~\''.\ Vlaa~se
'~\2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
Architectenwoning Daemers in Gent (Sint-Denijs-Westrem)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel besluit van 4 september 2018 tot voorlopige bescherming als
monument van Architectenwoning Daemers 1n Gent (Smt-Amandsberg);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 5 oktober 2018 tot en met 3 november
2018 en waarvan de behandeling 1s opgenomen in biJlage;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouders waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n
biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermingsdoss1er, de erfgoedwaarde van Arch1tectenwo~11ng Daemers aantoont;
Overwegende dat Architectenwoning Daemers als monument architecturale waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
De e1gen woning van architect Antoon Daemers, gebouwd 1n 1977 1n Sint-DeniJS-Westrem biJ
Gent, wordt gekenmerkt door een hoge herkenbaarheid. Ontworpen na een grondige
terremstud1e, getuigt de wonmg van een 1nplant1ng en onentatie met afwegmg van de
omgevingsfactoren, en van het behoud van het oorspronkeliJk concept met een organische
planmdelmg rondom een centrale, Cirkelvormige Zithoek die afleesbaar IS 1n het exteneur. Het
1nteneurontwerp kwam tot stand 1n dialoog met mteneurontwerper Jas De Mey. De wonmg IS
VriJ gaaf bewaard. De algemene vormgeving en het contrast tussen de centrale Cilindervorm
van de Zithoek en de omliggende funct1es, ondergebracht 1n strakke, verspnngende volumes,
wordt versterkt door het weloverwogen matenaalgebruik en de kleurstellmg, voornameliJk de
combmat1e van Zichtbaar en w1t geschilderd baksteenmetselwerk en donker houten
schn]nwerk. De afwerking en gebruikte matenalen 1n het leefgedeelte realiseren een dialoog
tussen bmnen en buiten. De ensemblewaarde wordt versterkt door de aanwezigheid van vast
meub1ia1r naar e1gen ontwerp van de architect.
Arch1tectenwomng Daemers IS een representatief voorbeeld van het moderne naoorlogse
wonen, weliswaar gekenmerkt door een biJZondere planindeling en vorm. De keuze voor de
Cirkelvormige zithoek 1n het hart van de wonmg, werd bemvloed door een vertelhoekJe biJ de
bibliotheek van Turnhout in Cultuur- en ontmoetingscentrum De Warande (architecten P.
Schoeters, C. Vanhout enE. Wauters, 1967-1977), dat Daemers had gez1en. Be1de ontwerpen '
vertonen echter biJkomende geliJkenissen qua algemeen karakter en st1list1sche keuzes. De
architectenwoning van Daemers getu1gt van een moderne vormgevmg die 1n hoofdzaak IS
aangepast aan de omgevmg en ten dienste staat van het gezinsleven dat enn gehuisvest
wordt. De relatieve geslotenheid van de wonmg naar de straat verlegt de aandacht naar het
wonen zelf, met nadruk op gezelligheid en warmte, toch met behoud van contact met de tum,
veru1twend1gd door de aanwezige bultendeuren en door de transparantie 1n de oostgevel, en
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de terrassen en bultenbarbecue aan de westziJde. Daemers' won1ng 1s daarnaast
representatief voor de typologie van arch1tectenwonmgen, aangez1en het tot heden de
kenmerkende funct1es bewaart, nameliJk een bureau 1n het ontvangstgedeelte en een atelier
met archief 1n het pnvaat gedeelte.
De architectenwoning vormt een UitzonderliJk voorbeeld bmnen het oeuvre van de architect.
D1t oeuvre IS erg omvangnJk, maar voor zover bekend relatief doorsnee en aangepast aan de
wensen van opdrachtgevers. BIJ ZIJn e1gen woning had hiJ echter volledige vnJheld en koos
hiJ resoluut voor een vooruitstrevende staalconstructie, d1e werd Ingekapseld 1n trad1t1oneel
metselwerk en d1e flexibiliteit toel1et voor het toekomstig gebruik van de wonmg. De
architectenwoning kan gez1en worden als een moment van synthese, een totaalkunstwerk
waarin Daemers ZIJn woonidealen zu1ver vorm kon geven en waann onbewuste invloeden
werden geaccumuleerd, '
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1n1t1ef beschermd als
monument:
Architectenwoning Daemers met tum, Kleme Gentstraat 44 1n Gent (Smt-DeniJS-Westrem),
bekend ten kadaster: Gent, 25ste afdelmg, sect1e D, perceelnummer 21N2.
