazmg,
sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- van nagelvaste of
mgebouwde elementen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclteltslnnchtlngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubliclte1t 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 n1et meer
bedraagt dan 4 m2;
so het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken zoals het plaatsen of WIJZigen van
bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1dmgen;
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het 1nteneur
6°
a)
het uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
c)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
d)
bmnenschri]nwerken, mclus1ef de beglazmg, lambnsenng, beslag, hang- en
sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e)
het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
f)
het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen 1n andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
g)
het plaatsen of vernieuwen van technische voomeningen zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, geluidsmstallatle, san1ta1r, liften en
beveiligingsinstallaties, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor geen
destructieve Ingrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende v1suele 1mpact
hebben op de erfgoedelementen en -kenmerken.
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Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Bele1d 'en Onroerend Erfgoed,

1 2 MAAU 2019
Geert BOURGEOIS
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