De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ziJn aangeduid op het plan dat als biJlage b1j
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de def1nit1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft architecturale waarde
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Arch1tectenwonmg Daemers 1s mgeplant op een tumperceel, open aan de straatZIJde, waarbiJ
het leefgedeelte geonenteerd 1s naar het westen en het nachtgedeelte naar het oosten. De
toegang naar de straat ten zu1den wordt voorafgegaan door een pad 1n rode baksteen. Links
wordt de toegang gemarkeerd door een laag bakstenen muurtJe met mgebouwde bnevenbus,
opgevat als een strak, donker geschilderd betonnen volume. D1t muurtJe met bnevenbus IS
net zoals de won1ng w1t geschilderd op een donkere plint.
De architectenwoning 1s een bakstenen Villa van één bouwlaag, vormgegeven 1n een
functioneel, modern1st1sch arch1tectuund1oom en voorzien van een w1tte besch1ldenng op een
zwart geschilderde plint. De wonmg IS een voorbeeld van systeembouw, waarbiJ het
metselwerk de feiteliJke draagstructuur verbergt. De constructie IS opgebouwd op bas1s van
straalsgeWIJS lopende, stalen I -profielen, d1e uitwaaleren en eveneens het dak dragen. De
Interne planmdelmg veru1twend1gt zich aan de bultenZIJde en versterkt de dialoog tussen
binnen en buiten. Zo geven spilt-levels aanle1d1ng tot verspnngende, Uitkragende platte
daken. De centrale ronde Zithoek 1n het hart van de won1ng manifesteert z1ch als een hoger
opgetrokken Cilindervormig, gesloten volume, dat door het Zichtbare brume
baksteenmetselwerk (kilnkaert) contrasteert met de geschilderde volumes errond. De Cilinder
wordt geflankeerd door een strakke schouw 1n eenzelfde materiaal met een open betonnen
bekronmg. De planindeling geeft ook aanlelding tot de biJZOndere u1twerkmg van de oostgevel
waar z1ch het bureau aan de straatZIJde bevindt en vervolgens het nachtgedeelte. De kamers
verspnngen ntm1sch ten opzichte van elkaar en verbreden het nach(gedeelte naar achteren
toe. Het bureau en de dne kinderkamers ZIJn 1dent1ek vormgegeven aan het exterieur met
aan de ZUidZIJde van de u1tspnngende volumes telkens een bandraam bovenaan en 1n de
oostZIJde van de Uitsprongen een venster lmks en een beglaasde deur rechts. Deze kamers
geven u1t op een kle1n terras van rode baksteen, afgeschermd naar de straat door een laag
bakstenen muurtJe, dat verbonden 1s met het hoofdvolume en eveneens w1t geschilderd 1s.
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In het muurtJe 1s steeds aan de ziJde van het terras een lichtarmatuur voorz1en 1n een n1s. De
slaapkamer van de ouders spnngt eveneens vooruit en IS geopend m de oostgevel met een
schuifraam. Rechts ervan spnngt de vensterpartiJ terug waarachter het atelier schuilgaat,
rechts geflankeerd door een toegangsdeur. De ZUidelijke straatgevel en westgevel ZIJn ter
hoogte van de leefruimte opengewerkt naar de tum en de omgev1ng met grote rechthoekige,
houten blokramen, eventueel met schuiframen en voorzien van dubbele beglazing. Ook de
1nkom en de toegangsdeur ziJn transparant uitgewerkt met glas.
De relatle tussen bmnen en buiten wordt biJ het leefgedeelte versterkt door de aanwezigheid
van een ommuurd middagterras aan de straatZIJde, doorlopend naar de westZIJde tot een
hoger gelegen, ommuurd avondterras, voorzien van een bUitenbarbecue. De bakstenen
schouw van de barbecue IS strak Uitgewerkt, Wit geschilderd en voorzien van een open
betonnen bekroning. De ommunng van het terras en het hoger s1tueren van de liVIng,
versterken de pnvacy naar de straat. De terrassen ziJn net zoals de paden en terrassen biJ
het nachtgedeelte Uitgevoerd m rode bakstenen, ommuurd door Witgeschilderde bakstenen
muurtjes op een donkere plmt. Het avondterras IS toegankeliJk v1a een hellend vlak, dat
overgaatmeen tumpad langs de noordeliJke achtergevel van de won1ng. Het matenaalgebruik
van het terras wordt doorgetrokken 1n dit pad, dat ter hoogte van de achterdeur verbreedt
tot een cirkelvormig terras. De achterdeur IS eveneens beglaasd, voorzien van een bovenlicht
dat doorloopt 1n een bandraam bovenaan een gedeelte van de achterUitbouw.
Arch1tectenwonmg Daemers getuigt 1n het mteneur van een organische, logische planindeling
met een sterk persoonliJk karakter. Dit wordt bekomen door de spec1f1eke geometne van de
woning, nameliJk de c1rcula1re opbouw van het plan rondom de centrale zithoek, d1e 1s
Ingepast m de strakke vormgevmg van de volumes. De matenalen ZIJn overdacht benut en
getu1gen van een grote eenvormigheid, gencht op een natuurliJk karakter en het creèren van
een aangename, gezellige leefomgevmg. Het contrast tussen zichtbare en geschilderde
matenalen werd, net zoals m het exteneur, ook binnenin doorgetrokken. De spec1f1eke
constructleve opbouw van de won1ng laat m pnnc1pe een flexibele en aanpasbare planindeling
toe. De centrale Zithoek daarentegen vormt constructlef gez1en het meest vaste element en
vormt het fundament van het plan, dat z1ch er straalsgewijs rond ontwikkelt. Het mteneur
wordt m het woongedeelte gekenmerkt door een open plan. De mkom leidt naar de hoger
gelegen leefruimte ten westen. De liVIng geeft eveneens toegang tot de nog hoger gelegen,
Cirkelvormig uitgewerkte haardhoek 1n het hart van de won1ng. Ten noordoosten bevindt z1ch
de lager gelegen keuken, opgevat als een gang d1e in open verbmd1ng staat met de
leefruimte, versterkt door de aanwez1ghe1d van een bar met Zitbank aan de ZiJde van de
l1vmg. In de oosteliJke helft van de woning leidt de inkom 1n eerste mstant1e tot een
ontvangstgedeelte met bureau aan de straat, en verder naar achter tot een toilet. Tussen het
ontvangst- en nachtgedeelte 1s een deur aanwezig. Het nachtgedeelte omvat aan de tuinZIJde
de slaapkamers 1n zaagtandvorm geschikt. De gang doorheen het nachtgedeelte leidt ten
noorden tot het atelier met arch1efru1mte, dat Vla een biJkeuken met wasplaats en een
afzonderliJke berging, 1n verbinding staat met het leefgedeelte.
Het matenaalgebruik 1n het leefgedeel_te (inkom, l1vmg en keuken) illustreert de sterke relatle
tussen 1nteneur en exteneur, dankziJ enerzijds de planchetten waarmee het plafond 1s
afgewerkt en waarvan de beli]nmg doorloopt m de planchetten ter afwerkmg van de
dakoverstek, en anderZIJds de bakstenen vloer, geliJkaardig aan de buitenaanleg van paden
en terrassen en er Visueel mee verbonden door de transparante mvull1ng van deuren en
vensters. Ook de biJkeuken achteraan de won1ng sluit qua vloer aan biJ de keuken. De
roodbrume bakstenen van de vloer ZIJn afkomstig u1t de Kempen en werden door Daemers
geselecteerd omwille van de gewenste eigenschappen, nameliJk het moeten mee
accumuleren van de vloerverwarming, wat aanleiding gaf tot de keuze voor een vaste steen
zonder perforaties. De bakstenen ziJn bmnen voorzien van een glanzende afwerking door
middel van een coatmg. In de Inkom IS er links een lage bakstenen rand aanwezig met een
verdiepte plantenbak, geflankeerd door een lage bakstenen muur en vervolgens twee
bakstenen trappen tot de liVIng. Ook de treden tussen de liVIng en de keuken ZIJn geliJkaardig
Uitgewerkt en worden geflankeerd door een bakstenen muur, bovenaan verdiept Uitgewerkt
met ru1mte voor planten. De Witgeschilderde bakstenen muren van de leefruimte contrasteren
met de donkere afwerkmg van het houten binnen- en buitenschriJnwerk en met de zichtbare
baksteen van de vloer. De ronde vorm van de Zithoek 1s aan de ZiJde van de l1vmg en keuken
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Ingekapseld m rechte bakstenen wanden, terwiJl de wand aan de ZIJde van de mkom de
gebogen vorm wel bewaart en v1sual1seert. Een gedeelte van de achterwand van de zithoek
1s m onbesch1lderde toestand bewaard m het toilet.
Het nachtgedeelte strekt Zich Uit over hetzelfde n1veau als de mkomhal en valt op door de
verspnngende schikking van de kinderkamers, die mtern een eff1cient ruimtegebruik toelaten.
Alle bmnendeuren dateren u1t de bouwpenode en ZIJn voorzien van een donkere gelakte
afwerkmg. Het atelier achteraan de wonmg bewaart tegen de zuideliJke wand een houten
lambnsenng m combmat1e met vaste kasten, ontworpen door Daemers.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
2°

3°

4°

5°
6°

de algemene doelstelling van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarde;
Architectenwoning Daemers getuigt van een totaalconcept en IS een ensemble,
gekenmerkt door een dialoog en een grote homogen1te1t tussen 1nteneur en exteneur.
Elke beheersdaad vraagt om een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbij de Impact
op de volledige s1te met al z'n componenten wordt afgewogen. Ingrepen dienen de
beschermde erfgoedkenmerken en -elementen te respecteren en te ondersteunen, en
mogen de draagkracht van de beschermde s1te n1et overschn]den. Dit veronderstelt
vakkundig onderhoud en 1nd1en nodig conserverende mgrepen;
met betrekking tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
bUltenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebrUik, afwerking en
schn]nwerk. Bepalend voor de herkenbaarheid IS het behoud van het contrast tussen
de Witgeschilderde bakstenen gevels en het centrale, c11indervorm1ge torenvolume m
zichtbaar metselwerk, evenals de typische sch1kkmg van de volumes en hun
geometnsche, strakke karakter, die de Interne planmdeling veruitwendigt;
met betrekking tot het mteneur beoogt de beschermmg het behoud van de globale
planmdeling en ru1mtewerkmg met verspnngende n1veaus, waarbij het dag- en
nachtgedeelte log1sch ZIJn geschikt rondom de centrale, verhoogde zithoek m het
cilindervormige volume, en het leefgedeelte bepaald wordt door een open plan. In de
afwerkmg, vormgeving en het matenaalgebruik van het daggedeelte (inkom, leefruimte
en keuken) dient rekenmg gehouden te worden met de oorspronkeliJke toestand, d1e
gedeelteliJk bewaard 1s. Beeldbepalend ziJn de typische vloeren en hun behandelmg, en
de afwerking van muren en plafonds. In het geval van mgrepen d1ent de samenhang
tussen mteneur en exteneur qua afwerking en matenaalgebruik gerespecteerd te
worden. Het nachtgedeelte (slaapkamers en badkamer) laat flexibiliteit en
aanpassmgen toe op het vlak van aankleding en sluit ook de samenvoeging van
somm1ge kamers niet u1t;
de bescherming beoogt eveneens het behoud van het vaste meubilair m het atelier,
ontworpen door de architect.
de beschermmg van het volledige perceel veronderstelt het behoud van de buitenaanleg
van paden, terrassen en muurtjes, met mbegnp van hun typische matenaalgebru1k.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
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3°

4°

5°

6°

het verWJJderen 1 vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de histonsche matenalen te re1mgen 1 te herstellen 1 te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwijderen 1 vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstructJes;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen 1 verWIJderen/ vervangen of WIJZigen van de kleur/ textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen 1 verWJJderen 1 vervangen of WIJZigen van buJtenschnjnwerken 1
deuren 1 ramen 1 poorten 1 mclus1ef de beglazmg 1 beslag 1 hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen 1 verWJJderen 1 vervangen of wiJZigen van aard- en nagelvaste
elementen 1 smeediJZer en beeldhouwwerk1 mclusJef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen 1 vervangen of WIJZigen van opschnften 1 publicJteJtsmnchtmgen of
uJthangborden 1 met u1tzondenng van verkJezJngspublicJteJt en met uJtzondenng van
publiCJteitsinnchtmgen 1 waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur JS 1 op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
het Uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en leidingen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c) het aanleggen 1 structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
'
d) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uJtbreJden van bestaande verhardingen met
mm1maal 30 m 2 1 met u1tzondenng van verhardingen geplaatst bmnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) het uitvoeren van graafwerken d1e de stabliJtelt van de gebouwen en constructJes
m gevaar kunnen brengen;
het uitvoeren van de volgende handelmgen aan of m het mteneur:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
c) het uitvoeren van werken die het uJtzJcht of de mdelmg van het mteneur WIJZigen;
d) het verWJJderen 1 vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen 1 te herstellen/
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e) het verWJJderen 1 vervangen of WIJZigen van plafonds/ vloeren 1 trappen 1
bmnenschriJnwerk1 mclus1ef de beglazmg 1 beslag 1 hang- en sluitwerk/ en van vast
meub11a1r;
f) het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur1 alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g) het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
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h)

het plaatsen of vernieuwen van technische voorz1en1ngen, zoals verwarming en
samta1r, met u1tzondenng van die mstallat1es waarvoor geen destructieve mgrepen
moeten gebeuren en/of d1e geen storende VIsuele Impact hebben op de
erfgoedelementen en -kenmerken.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 5 MAARf 2019
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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